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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

V listopadu roku 2022 se rada města sešla 14. listopadu. 
Na svém jednání rada města projednala tyto podstatné 
body:
• svěřuje pravomoc rozhodování o zveřejňování zámě-

rů pronájmů prostor k podnikání (nebytových) Oddě-
lení majetku a investic (OdMI) MÚ Ledeč n. S.

• bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pro-
stor sloužících k podnikání v budově polikliniky 
s MUDr. Janou Smejkalovou.

• bere na vědomí přehled o neplacení nájemného za 
pronájem bytů v majetku města a bere na vědomí 
předložený vývoj dlužných částek a jejich umořová-
ní.

• bere na vědomí vstupní analýzu jejímž předmětem je 
ověření skutečného počtu separačních nádob, který je 
potřebný k „Zavedení sběru odpadu od dveří v městě 
Ledeč nad Sázavou“.

• schvaluje poskytnutí dotací a fi nančních darů z roz-
počtu města pro rok 2022 organizacím a spolkům 
v celkové výši 75.134 Kč (MO Český rybářský svaz 
40 000 Kč, Senioři Ledeč n. S. 15 000 Kč, Advent-
ní koncert pan D.P. 10 000 Kč, Oblastní charita HB 
10 134 Kč.

• schvaluje navýšení příspěvku na činnost na rok 2022 
– příspěvkové organizaci Základní umělecká škola 
Ledeč, o částku 100 000,- Kč (nárůst energií).

• schvaluje umístění sídla spolku Senioři České repub-
liky, z.s, Městská organizace Ledeč nad Sázavou, 
IČO: 751 06 361 na adrese Husovo náměstí 7, 584 01 
Ledeč.

• chvaluje prodloužení nájemních smluv v Domě s pe-
čovatelskou službou a městských nájemních bytech. 

• schvaluje smlouvy o zprostředkování uměleckých vy-
stoupení Sirény na cestách a Sněhová královna (leden 
2023).

• schvaluje stanovisko k dosavadnímu autobusovému 
spojení linky 600120. (město nebude tento spoj doto-
vat).

• jmenuje člena školské rady při Základní škole Ledeč 
nad Sázavou jako zástupce za zřizovatele Mgr. Mi-
chala Simandla.

• jmenuje členy Komise RM pro pron. bytů a Komise 
pro občanské záležitosti.

• na základě předložené analýzy, jejímž předmětem 
je ověření skutečného počtu separačních nádob, ne-
schvaluje činit kroky k získání dotační fi nanční pod-
pory pro nákup separačních nádob na papír, na plast 
a na bioodpad.

• Zamítá žádost pana M. B. o pronájem pozemků parc. 
č. 899, 895 a části pozemku parc. č. 900 v k. ú. Ledeč 
nad Sázavou.

Zastupitelstvo města se konalo dne 21. 11. 2022. Pro po-
třeby zpravodaje vybíráme tyto podstatné informace:
• schvaluje poskytnutí příplatku TS Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o. na projektové práce na akci „Rekonstrukce komuni-
kace, ulice Poděbradova-Ledeč nad Sázavou, část SO401 
Veřejné osvětlení“, a to ve výši 22 000 Kč bez DPH.

• schvaluje poskytnutí příplatku společnosti Hrad Le-
deč nad Sázavou s.r.o. na obnovu ledečského hradu 
v roce 2023, a to ve výši 1 200 000 Kč.

• schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem D. B. na 
prodej pozemku parc. č. 28 v k. ú. Ledeč nad Sázavou 
za kupní cenu ve výši 1800 Kč.

• (jedná se o osvobozené plnění od DPH dle § 56 odst. 
3 zákona o DPH) a pověřuje starostku města podpi-
sem této kupní smlouvy.

• schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlou-
vy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ČEZNET se 
společností Telco Infrastructure, s.r.o.

• schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění VN, TS, KNN 
v obci Syrov.

• volí členy kontrolního výboru a fi nančního výboru.
• určuje pro funkční období 2022-26 Ing. Horákovou, 

jako „určeného zastupitele“ pro pořízení ÚP Ledeč, 
pro případné změny územního plánu a pro spolupráci 
s úřadem územního plánování při další územně plá-
novací činnosti.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je 
naplánován na 19. prosince 2022. Kompletní usnesení 
z jednání rady města a zastupitelstva města, podklady 
pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze nalézt 
na městském webu www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl, místostarosta města

ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ 2022
Kampaň navazuje na úspěšnou akci konanou v roce 
2021, kdy bylo vybráno z Kraje Vysočina 2200 vy-
sloužilých mobilních telefonů. Cílem je oslovit čtenáře 
knihoven, aby nepoužívané mobily donesli do knihov-
ny a přispěli tak k ekologickému třídění odpadu.

Termín: 1. 12. 2022 – 31. 1. 2023
Mobilní telefony odevzdávejte prosím v Městské 
knihovně Ledeč n. S., Husovo nám. 7.
Všichni účastníci budou zařazeni do slosování o pou-
kázku na nákup knih. P. Nulíčková

Zubní pohotovost prosinec 2022

3.–4. 12. MDDr. Chládek Tomáš,
Sázavská 427, Habry

Tel.:
777 730 557

10.–11. 12. MDDr. Longin Petr,
Husova 3622, Havlíčkův Brod

Tel.:
776 116 125

17.–18. 12. MUDr. Horáková Irena,
Kalinovo nábřeží 605, H. Brod

Tel.:
569 434 445

24.–26. 12 MDDr. Ciubrei Dumitru,
Jiřího Wolkera 1353, Ledeč n. S.

Tel.:
702 029 924

31. 12.
–1. 1. 23

MUDr. Pullmann Josef,
Česká Bělá 122

Tel.:
603 989 746

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod., poplatek 90,-
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2023

INFORMACE K UKONČENÍ PROVOZU ORDINACE
DĚTSKÉ LÉKAŘKY 

DOPLŇOVAČKA PRO DĚTI: HRA VÝLOHY

Vážení spoluobčané. 
Máme za sebou téměř 11/12 roku 2022. Roku, kdy 

jsme byli částečně omezeni ještě Covidem 19, ale mno-
hem horší skutečností, kterou byl nouzový stav spoje-
ný s děním na Ukrajině a v neposlední řadě, tak s tím 
vším trochu související, problematikou nárůstu cen 
energií. Toto byly ty stinné stránky a každého z nás 
to nějak zasáhlo, postihlo. Přiznejme si ale, že občas 
i stát udělal něco dobrého. Mírně zvýšil důchody, od-
čitatelné položky pro výpočet mezd, otevřel programy 
typu „Milostivé léto 2022“ a jiné sociální výhody. Ži-
vot snad ale není jen o penězích a blahobytu.

Zastavme se a zamysleme se sami nad sebou, zavzpo-
mínejme a možná, že najdeme přeci jenom něco hezké-
ho přímo ve své rodině, zaměstnání a okolí? Není ten 
život krásný jen třeba proto, že máme okolo sebe šťast-
nou zdravou rodinu, přátele, kamarády a blízké? Pevné 
zdraví také ničím nenahradíme. Na rozdíl od jiných 
lidí na této planetě máme kde bydlet, co jíst, svobodně 
cestovat a rozhodovat se o využití svého volného času. 
Můžeme chodit do divadel, kin, na sportoviště, do naší 
krásné přírody, navštěvovat historická místa, památky 
a nebo jen si koupit či vypůjčit krásnou knihu na čtení. 
Snažme se vyhnout negativismu a být optimisty, nezá-
viďme lidem ve svém okolí, pomáhejme si navzájem 

a nesuďme druhé, když o jejich rozhodnutí a konání 
mnoho nevíme.

Začíná advent. V minulosti tou dobou byli většinou 
lidé k sobě více všímaví, ohleduplní a slušní. Pokusme 
se o to i nyní a zkusme to vydržet po celých násle-
dujících 12 měsíců. Vždyť úsměv ve vaší tváři a milé 
slovo je zadarmo a druhému třeba vymaže alespoň na 
maličkou chviličku vrásku na čele. Věřte, naše děti ne-
potřebují ke svému šťastnému dětství ty nejmoderněj-
ší telefony, počítače, hračky, ale povídejme si s nimi, 
vyslechněme je, naučme je vážit si rodičů, prarodičů, 
učitelů a všech lidí ve svém okolí. Nešetřeme ať u nich 
či svých blízkých, babiček a dědečků, s pohlazením, 
přívětivým slovem, projevem náklonosti a lásky. Važ-
me si života a snažme jej žít a prožít na plno, šťastně, 
slušně a ohleduplně. Nevěřme všemu co se píše a nebo 
říká v médiích. Všichni máme svůj vlastní rozum a tak 
si jej zachovejme i do dalších let.

Dovolte mi, abych na závěr svého projevu popřála ne-
jen jménem svým, ale i jménem vedení Města a všech 
pracovníků MÚ do adventního vánočního času a do 
celého nového roku 2023 Vám všem hodně štěstí, ra-
dost, plno osobních i pracovních úspěchů, optimismus 
a hlavně tolik potřebné pevné zdraví. 

Ing. Hana Horáková, starostka města

Začátkem listopadu Město Ledeč obdrželo informaci o ukončení provo-
zu ordinace MUDr. Jany Smejkalové – dětské lékařky, a to k 31. 12. 2022. 
Provoz ordinace bude k tomuto datu ukončen bez náhrady. Prosíme všech-
ny zájemce o registraci pacientů od dr. Smejkalové, aby nevolali do ordi-
nace MUDr. Šimkové, která se musí plně věnovat pacientům. V případě 
zájmu je možnost zapsat se do pořadníku přes komunikační portál medevio 
na webu www.detskaporadnaledec.cz. V tuto chvíli se jedná pouze o po-
řadník, není to registrace. Zástupci Města ve spolupráci s dětskou lékař-
kou dr. Šimkovou pracují na možnosti rozšíření kapacity dětské poradny 
a hledají nové lékaře, kteří by mohli alespoň částečně ordinovat v Ledči. 
K vývoji situace a případnému převzetí pacientů budou průběžně zveřej-
ňovány informace na webu města a webových stránkách dětské poradny. 

-OdMI-

Rádi bychom Vám představili novou hru, při které 
si děti zkrátí čas čekáním na Ježíška. Jedná se o do-
plňovačku s tajenkou a úkolem dětí při procházce po 
Husově náměstí v Ledči bude:
• důkladně si prohlédnout výlohu daného obchodu 
• rozpoznat, který předmět tam nepatří
• ten pak vepsat do doplňovačky na druhé straně

• správně vyplněnou tajenku donést na informační 
centrum, Husovo náměstí 60, kde dostanou drobnou 
sladkou odměnu
Leták s hrou si můžete vyzvednout na Turistickém in-

formačním centru Ledeč n. S. v čase od Po–Pá 8:00–16:30 
hod. Celkový počet výloh je 17 a jsou označeny čísly. 

Hra začíná od 28. 11. a končí 31. 1. 2023.
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VÍTÁNÍ DĚTÍ NA LEDEČSKÉ RADNICI
BYLO JEŠTĚ V LETNÍM OBLEČENÍ, PŘESTOŽE BYLA 

POLOVINA ŘÍJNA

Šperlinková Tereza

Vacík Michal 

Šturcová Jolana děti MŠ

Vavrla Tomáš

Urban Jakub
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ŘÍJNOVÉ VÍTÁNÍ DĚTÍ NA LEDEČSKÉ RADNICI
TEREZIÁNSKÉ LÉTO VRCHOLILO, KDYŽ JSME VÍTALI RATOLESTI

DVOJÍ TIKOT HODIN V HOSPODĚ U HEROUTŮ
(BYLO NEBYLO. Historka, kterou jsem nezažil, ale slyšel o ní vyprávět)

Jak by také nevrcholilo, vždyť rovnou na určený 
datum 15. října mají svátek všechny Terezy, Terez-
ky, Terky, ale také Rezinky nebo They. Jméno je to 
v Čechách populární zejména díky císařovně Marii 
Terezii, ale velký boom obliby ji přinesl v druhé po-
lovině minulého století i zpěvák Waldemar Matuška, 
když tak neodolatelně zpíval svoji písničku O Tereze. 
A tak se také stalo, že Tereza je 33. nejpopulárnější 
jméno v Čechách (včetně jmen mužských). V Ledči 
máme 35 nositelek tohoto půvabného jména, ZAJÍ-
MAVÉ JE, ŽE VĚTŠINA Z NICH JE NAROZENÁ 
PO ROCE 1980.

Samozřejmě se také často toto jméno objevuje 
v pranostikách, a to zejména díky svému umístění 
v kalendáři, kdy se ještě na chvilku pere léto s podzi-
mem. O tom jsme psali už v minulém zpravodaji. Na 
námi sledované datum 15. října letošního roku zrovna 
léto nad podzimem vyhrávalo, dokonce ho položilo 
na lopatky. Výrazně nadprůměrné teplé dny se drže-
ly i přes listopadového sv. Martina, a to už je nějaký 
kalibr na počasí, protože prý přijíždí na bílém koni 
(sníh), o tom však letos nemohlo být ani řeči, protože 
svítilo slunce a vytáhlo teploty až na 14 °C.

Když se rodiče vítaných dětí chystali v té polovině 
října na zdejší radnici, měli to ještě snazší, teploty se 
odpoledne dostaly až na 22 °C. Tento říjen byl vůbec 

hodnocen jako nejteplejší od dob pravidelného sledo-
vání, prý v průměru až o 6 °C.

Příjemně bylo i na samotné radnici, kam se nakonec 
sešlo sedm našich spoluobčánků v doprovodu svých 
rodin. A světe div se – byla mezi nimi i Terezka! Hol-
čičce Terezce dělali ještě dobrou partu: Michal, Ja-
kub, Hynek, Tomáš, Jolana a Kateřina.

Slavnostní a veselou atmosféru do sálu přinesly děti 
z Mateřské školy z ulici 28. října, pod vedením učite-
lek Vlasové a Rajdlové. Děti přivítal Marek Kroutil, 
předseda komise pro občanské záležitosti.

V tu sobotu v polovině října zbývalo do konce roku 
77 dní, to teď jsme se posunuli o hodně blíž. Jsme 
už v čase adventu, v čase blížících se velkých svátků, 
svátků, které mají děti velmi rády. Jistě přinesou ra-
dost i těm sedmi spoluobčánkům, kteří byli přivítáni 
na ledečské radnici. Tak ať jim štěstí a radost jiskří 
v očích nejen o letošních Vánocích, ale ať je pocit bla-
ženosti a sounáležitosti provází po celý život. Věřme, 
že slavnostní přivítání v říjnu 2022 bude i pro ně a je-
jich rodiny patřit mezi milé a slavnostní časy.

-ls, ok-

FOTOGRAFIE z této události najdete na protější 
straně. Některé z vítaných dětí tu chybí, je třeba re-
spektovat přání rodičů, kteří si zveřejnění nepřáli.

Lidé se v dobách před tím, než začala vysílat televize, hojně scházeli 
v restauracích a to nejen, aby popili lahodný mok, ale především spolu 
poklábosili a mnohdy také vymysleli nějakou tu taškařici.

Jednou, snad to bylo U Heroutů, tedy později Centrál, se objevily na stěně 
nové hodiny a to s neobvykle velkým kyvadlem. Nešly přehlédnout a zdej-
ší hosty tak trochu dráždily. Tu jeden ze štamgastů vyzval svého souseda, 
o kterém se vědělo, že se rád sází: „Zaplatím metr piv, když si sedneš na 
stoličku před hodiny, natáhneš ruku a budeš kopírovat směr kyvadla. Přitom 
budeš říkat, tak jako hodiny, tik tak. Musíš to vydržet celou hodinu“. Hned 
si plácli a už se začalo připravovat kolbiště. Naproti hodinám hezky měkká 
židlička. Tak, hezky natáhnout ruku, tři, dva jedna a již to běželo…

Hosté po čase stočili řeč na další problémy, ale dvojí tikot se nedal 
přeslechnout. Uplynulo patnáct, dvacet, třicet minut a borec vypadal 
stále svěží. „Co s tím?“ zamyslel se autor sázky. Nakonec jej napadlo 
spásné řešení. Rozeběhl se do nedalekého domu, kde bydlel hrdina sázky 
a vyburcoval jeho manželku. „Honem rychle pospíchejte, starej se vám 
zbláznil. Sedl si naproti hodinám a dělá tik tak“. Žena hned vyběhla do 
hospody. Tam viděla popisovanou scénu a hned se vrhla s velkým křikem 
na manžela. Chytla ho za obě ruce a snažila se jej přivést k rozumu. Tím 
jeho boj s hodinami, za velkého ohlasu přítomných, ukončila prohrou. Jak 
pokračoval souboj doma se již nikdo nedozvěděl.  Václav Loukotka  
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2022

PODVODNÉ VYLÁKÁNÍ 
PLATBY V IT PROSTORU 
BAZOŠ.CZ – Dne 2. 11. 2022 
byly policejním orgánem dle § 
158/3 tr. řádu zahájeny úkony 
trestního řízení ve věci přečinu 
podvodu, přečinu neoprávně-
ného přístupu k počítačovému 
systému nebo nosiče informa-
cí a přečinu neoprávněného 

opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. 
Poškozená inzerovala na prodejním portále Bazoš.cz 
prodej dětského zboží za částku 850 Kč, kdy se jí dne 
1. 11. 2022 přes aplikaci WhatsApp ozval kupující, se 
kterým se dohodla na prodeji zboží prostřednictvím spol. 
Zásilkovna. Následně jí přišla SMS jako info s odkazem 
na internetové bankovnictví, kam se poškozená přihlá-
sila a vyplnila údaje ke svému účtu vedenému u České 
Spořitelny a.s., včetně čísla platební karty. Poté jí přišla 
informace o platbě a přes aplikaci George, kde nejprve 
potvrdila zvýšení limitu platby kartou, následně vysko-
čilo okno s technickou podporou a dále i platba v aplikaci 
George s částkou 800. Nevšimla si ale, že se jedná již 
o měnu Euro a domnívala se, že jde o platbu, která jí 
bude vrácena po zaslání zboží, jak bylo uvedeno v okně 
s technickou podporou. Následně v internetovém ban-
kovnictví zjistila, že došlo k platbě 800 Eur z jejího účtu, 
čímž jí dosud neznámý pachatel způsobil škodu ve výši 
20.171 Kč. V případě dopadení pachatele nebo pachatelů 
této sofi stikované trestné činnosti jim hrozí trest odnětí 
svobody v trvání 6 měsíců až čtyři léta, zákaz činnosti 
nebo propadnutím věci.

DALŠÍ PŘÍPAD PODVODNÉHO VYLÁKÁNÍ 
PLATBY NA PORTÁLE VINTED BAZOŠ – Dne 
11. 11. 2022 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu 
zahájeny další úkony trestního řízení ve věci přečinu pod-
vodu a přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému 
systému nebo nosiče informací, kdy poškozená dne 8. 11. 
2022 prostřednictvím svého mobilního telefonu na por-
tále Vinted, v aplikaci svého mobilního telefonu, podala 
inzerát, ve kterém nabízela prodej šatů za částku 120 Kč. 
V krátkém čase byla po uveřejnění inzerátu kontaktována 
neznámým zájemcem, který jí žádal o poskytnutí jejího 
telefonního čísla, které mu poskytla. Následně jí byla na 
telefon doručena SMS zpráva, kde byl jako odesílatel 
VINTED, bez uvedení tel. čísla. Dále byl v této zprávě 
odkaz na stránky VINTED s uvedením adresy kupující-
ho. Zde následně potvrdila odkaz „získat peníze“ a byla 
přesměrována na výběr bankovního ústavu a dále na 
stránky podobající se stránce České spořitelny. Nato byla 
vyzvána k zadání klientského čísla a uživatelského jména, 
což učinila, dále zadala číslo své platební karty, datum 
její platnosti a kód z druhé strany karty. Po celou dobu 
byla kontaktována pokyny zákaznického servisu Vin-
ted, ve kterém byla nabádána, aby se těmito řídila, dále 

byla kontaktována prostřednictvím aplikace WhatsApp,
kde byla opět písemně naváděna, že vše je v pořádku a ne-
přijde o žádné fi nanční prostředky, že tyto budou sloužit 
pouze jako jistina a následně jí budou navráceny. Nato 
byla přesměrována do aplikace George klíče, kde bylo 
potvrzení k platbě 0 Kč. Tuto celkem 3x potvrdila, kdy 
se zde objevila částka 465 Eur, kterou rovněž potvrdila 
pomocí aplikace George klíč. Následně, když překontro-
lovala svůj účet vedený u České spořitelny a.s., zjistila, 
že jí byla uvedená částka, v kurzu 11.638 Kč, odečtena 
z jejího účtu a je v rezervaci fi nančních prostředků pro 
příjemcem platby Relai.app, CH a poté následně zmize-
la i veškerá komunikace WhatsApp, kde s poškozenou 
komunikoval neznámý pachatel. I v tomto případě hrozí 
pachateli či pachatelům v případě dopadení trest odnětí 
svobody v trvání 6 měsíců až čtyři léta, zákaz činnosti 
nebo propadnutím věci.

Policie ČR znovu varuje občany na množící se případy 
těchto podvodných jednání v rámci kyberprostoru. Stále 
se nám hlásí poškození, kteří prodávali zboží na různých 
internetových portálech, a když je osloví kupující, tak je 
odkáže na stránky přepravních služeb, žádá je o vyplně-
ní a uhrazení přepravy, či získání fi nančních prostředků. 
Buďte v tomto ostražití a rozhodně se jako prodávající 
nenechte přesměrovávat na své internetové bankovnictví 
a odhalovat pachatelům údaje nejen ke svým platebním 
kartám, ale i přístupu do internetového bankovnictví. 

ŘÍDIL VOZIDLO S PLATNYM ZÁKAZEM ŘÍ-
ZENÍ – Dne 5. 11. 2022 byly policejním orgánem dle 
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci 
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázá-
ní, kdy čtyřiadvacetiletý muž ukrajinské národnosti dne 
5. 11. 2022 v době nejméně od 12:30 hod. do 15:30 hod. 
úmyslně vykonal jízdu jako řidič osobního motorového 
vozidla zn. Mercedes-Benz z Plzně po dálnici D5 do Pra-
hy a následně pokračoval po dálnici D1 z Prahy do Led-
če nad Sázavou. Zde byl téhož dne v 15:30 hod zastaven 
a kontrolován hlídkou Policie ČR. Po vyzvání k předlo-
žení dokladů k provozu a řízení vozidla předložil dokla-
dy k vozidlu a svůj řidičský průkaz (vydaný na Ukraji-
ně). Následnou lustrací v IS Policie ČR bylo zjištěno, že 
má na základě rozhodnutí Magistrátu města Plzeň uložen 
platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to od 
19. 10. 2022 do 19. 04. 2023. Řidiči byla na místě hlídkou 
zakázána další jízda. U soudu tomuto hrozí trest odnětí 
svobody v trvání až dva roky.

Vzhledem k tomu, že se blíží čas Vánoc a konec roku 
2022, tak bych rád touto cestou za kolektiv Policie ČR 
Obvodního oddělení Světlá n. S. a Policejní stanice Le-
deč n. S. popřál Všem spoluobčanům klidné a pohodové 
Vánoce strávené v kruhu svých nejbližších a hodně štěstí 
v Novém roce 2023.

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

Měsíc listopad nám utekl jako voda 
a do nejkrásnějších svátků v roce nám 
zbývá v okamžiku psaní tohoto člán-
ku pouhopouhých třicet dnů. Většině 
z nás, se nyní v hlavě honí především 
myšlenky, aby se jim zdařilo vymyslet, 
čím svým blízkým udělat co největ-
ší radost pod stromečkem. Z osobní 
zkušenosti velmi dobře vím, že to není 

jednoduchý úkol, nicméně radostné okamžiky a spokojené 
pohledy pod rozsvíceným vánočním stromečkem za tuto 
snahu rozhodně stojí.

Listopad přichystal našim profesionálním hasičům z le-
dečské stanice řadu zajímavých zásahu. V celkovém výčtu 
se jednalo o sedm dopravních nehod, kdy nejzávažnější se 
udála u obce Kouty, kde se střetl osobní automobil s moto-
cyklem. Tato dopravní nehoda, kde došlo ke zranění moto-
cyklisty, si na místě vyžádala asistenci ZZS. Řidiči moto-
cyklu byla před příjezdem ZZS poskytnuta naší jednotkou 
hasičů předlékařská první pomoc. K další neméně vážné 
nehodě došlo u obce Kožlí, kdy řidička nezvládla řízení 
a skončila se svým vozidlem částečně mimo vozovku. Při 
této nehodě došlo rovněž ke zranění řidičky, která byla po 
příjezdu ZZS předána do jejich péče. 

V hasebním obvodu stanice Ledeč n. Sáz. dále došlo 
k jedenácti zásahům z kategorie technické pomoci, což je, 
jak zde bylo již v minulosti zmíněno např. otevření bytu 
či domu, transport pacienta pro zdravotnickou záchrannou 
službu, případně i odstranění spadlého stromu, který brá-
ní plynulému provozu po komunikaci. Došlo dokonce na 
likvidaci ropných produktů, ke které došlo v nevelikém 
množství v obci Kožlí, z důvodu technické závady na vo-
zidle.

Závěrem, bych zde rád zmínil taktické cvičení, které se 
uskutečnilo v areálu mléčné farmy Hněvkovice. Tohoto 
cvičení se účastnila jak jednotka profesionálních hasičů 
z Ledče nad Sázavou, a dále, dle poplachového plánu, kte-
rým je dána předurčenost jednotek rovněž jednotky SDH 
Hněvkovice a SDH Ledče nad Sázavou. V minulosti zde 
bylo popisováno prověřovací cvičení, které proběhlo např. 
v budově gymnázia. Zásadní rozdíl mezi taktickým a pro-
věřovacím cvičením, které podstupují hasičské jednotky je 
ten, že v taktickém cvičení, jsou hasičské jednotky zprave-
ny o tom, že takové cvičení proběhne a velitelé zasahujících 
jednotek, mají možnost si říci, co konkrétně by si v daném 
objektu či areálu chtěli vyzkoušet a nacvičit.

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

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ 2022 • místo prodeje: rybárna v Barborce• datum prodeje: 20. 12.–23. 12. od 8.30 hod. do 16.30 hod.• v místě zajištěno odborné zabití, oškrabání, vykuchání
 a opracování ryb• v prodeji také: pstruh, candát, štika, amur
tel.: 724 795 387 | 602 100 715• místo prodeje: Husovo náměstí před restaurací Alenka• datum prodeje: 21. 12.–23. 12. od 8.30 do 16.00 hod.

tel.: 728 515 924      
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

PSTRUHOVÝ • RÁJ
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O KOREJSKÉ JEDLI, KTERÁ VYROSTLA
POD MELECHOVEM V KOUTECH

A OD ADVENTU JE HLAVNÍ VÁNOČNÍ OZDOBOU
LEDEČSKÉHO NÁMĚSTÍ

POSLEDNÍ LISTOPADOVOU NEDĚLI BYL NA LEDEČSKÉM NÁMĚSTÍ

SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN ADVENT ROKU 2022

Nevím, jestli by dendrologové nějak nezpochybni-
li, že se jedná zrovna o Jedli korejskou, protože prý 
ve své domovině roste velmi pomalu a než dosáh-
ne parametry „dospěláka“, trvá jí to dlouhá léta. Ale 
když se takový semenáček dostane do střední Evro-
py a k tomu 2 kilometry pod Melechovem, může to 
s ním dělat pravé divy. I když tahle jedle vlastně za-
čala růst u domu rodiny Kellerových ještě před začát-
kem milénia a rodina se shodla, že to může být už ce-
lých čtvrt století. Shoda byla i na tom, že je jim jedle 
velmi líto a jistě jim nějaký čas bude vadit, že se s ní 
museli rozloučit. Svým vzrůstem i nároky však jim 
začala znesnadňovat život. Kvůli její vznosné kráse 
ji nabídli jako vánoční strom. Volba nakonec padla na 
Ledeč, a tak se tahle „korejka“ stala hlavní ozdobou 
Vánoc v Ledči n. S. pro rok 2022.

Cestu do města neměla jedle dalekou, kdyby se 
rozhodli ptáci, kteří v jejích větvích po generace 

vyváděli své mladé, ještě jednou navštívit tenhle 
načinčaný strom, měli by to vzdušnou čárou 5 km, 
po silnici to bylo o 2 kilometry víc a o 150 metrů 
níže do údolí Sázavy. Jedli odborně odřízli a šetr-
ně na Husovo náměstí převezli chlapi z ledečských 
technických služeb. Na snímcích L. Dlouhého a M. 
Pajerové je vidět, že to vždy nebylo zrovna jedno-
duché. Dárky pod tímhle stromem asi nebudou, ale 
docela jistě tu podle hezkého zavedeného zvyku 
bude na větvích řada vroucích přání a návodů od 
dětí, co hezkého by si letos od Ježíška přály. Kel-
lerovi si dárky budou dávat raději pod nějaký nový 
keřík, aby jim zase nějaká exotika nepřerostla vy-
soko přes hlavu.

Tak hlavně ať nám všem ty nadcházející Váno-
ce přinesou radost velkých svátků, nezbytné zdraví 
i štěstí. 

ok

V letošním roce jsme po dvouleté pauze moh-
li opět zahájit adventní čas na ledečském náměstí. 
Počasí nám přálo. Program zahájily rukodělné díl-
ničky, kde si děti mohly vyrobit vánoční přáníčka 
a dozdobit keramické zvonky. Na pódiu vystoupili 
divadelníci SVČ, děti z MŠ 28. října a žáci ZUŠ. 
Pro zpestření programu jsme vyrazili na lampiono-
vý průvod v čele s velkým andělem z náměstí kolem 
kostela, kde troubili trubači, podél řeky a zase zpět. 
Podával se svařák a čaj zdarma a pekly se lívanečky. 
Celé pozdní odpoledne se neslo v příjemné před-
vánoční atmosféře. Část náměstí kolem vánočního 
stromu se zaplnila do posledního místečka. Na zá-
věr po proslovu paní starostky Ing. Hany Horákové 
se pro nás všechny a především pro naše nejmenší 
rozsvítil stromeček. Advent jsme tak zahájili spo-
lečně a na všechny se těšíme opět na další velké akci 
na Mikulášské na hradě a pro děti s rodiči je v SVČ 
připravený workshop v keramické dílně. Pak již bu-
deme vyhlížet Vánoce. Ráda bych touto cestou po-
děkovala Městu Ledeč za fi nanční podporu advent-
ních akcí, divadlu Mimochodem, MŠ a ZUŠ Ledeč 
za pomoc s programem a mým kolegům za skvěle 
odvedenou práci. Za pracovníky SVČ bych chtěla 

popřát poklidné prožití vánočních svátků a do nové-
ho roku jen to nejlepší.                                   

Mgr. Ivana Svobodová SVČ Ledeč
Foto k tématu L. Dlouhý, M. Pajerová, archiv SVČ.
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Jedli korejské se velmi dobře dařilo pod Melechovem. Takhle vypadala ve své domovině i bezprostředně po usazení na ledečském 
náměstí. Chvílemi na své cestě doslova létala, než se všechno připravilo k zdobení i očekávání slavnostních chvil, a jak je z ob-
rázků patrné, nechyběli u toho ani andělé.
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60 LET OD VZNIKU ZEMĚDĚLSKÉHO UČILIŠTĚ
2. DÍL – POKRAČOVÁNÍ Z LISTOPADOVÉHO ZPRAVODAJE

OBORY SE ROZŠIŘOVALY, VOLNÝ ČAS PATŘIL PŘEDEVŠÍM SPORTU

„Traktorka“ zaniká a končí s ní jedna etapa vý-
chovy učňovské mládeže v Ledči. Škola za dobu 
své existence připravila 2 710 odborníků pro široké 
uplatnění v hospodářské praxi. Tito absolventi našli 
práci především v zemědělských podnicích, lesnic-
tví, údržba silnic, technické služby, servisní a opra-
várenské fi rmy, v dopravě, ve strojírenství, ale také 
v cestovním ruchu, pohostinství a soukromém sek-
toru. Budova školy je několik let prázdná, město 
pro ni nenachází uplatnění a později je zbouraná. 
Budovy odborného výcviku, přebírá Správa a údrž-
ba silnic kraje Vysočina a buduje nové středisko své 
působnosti.

Nelze nevzpomenout na život ve škole. Na jeho 
pestrost, kulturu, sport i zábavu. Škola byla na svo-
ji dobu po této stránce perfektně vybavena. Učitelé 
mistři i vychovatelé vedli zájmové kroužky a boha-
tou mimoškolní činnost. Čím začít. Nejdříve kul-
tura. Taneční kurzy pořádané každý rok, nejdříve 
se jezdilo za tanečnicemi do Zruče n. S. vlakem, 

potom do Humpolce autobusem. Byla to nádhera, 
když 30 žáků v obleku s kravatou s bílými rukavič-
kami, šlo přes celou Ledeč na vlak, obsadilo celý 
vagon a jeli na taneční do Zruče. Pravidelně se jez-
dilo na vystoupení Václava Neckáře, Evy Pilarové, 
Petra Spáleného a dalších zpěváků do kulturního 
domu ve Zruči. Jezdilo se skoro na všechny ligové 
zápasy v hokeji v Pardubicích autobusem s velkým 
fandou Pardubic Honzou Totrem. Někdy i do Jihla-
vy za hokejem, když tam hrály Pardubice. Pořádaly 
se i zájezdy do Prahy do divadel a na kulturní pa-
mátky. Sportovně to žilo naplno. Každý rok se po-
řádal lyžařský kurz. Žáci dostali poukazy od Svazu 
družstevních rolníků, na chaty na horách po celé 
republice - Krkonoše Velká Úpa, Děštné Na Poště, 
Jeseníky, Šumava Brčálník, Nízké Tatry Chopok 
a další. Škola měla pro žáky své vybavení, lyže 
a boty na sjezdové i běžecké lyžování. Samozřejmě 
i vyškolené instruktory lyžování Karla Prischinga 
a Jana Rajdla. Hokej se podporoval hodně, škola 
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měla kompletní výbavu pro patnáct hráčů a dva 
brankáře. Hrály se meziškolní turnaje středních 
škol v Havlíčkově Brodě. Kam se také jezdilo tré-
novat na umělý led, když nebyl přírodní v Ledči na 
stadióně nebo na řece. Později se trénovalo ve Vla-
šimi. Za školou bylo asfaltové hřiště, to se v zimě 
polévalo vodou a hrál se hokej. Dále tam bylo škvá-
rové hřiště na fotbal. Každý večer se hrával fotbal, 
byly vytvořeny týmy a konaly se nekonečné turna-
je. Něco podobného bylo v ping pongu. Vodácký 
kroužek vedl Láďa Zdechovský. Měli k dispozici 
pět pramic, každá pro posádku osmi vodáků, deset 
kánoí a kajaků. Trénovalo se každý týden na Sázavě 
a na konci školního roku se sjížděla řeka Sázava. 
Několikrát se podařilo dojet i do Prahy. Pro žáky to 
byla odměna za jejich poctivé trénování v jízdě na 
lodi. Dělala se i atletika, pravidelně se žáci zúčast-
ňovali všech soutěží. Chodba školy byla plná diplo-
mů a čestných uznání žáků. Každoroční účast na 
soutěžích v dovednostech opravářů zemědělských 
strojů i jejich organizování, bylo samozřejmé a účast 
v celostátním kole pravidelná a povinná. Sám mám 
diplom z účasti na této soutěži z Polnohospodarske-
ho učiliště v Buztke u Bratislavy. Sice jsem nevy-
hrál, ale účast na vrcholu nejlepších učedníků Čech 

a Slovenska byla veliká propagace školy a ukázka 
vysoké úrovně práce všech učitelů a mistrů. Můžu 
jenom všem poděkovat za ten zážitek v mých šest-
nácti letech. Na půdě ve škole v trezoru byly vzdu-
chovky a malorážky. Žáci trénovali střelbu a jezdili 
na branné závody a závody ve střelbě z malorážky. 
Na půdě byla i fotokomora, kde si žáci vyvolávali 
fi lmy a dělali fotky, dále posilovna. Pro obor ku-
chař-číšník se organizovaly kurzy v gastronomii, 
barmanské kurzy, kurzy dekorativní úpravy ovoce 
a zeleniny. Žáci pod vedením mistrové paní Ludmi-
ly Kubínové a Zdeny Musilové vařili a obsluhovali 
při nespočet akcí, organizovaných v pohostinství 
Želivka, při svatbách, fi remních večírcích, rodin-
ných oslavách apod. 

Na závěr chci popřát všem bývalým zaměstnan-
cům hodně zdraví a pohody v jejich životě. Můžu 
slíbit, že budu s Janou Trpišovskou organizovat 
pravidelné srazy bývalých zaměstnanců. Těm, co 
odešli, věnuji malou vzpomínku. Snad tento článek 
připomene obyvatelům Ledče a okolních obcí jed-
nu etapu učňovského školství, kdy se plnilo měs-
to od pondělí do pátku mladými lidmi, kteří určitě 
na prožité roky na traktorce a v Ledči rádi vzpomí-
nají.  Ing. Jan Rajdl
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HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK K VÁNOCŮM?
KUPTE VSTUPENKU NA DIVADLO V SÁLE LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA!
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

 Oblastní charita Havlíčkův Brod, středisko Petrklíč 
zve všechny na VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTA-
VU výrobků svých klientů. Výstava probíhá od 
21. listopadu do 21. prosince každý pracovní den 
od 8:00 do 15:00 v Centru sociálních služeb Petr-
klíč, Barborka 1324.

 Město Ledeč nad Sázavou vás zve v sobotu 3. pro-
since na promítání fi lmu HRANICE LÁSKY (pří-
stupnost: 15+), které se uskuteční v sále gymnázia od 
19:00. Předprodej vstupenek probíhá v Turistickém 
informačním centru Ledeč. Cena vstupenky: 100 Kč.

 SVČ za podpory Města Ledeč nad Sázavou pořádá 
v pondělí 5. prosince na ledečském hradě MIKU-
LÁŠSKOU NADÍLKU. Začátek 16:30–18:00. 
Pekelná atmosféra se soutěžemi. Vstupné: 30 Kč/
osoba. Více na www.svcledec.cz

 Divadlo Mimochodem srdečně zve 5.–23. prosince 
na výstavu BETLÉMY, která se uskuteční v sále 
divadla na dolním nádvoří hradu v Ledči. Otevřeno 
bude každý všední den od 17:00 do 19:00 a o ví-
kendu od 16:00 do 19:00. Vstupné dobrovolné.

 ZUŠ Vás srdečně zve do svých prostor v Nádražní 
ulici na DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT, který 
se koná ve středa 7. prosince od 17:00.

 Senioři MO Ledeč zvou své členy do sokolovny 
na PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PŘI SVÍČ-
KÁCH, čtvrtek 8. prosince od 14:00. Jste srdečně 
zváni.

 Středisko volného času vás srdečně zve v sobo-
tu 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

 Divadlo Mimochodem vás zve na krátký veselý fi lm 
PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU, 
který se bude promítat v sále divadla na dolním ná-
dvoří hradu v Ledči ve dnech 10., 11., 17. a 18. pro-
since od 16:00–19:00. Vstupné dobrovolné.

 Základní umělecká škola Vás srdečně zve do svých 
prostor v Nádražní ulici na TŘETÍ ADVENTNÍ 
KONCERT, který se koná v úterý 13. prosince od 
17:00.

 Město Ledeč nad Sázavou vás zve v pátek 
16. prosince na pokračování pohádky PRINCEZ-
NA 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.

 ZUŠ Ledeč a ZUŠ Světlá srdečně zvou v sobotu 
17. prosince na VÁNOČNÍ KONCERT VEL-
KÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU ŽÁKŮ 
ZUŠ. První koncert se uskuteční od 13:00 v kině 
ve Světlé nad Sázavou a druhý od 17:00 v Kultur-
ním domě v Bojišti.

 Římskokatolická farnost – děkanství v Ledči n. S. 
pořádá ve čtvrtek 22. prosince VÁNOČNÍ KON-
CERT skupiny Le.Fa.Tha, který začíná od 17:00 
v děkanském kostele sv. Petra a Pavla.

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést z Hu-
sova sboru v Ledči 24. prosince od 9:00 do 12:00. 
K dispozici prozatímní skleničky i pro náhodné ko-
lemjdoucí.

 Mše svatá se zpěvy ČESKÁ MŠE VÁNOČ-
NÍ Jana Jakuba Ryby bude v děkanském kostele 
24. prosince od 24:00 a na Boží hod vánoční 
25. prosince v 9:00.

 V neděli 25. prosince se uskuteční v sokolovně 
VÁNOČNÍ SOKOLKA ANEB POVÁNOČNÍ 
ZVĚŘINEC. Těšit se můžete na ROCKTOM, 
ANFALL, PSYCHOHLÍNU, BOHEMIAN HIGH-
LANDERS. Začátek od 20:00, vstup: 200 Kč.

 Římskokatolická farnost, děkanství v Ledči. a Cen-
trum sociálních služeb Petrklíč v Ledči n. S. pořá-
dají v pátek 30. prosince ŽIVÝ BETLÉM ANEB 
PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU, 
který začíná ve 14:30 na Husově náměstí.

 Město Ledeč vás zve v sobotu 7. ledna na dětské 
divadelní představení SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, 
které se uskuteční v sále gymnázia od 14:00. Hrají: 
Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zby-
tovská. Předprodej vstupenek probíhá v Turistickém 
informačním centru Ledeč. Cena vstupenky: 150 Kč.

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí – 
6., 13. a 20. prosince

  Mirka Pajerová, DiS, Dana Sedláčková, DiS.

V sobotu 17. prosince se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla 
ADVENTNÍ KONCERT. Těšit se můžete na Amor aeternus 
v podání: Zuzany Zaimlové – soprán, Blanky Karnetové, 
Davida Plevy – housle, Vojtěcha Nejedlého – barokní 
violoncello a Ondřeje Bernovského – cembalo. Zazní roráty 
a adventní písně mistrů A. Reichenauera, J. J. Ryby,
J. J. I. Brentnera, A. Michny z Otradovic aj.
Začátek od 17:00. Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let zdarma.
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SKAUTSKÝ POKLAD V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Na jaře 2022 při návštěvě pana Stanislava 

Kovaříka alias Sonnyho v domově důchodců 
ve Světlé nad Sázavou, jsem se krom jiného 
dozvěděla, že jeho vzácné kroniky zachy-
cující jak písemné, tak i obrazové svědectví 
Old-skautingu, a i další artefakty z oddílu, 
mají skončit zapomenuté kdesi v Praze. Dost 
mne to zarazilo, a tak jsme s kamarádkou 
zvažovaly možnosti, jak pro tyto dokumenty, 
které zachycují důležité momenty ze života 
skautingu i z historie našeho města a širo-
kého okolí, najít důstojné umístění… Že by 
v městské knihovně? Paní ředitelka knihovny 
i paní starostka Ledče nad Sázavou to nad-
šeně přivítaly a podnikly vstřícné, ne vždy 

jednoduché kroky, aby vše dobře dopadlo. 
Město se smluvně zavázalo a vyčlenilo vhod-
né a důstojné umístění sedmi kronik a dalších 
exponátů v masivní dobové vitríně v hudeb-
ním oddělení městské knihovny.

Dne 25. 10. 2022 v 16 hod. se v knihov-
ně konalo slavnostní otevření stálé expozice 
těchto kronik, které zde budou k nahlédnutí 
všem zájemcům a široké veřejnosti. Vernisáž 
byla pojatá komorně za přítomnosti již 96le-
tého pana Stanislava Kovaříka, pozvaných 
skautů a hostů. Pan Kovařík alias Sonny byl 
takříkajíc hvězdou tohoto výjimečného od-
poledne. Zavzpomínal na krásná léta prožitá 
po boku svých skautských bratrů a sester, byť 

některé si andělé již navždy vzali pod svá kří-
dla. Během setkání zazněly básně o jemu dra-
hé a milované Šumavě, z jeho osobní sbírky 
básní. V očích se mu zaleskly slzy vzpomínek 
a dojetí.

Celé dvě hodiny dokázal vyprávět a reago-
vat na dotazy přítomných a na závěr, k pře-
kvapení všech, zazpíval svoji oblíbenou píseň 
a ještě zavtipkoval. Potlesk nebral konce. Poté 
si přítomní se zájmem prohlíželi kroniky a do 
pamětní knihy zapisovali osobní dojmy a po-
děkování tomuto vzácnému člověku.

Na můj dotaz: „Jak jste s výstavou a ná-
vštěvností spokojen?“ Řekl jen „Jsem šťastný 
jako blecha.“ Děkujeme Sonny‘ -MZ- 

ŠUMAVĚ
Tam někam dolů, kde leží pás lesů
odnáším srdce své – Tvé odtud si nesu
i nebe, co večer uléhá do snítek vřesu.
Ta kytička mi hořce i opojně voní
když slunce za obzor večer se kloní
Pak znovu vydám se na bludné cesty,

za ruku vodím tam svoje štěstí,
hudbou svých potoků sladce mne uspává
a v náruč vezme mne
má láska – ŠUMAVA…
a já jdu spát, mé sny se ztrácí do ní…

Stanislav Kovařík-Sonny 
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DVOJKOVÉ ROKY – NARAZÍME I NA PŮLKULATÉ VÝROČÍ ROKU 1957

NAPROTI ADÁMKOVĚ ROKLI SE VYBUDOVALO
MODERNÍ ČSAD

CESTU ČASEM po dvojkových rocích tentokrát 
začínám netradičně. Připomenu tu rok 1957, který 
se zrovna jako dvojkový nejeví, ale lze ho zařadit do 
výročí polokulatých (65 let). Do tohoto roku jsem 
zabloudil záměrně, protože v tomto posledním zpra-
vodaji roku 2022 mj. vzpomínáme na začátky ledeč-
ského kina, které jsme bohužel v roce 2009 zbourali 
a nahradili supermarketem. Takže tam, kde býval ves-
tibul s fotkami tehdejších fi lmových hvězd (J. Brej-
chová, J. Vala…), na tu dobu velmi moderního kina, 
jsou dnes hučící a cinkající pokladny, zatímco pidi po-
kladna pana Pražáka dnes nabízí kávu z automatu (už 
tenkrát by se to hodilo). Tam kde jste vstupovali do 
hlediště (chrámu iluzí), se vstupenkou v jednotkách 
korun, se dnes povalují hlávky zelí, kapusty a trčí tu 
kořínky petrželí. Za cenu onoho lístku do kina, byste 
dneska nekoupili ani jednu mrkvičku, která tu dnes 
z beden vyčuhuje. Tam, kde býval středobod soustře-
dění - mnohametrové širokoúhlé perličkové promítací 
plátno, se dnes hromadí kopečky salámů, šunek, špe-
káčků, párků a nejrůznějších masových nářezů s mí-
sami lákavých salátů. Mnohé z toho by se jistě hodilo 
i tenkrát, kdybyste si to mohli koupit v bufetu, který 
skromně stával v pravém rohu vestibulu a koupit jste 
si tu mohli leda žlutou limonádu, tatranku a pytlík 
bonbónů, abyste mohli šustit v hledišti. Co naplat, čas 
se zlomil. Čas se zase pohnul, nároky diváků se zmno-
honásobily, ale ono společenské potkávání se vytrácí 
a určitě i chybí. Jen vzpomeňte, jak pečlivě se lidé i do 
kina přichystali - upravení a dobře oblečení.

Už načase, abychom opustili tuto studnici vzpomí-
nek na kino pana Pražáka a budeme doufat, že se nám 
někdo z čtenářů zpravodaje svěří se svými vzpomín-
kami. Vždyť ono od těch dob, kdy se tu promítal pre-
miérový Labakan, uběhlo na 3 420 týdnů!

V roce 1957 bylo teprve 12 let po II. světové válce 
a svět už byl zase v pohybu. Za mocnostmi se skrý-
vala jména amerického prezidenta D. Eisenhowera 
i Rusa N. Chruščova. Probíhá kubánská revoluce, 
válčí se v Alžíru. Sovětský svaz vypustil umělou dru-
žici Sputnik 1 a ještě v témže roce Sputnik 2 s popu-
lárním pejsánem Lajkou. V Československu jsme na 
prezidentském křesle v listopadu vyměnili Antoníny 
– zemřel Zápotocký a nahradil ho Novotný. Proběhla 
reforma důchodového pojištění, kde bylo mj. stano-
veno, že muži odejdou do důchodu v 60 a ženy v 55 
letech. Část pražských studentů byla uvězněna za to, 
že v Mánesu tančili rokenrol. Že už je to dávno nebo 
se nám ty dějiny v obměnách opakují?

Vraťme se ještě na skok do Ledče roku 1957. V roce 
1957 se konaly také místní volby a předsedou Národ-
ního výboru v Ledči se stal Jaroslav Rotter. Už jsme si 

popsali kulturní počin v podobě báječného kina, které se 
budovalo už od roku 1954. Jsou tu však i jiné události, 
zejména ve výstavbě města. Ledeč má v tomto roce asi 
3 500 obyvatel, ale v Ledči a jejím obvodu se narodilo 
448 dětí a zemřelo (zase v obvodu) 28 lidí. Tomu říkám 
boom! Mezi zemřelými není evidován MUDr. Jan Pro-
něk († 55 let), rodák z Chřenovic, který měl velké záslu-
hy na založení místního gymnázia. Zemřel také Karel 
Klapka († 84 let) z Vlastějovic, takto emeritní ředitel 
školy, který měl zase velké zásluhy na založení zdejšího 
muzea. A do třetice člověk, který má zásluhy pro Ledeč 
a který, bohužel, také toho roku zemřel. Byl jím Rudolf 
Oliva († 67), povoláním holič, který amatérsky spolu-
pracoval na objevování jeskyní v Ledči i okolí.

Až po slávě v místním kině byl s menší pompou dán 
v Havlíčkově ulici do provozu Hotel Stadion. Vznikl 
přestavbou bývalé hospody U Charvátů.

To naproti Adámkově rokli (Koželská ulice) vzni-
kal mohutnější a pro příští roky významnější podnik. 
Byla to výstavba garáží a domu ČSAD. I tenkrát se to 
trochu táhlo, jednání se vlekla od roku 1953 a stavba 
měla být hotová už v roce 1954. A co ještě se v Ledči 
dělo, když okolo Země létal Sputnik s Lajkou? Tře-
ba kanalizace a vodovod v Haškově ulici, veřejné 
záchodky (?), opěrná zeď a oplocení mateřské ško-
ly, úpravy chodníků, zřízení květinové síně, uprave-
no parkoviště pro autobusy. Kromě toho byl zřízen 
chodník z Koželské do ulice Na Potoce a přes Hůrku. 
Byly položeny nové obrubníky a postaveno zábradlí 
u Státní spořitelny, zřízen betonový taras na Hůrce, 
provedena adaptace chléva v domě čp. 15, kde byla 
zřízena provozovna pro výrobu cementových dlaždic, 
oplocena jeskyně na Hůrce, upraven hřbitov a na Šep-
touchově vysázeno 3 000 smrčků. A také 66 topolů 
na zavážce za hotelem Koželužna. Mj. bylo do roku 
1957 založeno na okrese Ledeč 21 jednotných země-
dělských družstev a v samotné Ledči je v tom roce 
vedeno 116 zemědělců. Nebylo toho málo!

Abych se od těch letošních DVOJKOVÝCH ROKŮ 
úplně neodvrátil ani v posledním vydání zpravodaje 
í roku 2022, tak vypíchnu alespoň nějaká významná 
výročí, i když jsme je na našich stránkách docela jistě 
už zmínili. Roku 1562 uděluje Ferdinad Ledči měst-
ská práva (datuje se i vznik kostela sv. Petra a Pavla), 
roku 1852 byla v Ledči zřízena pošta, roku 1922 se 
věřící složili na dva nové kostelní zvony.

,Už za měsíc budeme hledat zase TROJKY v naší 
historii, jistě tu zase bude řada zajímavých událostí 
i předělů, a pokud budete mít i vy něco zajímavého 
na TROJKY, podělte se s námi. Doufejme, že redak-
ce zpravodaje i Vy, milí čtenáři, budeme ve zdraví 
u toho.  ok
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BYLA TO NA ČARODĚJNICE 1957 VELKÁ SLÁVA

LEDEČSKÉ KINO – NELZE ZAPOMENOUT

Ledečské kino patřilo ve své době k dobře vybaveným a v době své slávy vypadalo honosně. Jméno pana VLADIMÍRA PRAŽÁKA 
patří právem jako synonymum k místnímu kinu i k celé této kulturní éře.

Bodejť by také ne, nastal v Led-
či velký kulturní předěl, který na 
příští půlstoletí ovlivnil život ob-
čanů města i jeho širokého okolí, 
tenkrát dokonce ještě okresu. 30. 
dubna 1957 bylo slavnostně ote-
vřeno nové kino s 312 sedadly na 
Tyršově nábřeží. Slavnostně bylo 
předáno do užívání ředitelem 
Krajského fi lmového podniku J. 
Kafkou z Jihlavy a Jaroslavem 
Rotterem, předsedou Národního 
výboru v Ledči. Večer se konalo 
slavnostní představení českoslo-
venského fi lmu „Labakan“ a vy-
stoupil pěvecký soubor Jednoty 
s dvojzpěvy od Antonína Dvořáka 
a národními písněmi. Kino si vy-
žádalo nákladu 1 700 tisíc Kč (jak 
bychom asi tuto částku přepočetli 
na dnešní ceny?).

Dobrým duchem tohoto stánku 
kultury se hned od počátku stal 
pan Vladimír Pražák a zůstal mu 
věrný až do konce jeho existence. 
Na konci tohoto roku si připomí-
náme už 7. výročí úmrtí tohoto 
nadšeného „kinaře“ (*1923). Pro 
ledečské kino byl pan Pražák pra-
vým požehnáním a dobrým du-
chem celého tohoto baráku. Jaký 
to byl ten rok 1957, kdy bylo kino 
po třech letech budování otevřeno, 
si ještě připomeneme v tomto vy-
dání zpravodaje v našem historic-
kém putování „dvojkovými“ roky 
– ta sedmička tam patří jako výro-
čí polokulaté.

 Z gruntu nový stánek kultu-
ry přinesl lidem mnoho radosti, 
veselí, dramatického napětí, ale 
také řadu kratochvilných událostí 

i drobných alotrií. Tak jsem rád, že 
se ozval jeden z mnoha pamětníků, 
který byl ochotný zážitky z ledeč-
ského kina „hodit“ na papír. Je jím 
pan Jaroslav ČERNICKÝ, postava 
Ledečákům jistě známá z mnoha 
oborů činnosti. Pracovitý i tvůrčí 
člověk, ale také docela dobře si ho 
dovedu představit, že mohl být ini-
ciátorem nejedné taškařice v míst-
ním kině. Ostatně sám se k tomu 
vrací ve svém příspěvku, za což 
mu patří poděkování. Byl bych 
rád, kdyby se našli i další spolu-
pracovníci a podělili se se čtená-
ři zpravodaje o své četné zážitky. 
Dovedu si představit, že by to bylo 
i na brožovanou knihu. Tak jen do 
díla! Nyní už do vánočně laděného 
čtení od pana Černického…  

ok

Samostatnou kapitolou našeho mládí bylo ledečské 
kino. Pamatuji ještě na promítání fi lmů v improvizo-
vaném sále hotelu Sázava. Byla k projekci jen jedna 
promítačka, a tak po promítnutí jedné cívky nastala 
vždy přestávka, kterou jsme vyplnili točenou limoná-
dou za 50 haléřů a sušenkou za 80 haléřů. Otevření 
nového kina bylo velkou událostí a stalo se pro nás na 
mnoho let centrem veškerého kulturního dění. Protože 
ještě neexistovala televize. Kino stávalo na Tyršové 
nábřeží, západně od náměstí. Slavnostně bylo otevře-
no jako premiérové širokoúhlé kino. Ročně jej navští-
vilo průměrně 40 tisíc návštěvníků, kteří zhlédli 350 

fi lmových představení. Kino uspokojilo během jed-
noho představení 312 sedících diváků. Mnohdy jich 
dalších 100 stálo po obou stranách lavic.

Kino městští úředníci zrušili v roce 2008 a na jeho 
místě k velké nelibosti mnoha občanů vznikl obchodní 
dům Billa.

Duší života a existence kina byl jeho ředitel pan Vlá-
ďa Pražák. Bývalý holič a současný zaměstnanec na 
propagaci n. p. Kovofi niš Ledeč. 

Kino vedl asi 50 let, a tak jsme ho pasovali na nej-
staršího ředitele kina na světě. Kino hrálo mimo pon-
dělí denně od 18 a od 20 hodin. V neděli byla přidána 
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Po padesáti letech existence se třpyt stříbrného plátna roztříštil a doslova se propadal v prach. Byl to smutný pohled uprostřed 
léta 2009, kdy v troskách končila jedna velká legenda.

ještě dvě promítání od 14 a 16 hod. Nedělní dětská 
představení od 14 hod. pojal ředitel mnohdy jako dět-
ský fi lmový festival. Vstupné bylo děti 1 Kč, dospělí 
2 Kč. Útržky vstupenek byly slosovatelné. Nezapome-
nutelné bylo pokaždé losování, když v modrém plášti 
přistoupil pan Pražák k zelenému losovacímu bubnu 
a roztočil ho. Napětí dětských diváků vrcholilo, když 
ředitel s velkou grácií četl vylosovaná čísla a malí vý-
herci si chodili pro ořezávátka, tužky, notýsky, oma-
lovánky atd. Po losování byly na programu klasické 
kusy, např. „Setkali se u Kolína“, „Pejsek a kočička“, 
„Mrazík“…

Vstupné na představení od 16 hodin bylo 2, 3, 4 
koruny. Hrály se pohádky Pyšná princezna, Labakan, 
Byl jednou jeden král, Popelka…

Od 18 hod. se hrály fi lmy pro dospělé. Vstupné na 
neširokoúhlý fi lm bylo 3, 4, 5 korun a na širokoúhlý 4, 
5, 6 korun. Byl-li fi lm přístupný od 15 let mohli jsme 
za doprovodu rodičů ten fi lm od šesti večer navštívit.

Nesmím zapomenout na nedělní dopolední před-
stavení od 10 hodin, bylo v zimních měsících a mělo 
za úkol odlákat mládež od návštěvy kostela. Hrály 
se dobrodružné fi lmy například Vlčí jámy, Ves v po-
hraničí. A optimistické nebo budovatelské kusy např. 
Karhanova parta nebo Zítra se bude tančit všude.

Velkou specialitou místního kina bylo silvestrovské 
promítání od 16 hodin s fi lmy s Vlastou Burianem 
nebo s Voskovcem a Werichem.

Když bylo ošklivé počasí a fi lm nezaručoval kdoví-
jakou podívanou, tak se nás na představení dostavilo 
jenom pět. Museli jsme si každý koupit ještě 3 vstu-
penky, protože pro patnáct už se hrálo.

Stávalo se třeba, když se hrál nějaký dobrodružný 
fi lm od 18 hodin, bylo nám zlobivějším žákům od uči-
telky zakázáno ho navštívit. Mně se to přihodilo, když 
se promítal fi lm Vynález zkázy a opravdu učitelky vy-
konávaly dozor na schodech kina.

V letních měsících a hlavně o prázdninách, bylo kino 
častokrát vyprodané. Bylo to díky mnohým letním 
hostům a množstvím táborů v okolí. Ředitel na toto 
období zařazoval samé trháky např. Vinnetou, Hrbáč, 

Četníky. Při vyprodaném představení, když vzduch 
v kině začínal houstnout, vyrazil ředitel ve svém ty-
pickém modrém plášti s velkou fi xírkou a rozprašoval 
nad hlavy diváků lesní vůni. 

Když při vyprodaném představení už nebyly ani líst-
ky k stání, tak my stálí návštěvníci jsme byli vpuštěni 
do kina po týdeníku.

Týdeník se hrál před každým představením, byly 
to takové aktuality, které upozorňovaly na budovatel-
ské a sovětské úspěchy vědy a techniky, nechyběl ani 
sport.

Před a během představení se v kině a okolo něj ode-
hrálo mnoho veselých příhod. Když se promítal me-
xický fi lm Píseň ohlašuje pomstu, ředitel nakoupil sla-
měná mexická sombrera a nasadil je na hlavy hochům 
v první řadě.

Velkou radovánkou bylo vpustit do kina cvrčka nebo 
motýla, který se potom míhal v paprscích projektoru 
na plátně. 

Kino mělo vedle plátna na každé straně nouzový vý-
chod. Po vyprodaném představení se těmito východy 
valili návštěvníci ven. Každý východ měl 12centime-
trový schůdek. Parta Podskaláků vyrobila plechovou 
vanu, kterou naplnila vodou a povolila žárovku nad 
východem. Valící se dav po představení, za velkého 
láteření, se prohnal touto umělou kaluží. Jednou z dal-
ších radovánek bylo odnesení zamčené motorky za 
budovu kina a pozorování zděšeného majitele, jak po-
bíhá okolo kina. Za největší majstrštyk se dlouho po-
važovalo odnesení malé Aerovky cink za Sokolovnu 
na tehdejší dětské hřiště. Do hledání se po představe-
ní zapojili i slavní ledečští četníci. Toto celé počínání 
bylo bedlivě sledováno autory projektu z druhé strany 
řeky od Mizerova.

V létě při vyprodaných představeních zůstávaly nou-
zové východy otevřené, aby pomáhaly větrat. Takže se 
často stávalo, že někdo na kole projel před plátnem 
z jedné strany na druhou a žoviálně kynul návštěvní-
kům představení. 

Vzpomínky na mládí a fenomén ledečského kina 
nám navždy zůstanou. Jaroslav Černický
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ROZSVÍTIT SVÍČKU Plamen čtvrté svíčky na advent-
ním věnci prozáří již brzy lidskou duši. Oznámí nám naši 
nejbližší budoucnost – Vánoce. Od minulých Vánoc jsme 
toho zažili dost. Byl to rok s mnoha hrůzami, ošklivými 
nesmysly, kroutili jsme hlavami nad hloupostí, vítězilo zlo. 
Ano, bylo to tak. Ale byl i jiný rok. Možná jste potkali obě-
tavé lidi, kteří jen tak pomohli druhému v nouzi. Možná Vás 
pohladila něčí ruka, když jste nemohli dál, možná Vás kdosi 
objal, abyste neplakali sami a zůstal s Vámi. Možná Vám 
dítě darovalo úsměv a přišlo se přitulit. Možná Vám smut-
nou chvíli pomohly překonat čtyři měkké tlapky. A také 
svítilo slunce, teplé večery voněly tajemstvím a hvězdy 
rámovaly naše soužení nekonečnou krásou. Nekonečnou, 
jako naděje. Vždyť pokud je v lidech láska, nemá nad nimi 
zlo opravdovou moc. Čtyři rozzářené svíčky předznamenají 
svátek naděje a lásky. Zavřete oči a možná „naleznete děťát-
ko zavinuté do plenek a položené v jeslích.“ (Luk. 2,8-26).
Vánoční svátek naděje - zrození a jistoty – lásky, která ne-
končí ani smrtí.

 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
22. 12. v 17.00 Vánoční koncert skupiny LeFaTha (v kostele) 
24. 12. ve 24.00 Půlnoční mše svatá (se zpěvy z České mše 

vánoční J. J. Ryby)

25. 12. v 9.00 mše svatá (se zpěvy z České mše vánoční 
J. J. Ryby)

25. 12. v 17.00 mše svatá (se zpěvy koled)
30. 12. ve 14.30 Živý betlém- Putování za betlémskou hvěz-

dou (Husovo náměstí)
31. 12. v 15.00 Mše svatá s poděkováním za uplynulý rok
1. 1. 2021 v 9.00 a v 17.00 Slavnostní mše svatá 
Během ledna- Tříkrálová sbírka (pro CHARITU)
25. 12. 2020-19. 1.2021 Prohlídka jesliček v kostele, možná 

po mši (dle rozpisu bohoslužeb)
Podrobnější seznam akcí naleznete na 
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
25.12. Slavnost Narození Páně, 1. Svátek vánoční
26. 12. Svátek sv. Štěpána (spolupracovník apoštolů ukame-

novaný v Jeruzalémě v roce 36), 2. svátek vánoční 
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty 
30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení začala stavba 

baziliky sv. Petra ve Vatikánu) 
6. 1. 2023 Slavnost Zjevení Páně – Tři králové

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

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení čtenáři Ledečského zpravo-

daje, přejeme vám krásné prožití vá-
nočních svátků a hodně zdraví, pohody 
a úspěchů v novém roce 2023.

Zaměstnanci a klienti Domova Háj

ADVENTISTÉ Z LEDČE
Vás srdečně zvou na vánoční boho-

službu. Můžete si odnést i Betlémské 
světlo na Štědrý den, v sobotu 24. pro-
since 2022 od 10 do 11 hodin.

Husův sbor, 
Koželská 1308, Ledeč nad Sázavou

I letos chystá Oblastní charita Hav-
líčkův Brod tradiční Tříkrálovou sbír-
ku. Koledníky v ulicích Ledče nad Sá-
zavou potkáte od 1. do 15. ledna 2023. 
Pokud Vás koledníci doma nezastih-
nou, můžete přispět do statických 
pokladniček. Ty najdete v Městské 

knihovně, Květinářství u Jitky, Zelenině u Marušky nebo 
v lékárně na poliklinice. Svoji pokladničku budou mít naše 
střediska Centrum sociálních služeb Petrklíč, Sociálně te-
rapeutická dílna a MC Ledňáček. V době sbírky můžete 
přispět do Tříkrálové sbírky i v kostele sv. Petra a Pavla. 
A také online, například pomocí QR kódu.

Tříkrálová sbírka podporuje mnoho projektů v rámci 
celé oblasti i České republiky. Malá část vybraných pe-
něz jde také na podporu potřebných v zahraničí. Sbírka je 

výjimečná tím, že i přes svůj velký rozsah se díky práci 
dobrovolníků 95 procent vybraných peněz použije na cha-
ritní projekty, pouhých 5 procent jsou náklady spojené s or-
ganizací sbírky.

Výtěžek Tříkrálové sbírky z ledna 2022 přispěl na nové 
vybavení eNCéčka – nízkoprahového centra pro děti a mlá-
dež, které sídlí ve Světlé na Sázavou. Dále sbírka podpořila 
provoz Charitních domovů, umožňujících matkám s dětmi 
získat dočasné stabilní bydlení, jež zahrnuje bezpečné zá-
zemí, vhodné podmínky pro péči o děti a podporu při ře-
šení jejich sociální situace tak, aby mohli žít běžný život 
rodin s dětmi. 

Tříkrálová sbírka je nejen možností, jak pomoci lidem 
v nepříznivé situaci, ale i symbolickým zakončením vánoč-
ního času.

Bc. Eva Chvátalová

PŘÍPRAVY NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
JSOU V PLNÉM PROUDU
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V sobotu 19. 11. 2022 proběhl již 15. ročník Mistrovství 
ČR v deskových hrách.

Celkem 122 nejlepších hráčů z celé republiky se sjelo do 
Prahy na fi nále. Byli to vítězové krajských přeborů, kte-
ré se i letos konaly od září postupně ve všech krajích ČR. 
Letos byl turnaj o to zajímavější, že jeho součástí byl i boj 
o účast na Mistrovství světa ve Varšavě. Z kraje Vysočina 
po dvou krajských kolech postoupilo celkem 17 účastníků: 
5 studentů z ledečského gymnázia, 5 žáků Základní ško-
ly Komenského, Světlá, 3 žáci ledečské základní školy a 4 
dospělí. Soutěžilo se ve třech hrách a to Ubongo, Rummi-
kub a Turboprší. Vybrané hry se dobře doplňují. Ubongo 
je vlastně rychlé skládání jednoduchých hlavolamů, Rum-
mikub je o přemýšlení a kombinování čísel a Turboprší je 
akčnější bráška prší, u nějž rozhoduje postřeh. Každý si tak 
může najít to své. Ze semifi nále kol do odpoledního fi ná-
le postoupilo 15 našich účastníků. Z hlediska úspěšnos-
ti jsme domů dovezli nejvíc medailí ze všech krajů, a to 
osm. Ve hře Turboprší v nejmladší kategorii (do 12 let) 
jsme získali všechny tři medaile – zlato získal Antonín Ka-
dlec (ZŠ Ledeč), 2. místo Barbora Tichá (ZŠ Světlá) a 3. 
místo Barbora Pešková (ZŠ Ledeč). V druhé kategorii na 
3. místě se umístila Martina Kahounová (ZŠ Světlá) a ve 
třetí kategorii na 2. místě byla Jana Veselá a 3. místě Jana 

Flekalová. Jakub Kopřiva (Gymnázium) si odvezl zlato ve 
své kategorii ve hře Rummikub. Krásnou bronzovou medai-
li si ve hře Ubongo přivezla Marie Bělíková (Gymnázium). 
Všem účastníkům moc děkuji za účast a doufám, že příští 
rok se zase sejdeme na krajském kole ve Středisku volného 
času. 

Za SVČ Ledeč, Miroslava Kadlecová 
– pedagog volného času

8 MEDAILÍ PRO VYSOČINU

DIVADELNÍCI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU LEDEČ
V PRAZE

S kroužkem Divadelníci, který v SVČ funguje druhým 
rokem, jsme v listopadu navštívili Prahu hned dvakrát. Nej-
dříve jsme vyrazili na divadelní hru Modrý pták do Stavov-
ského divadla. Cestu k divadlu jsme si zpestřili prohlídkou 
několika zajímavých soch v pražských ulicích. Největší 
úspěch měla otáčející se hlava Franze Kafky od D. Černého. 
Podruhé jsme jeli reprezentovat SVČ na festival Antidepka, 
který pořádá DDM Praha 2.

Vystoupili jsme zde s naším zpracováním klasické pohád-
ky Sněhurka a sedm trpaslíků. Představení se dětem moc 
podařilo a jsem na ně velmi pyšná. Protože jsme v Praze 
přespávali, mohli jsme vidět i další představení na festivalu 
a také se účastnit dramatických a výtvarných dílen i nasbírat 
nějaké nápady a zkušenosti. Výlet jsme si moc užili a těšíme 
se na další. Chtěla bych moc poděkovat paní Ivaně Dospělo-
vé za doprovod a pomoc. Za SVČ Ledeč Renda Lédlová
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JAK JSME SE MĚLI NA HRADĚ ANEB OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2022

Milí čtenáři, rok opět utekl jako voda a za námi 
je další úspěšná sezóna, která byla plná krásných 
akcí a zážitků. Návštěvníků, kteří k nám letos 
zavítali, bylo necelých 22 500, což je srovnatel-
né číslo s předcovidovým obdobím. Moc si toho 
vážíme, potěšilo nás to. Pojďme si společně při-
pomenout, co se u nás letos dělo. 

Sezónu jsme zahájili zvesela a za doprovodu 
hudby. Uspořádali jsme Maškarní rej s ukázkou 
zabíjačky po staročesku. O akci byl velký zájem 
a přišlo na 600 návštěvníků. V červnu se usku-
tečnila tradiční Hradní pouť s doprovodným pro-
gramem pro děti i dospělé. Po ukončení zůstaly 
brány hradu otevřeny přes celou noc v rámci tzv. 
akce „Památky nonstop 2022“, do které se zapo-
jilo i několik dalších objektů, které jsou stejně 
jako my, členy Asociace nestátních otevřených 
památek. V červenci a srpnu proběhlo oblíbené 
letní kino, na kterém se promítaly fi lmy pro děti 
i dospělé. Tato aktivita byla v patronaci města 
Ledeč nad Sázavou. Začátkem srpna jsme připra-
vili netradiční dílničku, kde si zájemci mohli vy-
zkoušet barvířskou techniku modrotisku. Podaři-
lo se vytvořit nádherné vzory a výsledné plátno 
jsme zařadili do expozice našeho vlastivědného 
muzea. V polovině srpna proběhl druhý ročník 
Vinobraní, který návštěvníkům představil vina-
ře z Čech a Moravy. Zajímavými se staly noční 
kostýmované prohlídky, které proběhly v něko-
lika termínech. V hlavních rolích se představily 
historické postavy spojené s ledečským hradem. 

Divadelní spolek Mimochodem odehrál před-
stavení Máj od Karla Hynka Máchy. Netradičně 
pojatá inscenace poutala pozornost hrou světla 
a stínu a dokreslila tak toto klasické a hluboké 
téma. Členové divadla uspořádali i několik dal-
ších akcí například Oživené retro či Mimodění 
s doprovodným programem v podobě pohádek, 
divadla, šermu a zpívání.

V průběhu roku bylo myšleno i na malé ná-
vštěvníky. Středisko volného času zorganizovalo 
Příměstské tábory, zaměřené jak historicky, tak 
i divadelně. Děti měly na každý den připravený 
bohatý program doplněný kreativním tvořením či 
plněním nejrůznějších úkolů. Proběhl i Pohádko-
vý den dětí s dílničkami, soutěžemi či malováním 
na obličej. A konal se i Taneční den, na kterém se 
představilo mnoho talentovaných skupin. 

Koncem října jsme zrealizovali dlouho očeká-
vanou akci Strašidelný hrad, která opět předčila 
naše očekávání. Vládu nad večerním hradem 
převzaly strašlivé hororové postavy. Shodli jsme 
se, že jsme dlouho neviděli, a hlavně neslyšeli 
tolik vyděšených, ale zároveň spokojených ná-
vštěvníků. Opravdu velmi vydařená akce, určitě 
se můžete těšit na další ročník. 

Mimo kulturní akce je na místě připomenout 
i něco ze stavební aktivity. V letošním roce bylo 
dokončeno předláždění spodního nádvoří a byla 
zahájena druhá etapa obnovy fasády severního 
průčelí. Došlo tak k navrácení vzhledu v podo-
bě renesanční sgrafi tové výzdoby. V roce 2023 
plánujeme dokončit třetí, tedy poslední etapu. 
Pozornost byla věnována i opravě sklepních pro-
storů jižního křídla hradu. To vše za fi nanční 
podpory majitelů hradu a dotačních titulů Mi-
nisterstva kultury a kraje Vysočina. 

A na co se ještě můžete těšit? Přijměte naše po-
zvání na vánoční akce, kterými společně zakon-
číme letošní rok. Na druhý prosincový víkend pro 
Vás máme připravené hned dvě akce. V sobotu 
10. 12. 2022 uspořádáme od 17:00 v kostele sv. 
Petra a Pavla koncert „Příběh zrození“ Richarda 
Pachmana a Kateřiny Jechové. Vstupenky bude 
možné zakoupit pouze na místě za 100 Kč. Nedě-
le 11. 12. 2022 bude tradičně patřit adventnímu 
jarmarku. V rámci akce vystoupí děti z ledeč-
ských mateřských školek (od 13:00–13:30), hu-
dební skupina Melissa (dva vstupy: 12:30–13:00 
a 13:30–14:00) či fl ašinetář Martin Štěpánek. Na 
závěr programu zazní slavnostní troubení z věže. 
Na nádvoří si budete moci zakoupit občerstvení, 
dobroty, dekorace či drobné dárečky. Těšíme se 
na Vás od 10:00–16:00, vstupné zdarma. 

Rovněž budeme potěšeni, pokud si v této neleh-
ké době najdete chvilku a uděláte si k nám s rodi-
nou či přáteli procházku. Za podpory města Ledeč 
nad Sázavou jsme připravili speciální světelnou 
výzdobu hradu, která Vám bude dělat radost od 
5. 12.–23. 12. 2022 vždy od 16:00–19:00. 

Na závěr bych Vám chtěla za celý hradní ko-
lektiv poděkovat za přízeň a podporu, kterou 
jste nám projevili. Přejeme Vám krásné vánoč-
ní svátky strávené v kruhu nejbližších a do no-
vého roku hlavně hodně zdraví a štěstí. 

Mgr. Pavla Pfeff erová
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ŘEZBÁŘ JAKUB BLOUDIL KRAJEM A NEMĚL TO LEHKÉ

ŘEZBÁŘ A SOCHAŘ JAKUB TEPLÝ SE NARODIL 
JAKO PODDANÝ 

Takové vánoční čtení nám pro zpravodaj připra-
vil pan Josef PLEVA, ale já bych si při této příle-
žitosti ohřál polívčičku a oslím můstkem bych se 
rád dostal k našim letošním DVOJKOVÝM vý-
ročím, se kterými jste se po celý rok potkávali na 
stránkách Ledečského zpravodaje. Jak záhy zjistí-
te, pan Pleva píše o řezbářově domě v Ledči, a to 
s nešťastným osudem. To se přihodilo před 256 
lety, tedy roku 1766. Bylo to na dnes velmi frek-
ventovaném místě, na rohu ulic Koželská a Haš-
kova. Hádáte dobře, dnes je tu Husův sbor. Kostel 
tu vznikl o 140 let později, když smutný řezbář 
opouštěl spáleniště. Stavbu plánoval ledečský ro-
dák Jaroslav Svoboda. Frekvence návštěv tohoto 
duchovního stánku se dobou měnila, ale jednu za-
jímavost ze života této církve mohu ještě zmínit 
– ostatně ta už se váže k našim DVOJKOVÝM 

rokům. Připomínka je z roku 2002 z oblasti du-
chovní služby. Je z Husova sboru - byla udělena 
svátost svěcení kněžstva duchovnímu ledečské 
náboženské obce jáhnu Janu Hálkovi (†2012). 
Liturgii vedl brněnský biskup ThDr. Petr Šandera 
z Církve československé husitské.

Umělecky a duchovně osvícenou duši řezbáře 
Jakuba by ta zpráva, že na jeho ledečském po-
zemku vznikla církevní stavba, jistě potěšila. Ale 
Bůh suď, jestli tu jeho duch bloudil ještě o století 
a půl později. Možná ano a třeba se dosud těší ze 
svého ledečského triumfu – Mariánského sousoší, 
která vévodí centru našeho města. Ale pojďme už 
na povídání pana Plevy. Ten nám tohoto poutníka 
18. stoletím, současníka dvou velkých vládkyň – 
Marie Terezie i Kateřiny II, stejně jako vynálezce 
bleskosvodu Prokopa Diviše, blíže představí. ok

Na východní straně Husova náměstí stojí 11 
metrů vysoké Mariánské sousoší od pardubic-
kého sochaře a řezbáře Jakuba Teplého, datova-
né z roku 1770. Široký podstavec tvoří čtyřhran 
s roklávními stěnami ze žuly, kde uprostřed jsou 
latinská chvalořečení Panny Marie. Na horní stra-
ně podstavce obrácené k východu je nápis: „Já 
mám sídlo na místech nejvyšších a můj trůn je na 
oblačném sloupu“. Na straně obrácené k západu 
je nápis „Opětovně jsi požadovala stát uprostřed 
našeho náměstí. Zdali tedy, naše Panno, můžeš 
být spokojená“. Na čtyřech stranách stojí sochy 
českých patronů, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. 
Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Jsou zhotoveny 

z hrubozrnného kutnohorského pískovce. Upro-
střed nich se zvedá sloup s oblaky a andílky, kte-
rý je ukončen sochou Panny Marie. Sousoší bylo 
zhotoveno na oslavu mariánského kultu v barok-
ních Čechách. 

Kdo byl Jakub Teplý, jak se do Ledče dostal 
a tvořil zde svá díla?

V roce 1729 se 27. července narodil Jiříkovi 
a Kateřině Teplých prvorozený syn Jakub. Bylo 
to v malé vesničce Platěnice u Pardubic, kde měla 
rodina selský grunt. Dětství prožil jako vesnický 
chlapec a poté se vyučil řezbářem. V devatenác-
ti letech odešel studovat do Vídně na uměleckou 
akademii. Pobyt a studium mu hradil tehdejší 
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hejtman pardubického kraje Franz Brandestein, 
který v něm již v mládí poznal velký talent. Do 
Pardubic se vrátil již jak Mistr sochař a řezbář 
v roce 1759. Obdržel také od vídeňské císařské 
kanceláře tzv. zhostný list, kterým se stal z pod-
daného člověkem svobodným. V Pardubicích byl 
přijat do stavu měšťanského. Přivezl si i svoji 
manželku Petronilu. Koupil si ve městě dům č. 72 
u Zelené brány. V té době zhotovil v ledečském 
kostele sv. Petra a Pavla barokní oltář v severní 
kapli Panny Marie, tři oltáře pro kostel v Boro-
hrádku, kazatelnu pro dašický Kostel narození 
Panny Marie a dokončil velkolepou výzdobu par-
dubické radnice. 

V roce 1766 se Mistr se svojí ženou odstěhova-
li do Ledče. Koupil si zde dům v Koželské ulici 
i s poli, která k němu patřila. Osud mu však ne-
přál. Když pracoval v roce 1766 na barokním sou-
soší k uctění Panny Marie na ledečském náměs-
tí (sousoší bylo dokončeno v roce 1770), vypukl 
v obecním dvoře 18. dubna požár. Ten zachvátil 
celou levou stranu Koželské ulice a vyhořely zde 
jak všechny domy, tak i 13 stodol. Dva měsíce 
po koupi Mistrův dům vyhořel. Musel si najít ve 
městě byt a pokračoval ve své práci. Vytvořil ve 
městě ještě v roce 1773 kazatelnu a dva boční ol-
táře v kostele sv. Petra a Pavla a je mu též připiso-
vána i socha sv. Jana Nepomuckého u děkanského 
úřadu. Mistr prodává spáleniště i s poli a odstě-
hoval se natrvalo do svého domu v Pardubicích. 
Na místě jeho Ledečského domu dnes stojí Husův 
sbor. 

Jeho žena Petronila onemocněla duševní choro-
bou a krátce nato v roce 1778 zemřela. Po roce se 
jeho druhou ženou stala Kateřina, dcera pardu-
bického konšela Jana Krause. Spolu měli celkem 
sedm dětí. Poslední z nich, Dorota Eva, se narodi-
la na Štědrý den roku 1796. Kmotrem při křtu byl 
kominický mistr Karel Gaschel, majitel domu na 
Pernštýnském náměstí v Pardubicích, na kterém 
v následujícím roce Jakub Teplý vytvořil jedno ze 
svých nejznámějších děl reliéf Jonáše a velryby 
na domě U Jonáše.

V Pardubicích pak Mistr vytvořil spoustu umě-
leckých děl. Přímo ve městě dva boční oltáře 
v kapli Tří králů na zámku, kazatelnu v kostele 
Bolestné Panny Marie v Pardubicích, v hoslivic-
kém kostele velký oltář s fi gurálními řezbami. 
Táhlo ho to však stále do Ledče, kde po letech 
zhotovil krásnou barokní kazatelnu se sochami 
čtyř evangelistů a sv. Jana Křtitele. Další jeho díla 
jsou ukryta v kostelích v Horním Jelení, Horní 
Rovni, v jeho rodných Platěnicích, v Dolních Kra-
lovicích (dnes již kostel neexistuje, je pod vodou 
želivské přehrady), sochy sv. Jana Nepomuckého 
a sv. Františka na mostě u pardubického zámku.

Mistr Jakub Teplý umírá v domě č. 59 na Pern-
štýnském náměstí 20. února 1802 ve věku 73 let. 
Zajímavostí je, že při svátku sv. Jana Nepomuc-
kého bývala na Mariánském sousoší v Ledči po-
stavena nad jeho sochou dřevěná kaplička. Byla 
vždy obložena květy a lidé se sem chodili modlit. 
Snímek s kapličkou je z roku 1906. 

Josef Pleva
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SOCHA BOLESTNÉ PANNY MARIE V ZAHRÁDCE
JE JEJÍM AUTOREM SOCHAŘ A ŘEZBÁŘ JAKUB TEPLÝ?

AKCE V KOSTELE SV. VÍTA V ZAHRÁDCE
PLÁNOVANÉ NA PROSINEC 2022

Mezi díla připisovaná JAKUBU TEPLÉMU patří i žu-
lová socha Panny Marie Bolestné, která stojí na bývalém 
náměstí v Zahrádce u Ledče n. S. Jedná se o sochu v nad-
životní velikosti na třímetrovém rovněž žulovém podstav-
ci. Původně byla socha opatřena polychromií odpovídající, 
stejně jako postoj a gesta, klasické ikonografi i této posta-
vy.

Pokud je chronogram zašifrovaný v nápisu na podstav-
ci správně vyložen, měla by socha pocházet z roku 1738. 
Takováto datace by ovšem autorství Jakuba Teplého vylu-
čovala, neboť mu v té době bylo pouhých 9 let. Je to tedy 
jeden z dalších otazníků, který se váže k zahrádeckým pa-
mátkám. Možná se odpověď podaří najít při připravovaném 
restaurování sochy.

Socha již byla v dávnější minulosti opravována, ale její 
současný stav není dobrý. Kámen porůstá mechy i vyššími 

rostlinami, jejichž kořínky narušují spáry mezi jednotlivý-
mi bloky. Projevuje se povrchové poškození kamene, sva-
tozář a meč téměř chybí a částečně narušená je i statika.

Přesto, že je socha státem chráněnou kulturní památku 
stojící na pozemku Lesů České republiky, není znám její 
vlastník. Proto, ve snaze zabránit dalšímu chátrání sochy, 
vyhlásil Spolek Přátelé Zahrádky na restaurování sochy 
veřejnou sbírku. Z obdržených nabídek vybral Spolek k re-
alizaci restaurátorský záměr manželů Prokýškových z Po-
pelína. V cenách roku 2020 byly celkové náklady na restau-
rování vyčísleny na cca 500 tis. Kč. Práce dosud nebylo 
možné zadat, neboť na účtu veřejné sbírky je zatím jen něco 
přes 100 tis. Kč. Opravu sochy můžete podpořit fi nančním 
darem na účet 550567028/5500 nebo do sbírkové poklad-
ničky při akcích Spolku Přátelé Zahrádky. Všem dárcům 
děkujeme! Jan Čihák

Sobota 10. 12. 2022 od 17 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
skupiny Diogenes z Čechtic, 
koledy, spirituály, vánoční 
duchovní i světské písně

Sobota 17. 12. 2022 od 17 hodin
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – 
účinkují: Podblanický smíšený sbor 
a orchestr pod vedením pana Aleše 
Suchomela pod taktovkou pana 
Jiřího Volka

28., 29. 12. 2022
v době od 13:30 do 15:30 hodin

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
V kostele sv. Víta v Zahrádce

Současné foto: Ing. Jan Čihák, Historické foto: Eduard Nowicki
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HRÁTKY S ROZVRHEM

ÚSPĚCHY NAŠICH CHLAPCŮ VE FLORBALU

Vyluštit šifru Leonarda da Vinci-
ho, stát se programátorem robotů, 
mikrobiologem, malým chemikem, 
hrnčířem, pekařem, rekordmanem 
v šipkách nebo bowlingu, zjistit 
princip camery obscury a nejen 
to, si mohli žáci vyzkoušet během 
projektového dne Hrátky s rozvr-
hem, který se uskutečnil ve středu 
16. listopadu 2022 na II. stupni 
ZŠ. Stačilo si jen vybrat 4 vyučo-
vací hodiny z nabídky 14 různých 
předmětů, jejichž názvy byly často 
zavádějící. Sestavit si rozvrh podle 
sebe byl pro některé nelehkým úko-
lem. Z části žáků se stali badatelé, 
kteří netradiční formou získávali 
nové znalosti nejen z fyziky, ale 
i z chemie a přírodopisu. Vytvořit 
galvanický článek z citronu a amo-
niakovou fontánu již není pro naše 

malé chemiky žádným problémem. 
Milovníci přírody mohli sledovat 
pohyblivost spermií, pátrat po bu-
chankách a perloočkách a účastnit 
se „veřejné pitvy“ žížaly obecné. 

Naprogramovat robota, vyřešit 
šifru, složit hlavolamy nebo vyn-
dat ježka z klece bylo pro jiné žáky 
zapeklitým oříškem, ale i ten se 
podařilo rozlousknout. Budoucí 
fi lologové si hravou formou upev-
nili a rozšířili znalosti z anglické-
ho jazyka. Pro fanoušky kuchyně 
byla připravena „školní pekárna“ 
a již po první vyučovací hodině se 
chodbami školy linula vůně čer-
stvých rohlíků, které si žáci sami 
zadělali a upekli. Milovníci kera-
miky si mohli vyzkoušet práci na 
hrnčířském kruhu a zjistit, že něco 
vytvořit není tak jednoduché, jak to 

vypadá. Sportovní nadšenci sbíra-
li body v netradičních hrách, nebo 
relaxovali na józe. Svoji kreativitu 
rozvíjeli mladí umělci při výrobě 
vánoční hvězdy, nebo s uměleckým 
hnutím Pop-art, které bylo ovlivně-
no populární hudbou a komerčním 
uměním. Během projektového dne 
jsme také otevřeli celosvětové téma 
plýtvání potravin. 

Přípravy byly náročné a některé 
hodiny by nemohly být realizované 
bez zapůjčených pomůcek. Velké 
poděkování patří zejména Základní 
škole Zruč n. S., která nám na pro-
jektový den zapůjčila roboty, a ISB 
– Genetik s.r.o. H. Brod za poskyt-
nutí inseminačních vzorků býků. 

Zdenka Urbanová, 
učitelka II. stupně ZŠ

V pátek 4. 11. 2022 se ve Světlé n. S. uskutečnilo okrs-
kové kolo ve fl orbalu, kterého se zúčastnili vybraní žáci 
6. a 7. třídy naší školy. Do turnaje se přihlásilo 5 škol. 
Herní systém byl nastaven tak, že hrál každý s každým. 
Do okresního fi nále postupovaly 2 týmy. Tým ve slože-
ní Ladislav Jarůněk, Josef Tvrdík, Michael Váňa, Tomáš 
Tejkal, Jakub Lisičan, Jack Crosby, Oliver Písařík, Da-
vid Grabowski, Vojtěch Frantl, Dominik Hrabaň, Štěpán 
Písařík, Jiří Hůla, Vít Hájek a Matyáš Potěšil se nakonec 
umístil na nejvyšší příčce. Naši fl orbalisté turnaj ovládli 
a tím se kvalifi kovali na okresní fi nále. Naše škola měla 
za celý turnaj nejvíce vstřelených a nejméně obdržených 
branek ze všech. Největší podíl na této skutečnosti má 
Dominik Hrabaň, který vstřelil 8 branek a brankář Oliver 
Písařík, který předváděl nádherné zákroky. 

Celkové pořadí: ZŠ Ledeč, ZŠ G. Jeníkov, Gymnázi-
um Ledeč, ZŠ Lánecká Světlá, ZŠ Komenského Světlá 

10. 11. 2022 ve Světlé pokračovala fl orbalová soutěž 
škol okresním kolem. Tentokrát se hrálo ve dvou skupi-
nách a pouze první dva týmy postupovaly do semifi ná-
le. Naše družstvo ve stejném složení jako v okrskovém 
kole se ve skupině umístilo na druhé příčce. V semifi nále 
jsme porazili ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod nejtěsněj-
ším možným rozdílem 1:0, ale ve fi nále jsme bohužel 
podlehli jasným favoritům ze ZŠ Štáfl ova H. Brod. Všem 
klukům patří veliká pochvala za reprezentaci naší školy. 

Celkové pořadí: ZŠ Štáfl ova H. Brod, ZŠ Ledeč, ZŠ 
Wolkerova H. Brod, ZŠ G. Jeníkov, ZŠ Krucemburk, 
ZŠ Žďírec n. D. David Jančík, učitel Tv

Viz foto na protější straně...
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UČITELKA VYSOČINY 2022 PŮSOBÍ NA LEDEČSKÉM 
GYMNÁZIU

Paní RNDr. Yvetta Bartáková z Gymnázia, SOŠ 
a VOŠ Ledeč nad Sázavou získala ocenění v anketě 
Učitel Vysočiny 2022. 

Anketu vyhlašuje krajská příspěvková organizace 
Vysočina Education ve spolupráci s Krajem Vysočina. 
Cílem ankety je vyzdvihnout náročnost učitelského po-
volání, podpořit jeho prestiž a ocenit kvalitní a inova-
tivní pedagogy, kteří do své práce vkládají vždy něco 
navíc. Z nominovaných učitelů z Kraje Vysočina je 
vyhodnoceno deset, kteří pak získají cenu a titul Učitel 
Vysočiny.

A jaká byla kritéria, která Yvetta Bartáková jako no-
minovaná splnila na jedničku s hvězdičkou? Jedním 
z nich je podpora úspěchu každého žáka. Zde je možné 
připomenout práci paní učitelky s úspěšnými žáky, kteří 
se účastní nejrůznějších matematických soutěžích a vý-
borně se v nich umisťují. Podporu věnuje paní Bartáková 
ovšem především těm méně úspěšnými, kteří vždy do-
stanou šanci přijít na konzultace, mají možnost opravit 
si známku a vědí, že snaha se také cení. Dalším kritériem 
ankety je inovativnost výuky a také zde Yvetta Bartáková 
boduje. Stačí připomenout hry Ubongo a Blokus, které se 
stávají součástí výuky, nebo vytváření papírových mode-
lů hradů a zámků v rámci deskriptivní geometrie. 

U pedagogické oblasti však hodnocení Učitele Vyso-
činy nekončí. Dalším kritériem jsou činnosti, které jdou 

za rámec výuky. Paní Bartáková určitě oslovila hodnoti-
tele tím, kolik aktivit v naší škole iniciovala. Připomeň-
me, že jako první začala s vodáckými výlety, organizuje 
osobité adaptační kurzy, z jejího popudu se naše ško-
la zapojila do akce Čistá Vysočina. V neposlední řadě 
je i organizátorkou pochodu Krajem pověstí Eduarda 
Doubka, jehož čtvrtý ročník se uskuteční 29.12. 2022. 

Tento výčet činností paní Bartákové je pouze výběro-
vý, protože na podrobné zachycení její neúnavné práce 
ve škole, pro školu i mimo ni bychom potřebovali něko-
lik stran. Jsme rádi, že se nechala přemluvit a do ankety 
se přihlásila. Díky tomu odborná komise, složená z ve-
doucích pracovníků škol a odborníků z řad Národního 
pedagogického institutu nebo České školní inspekce, 
mohla posoudit její nasazení, nápady a práci. Není divu, 
že se stala jednou z oceněných.

Slavnostní vyhlášení ankety Učitel Vysočiny se usku-
tečnilo 21.10. 2022 v historické aule Vysoké polytech-
nické školy Jihlava za účasti hejtmana Kraje Vysočina 
Vítězslava Schreka, krajského Jana Břížďaly a dalších 
představitelů zúčastněných organizací.

Paní Yvettě Bartákové děkujeme za práci pro školu 
i mimo ni a za její reprezentaci. Blahopřejeme jí k oce-
nění a přejeme jí hodně elánu a úspěchů i v dalších le-
tech.

Lenka Trtíková

MEZI SVÁTKY PŮJDEME
DO PŘÍRODY, POJĎTE S NÁMI!
Sdružení rodičů a přátel gymnázia v Ledči zve všechny, kteří se 
po Vánocích rádi projdou okolím Ledče,

na 4. POCHOD KRAJEM POVĚSTÍ
EDUARDA DOUBKA,

který se uskuteční ve čtvrtek 29. prosince. Délky tratí jsou 12 km 
nebo 18 km. Registrace je na Gymnáziu v Ledči (Husovo nám. 1) 
v době od 8:00–10:00. Registrační poplatek: 30 Kč.
Více na www.gvi.cz
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Ve středu 16. listopadu se tří-
dy gymnázia a SOŠ zúčastnily 

besedy k projektu Ceny vévody 
z Edinburghu. Cílem besedy bylo 
studenty s projektem blíže sezná-
mit a motivovat je k účasti.

Naši školu navštívila regionální 
manažerka pro kraj Vysočina Lisa 
Kořínek a také ambasadorka DofE 
Bára, která sama programem pro-
chází a v současné chvíli plní zla-
tou úroveň. Obě dámy byly víc 
než povolané k tomu, aby našim 
studentům zodpověděly všechny 
zvídavé otázky.

Program DofE je určen pro 
studenty ve věku od 14 do 24 
let a spočívá v plnění aktivit ze 
tří oblastí (pohyb, dovednost, 

dobrovolnictví). Každé aktivitě je 
třeba věnovat 1 hodinu týdně. Stu-
denti si u jednotlivých aktivit volí 
své cíle, které je budou motivovat 
a posouvat dál. Na závěr absolvují 
ještě týmovou expedici v přírodě. 
Cestu programem zaznamenávají 
do online aplikace, kde je kontro-
luje a motivuje vedoucí projektu. 
Za úspěšné zvládnutí úrovně nále-
ží studentovi certifi kát a odznak, 
oboje předané během slavnostní 
ceremonie. Věřím, že studenty 
projekt nadchne a společně bude-
me pracovat na dosažení vytyče-
ných cílů. 

Mgr. Michaela Součková

Festival Den poezie se koná na počest narození Karla 
Hynka Máchy od roku 1999 zejména díky obdivuhod-
né práci stovek regionálních organizátorů akcí (čtení, 
divadelních představení, výstav, kulturních procházek 
a.j.). Tento rok festival probíhá od 7. do 20. listopadu. 
Naše škola pravidelně vytváří program pro tuto příle-
žitost. Letošní den poezie se na našem gymnáziu ode-
hrál v úterý 15. listopadu. Tento rok uplynulo sto let 
od narození básníka Jana Skácela (1922–1989), který 
je znám svou tvorbou pro děti i pro dospělé.

Jan Skácel byl inspirací i pro tvůrce, resp. tvůrkyně 
našeho DNE POEZIE. A studenty nižšího gymnázia, 
kteří se tohoto projektového dne aktivně zúčastnili, 
opravdu oslovil. Jednou z oslovených byla i LAURA 
KALFUSOVÁ z tercie, která se s námi podělila o to, 
jak celý den prožívala.

„V úterý 15. listopadu jsem do školy přicházela 
s pocitem lehké nervozity – den poezie jsem zažívala 
poprvé. Na první hodinu nás zavedla tabulka visící ve 
vestibulu – byla jsem dílna D a první hodinu nás měla 
paní učitelka Trtíková. Překvapivě nás ale o chvíli 
později předala starším studentkám, které nám vysvět-
lily náplň první hodiny – vymýšlení básně na téma čas 
s použitím minimálně 2 obrázků.

Půl hodina uběhla jako nic, a tak jsme se brzy sesed-
li v učebně číslo 8 a pod vedením paní učitelky Mráz-
kové začali tvořit obrázek z částí básně Jana Skácela 
– Vteřina v lednu.

Netrvalo dlouho a my se ze zasněžené lednové kra-
jiny přesunuli do sladkého snu. Paní učitelka Štefán-
ková nás přivítala kvízem o sladkostech. Hned nato 
nám rozdala básničku Sladký sen od Jana Skácela 

a podtrhali jsme si v ní verše, co se nám líbí, co nám 
připadají nesmyslné a podobně. Poté jsme se přesunuli 
k fi nální a hlavní aktivitě – vymýšlení básně o čokolá-
dě. Na další hodinu ve čtenářské dílně jsem se přesou-
vala se sbíhajícími se slinami.

Paní učitelka Dudáková nám vysvětlila, co to zname-
ná blackout poetry – vybírání líbivých slov z předem 
vytištěného textu a jejich skládání do poezie. Bylo to 
uklidňující a asi jsem se trochu zasnila, protože když 
nás paní učitelka Součková seznámila s dalším téma-
tem, vzala jsem to vážně. Možná až příliš. Dadaismus 
sice nedává smysl, ale kdo říká, že je vtipný? Měli 
jsme vytvořit naprosto nesmyslnou báseň z úryvků 
básní Jana Skácela. Naprosto vážná věc.

Na poslední hodině, kde jsme měli doplňovat chybě-
jící slova do básní Jana Skácela, jsem se naštěstí čás-
tečně vrátila do reality. Částečně. Celou cestu na oběd 
jsem mluvila ve verších.“

DEN POEZIE NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU

DOFE – MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU
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FILMOVÉ ÚSPĚCHY MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY ZUŠ
LEDEČ NAD SÁZAVOU

Fenomenální úspěch zaznamenala multimediál-
ní tvorba v soutěži Pražský fi lmový kufr. Tato soutěž 
se konala již po šesté. Soutěž je charakteristická tím, 
že jako jediná v ČR zveřejňuje všechny přijaté fi lmy 
a jejich anotace na webových stránkách, kde je můžou 
rovnou zhlédnout diváci a hlasovat tak o divácké ceně 
a druhým unikátem této soutěže jsou kategorie nere-
alizovaný scénář a fi lmový plakát. Soutěž je zároveň 
nominační, vybrané snímky postupují do celostátní pře-
hlídky amatérské fi lmové tvorby České vize.

Slavnostní FestDen 6. ročníku Pražského fi lmového 
kufru se konal 12. 11. 2022 v budově Pražské konzerva-
toře a účastnili se ho Štěpánka Vacátková a Filip a Ma-
těj Novákovi. Tito žáci viděli soutěžní fi lmy na velkém 
plátně, zúčastnili se fi lmových dílen, spřátelili se se 
známým ilustrátorem, grafi kem a animátorem Lukášem 
Urbánkem, a hlavně přebrali ocenění na večerním slav-
nostním vyhlašování. Největším úspěchem bylo 1. mís-
to v kategorii animovaný fi lm za snímek Dada poezie, 
na kterém se podíleli úplně všichni žáci multimediální 
tvorby. V této kategorii získali žáci ještě čestné uznání 
za výtvarné pojetí a střih (fi lm Jaro). V kategorii nerea-
lizovaný scénář obdrželi žáci Radka Kubelková, Šimon 
Pelikán a Jáchym Pytlík 2. místo za scénář Purpura a její 
sen a 3. místo ve stejné kategorii získali Matyáš Trpi-
šovský, Martin Paďourek a Martin Prchal za text s ná-
zvem Pravá barva světa. Do Ledče putovalo také čestné 
uznání pro paní učitelku Markétu Pelikánovou za smys-
luplnou práci v oboru fi lmová výchova.

Jak se ti líbilo na festivalu?
Matěj: Už od začátku to tam bylo plné energie a sle-

dování fi lmů od ostatních fi lmařů bylo velmi zábavné 
a zajímavé. Workshopy byly zpestřující aktivitou, když 
jsi nechtěl sledovat fi lmy. Bufet měl zdravé a dobré ob-
čerstvení, kromě malých technických problémů bylo 
vše fantastické a nemůžeme zapomenout na skvělý 
a zábavný doprovod moderátorů. Takže za mě to bylo 
rozhodně fenomenální.

Filip: Užil jsem si to hrozně moc, všechny aktivity 
tam byly zajímavé a promítání fi lmů bylo super. Hod-
nocení 10 z 10. Workshopy byly fajn, sice jsme tam 
většinou pracovali s metodami, které jsem už znal z na-
šeho kroužku multimédií, ale přesto mě to bavilo a užil 
jsem si to.

Štěpánka: Festival mě moc bavil, bylo dobré, že hned 
co jsem tam přišla, jsem se mohla jít podívat na fi lmy 
od ostatních žáků. Překvapilo mě, že se tam sešlo to-
lik lidí. Nejlepší bylo, že jsem potkala naživo spoustu 
animátorů, kameramanů, režisérů a herců. Kdybych to 
měla ohodnotit, dávám 10/10. Doufám, že si to ostatní 
užili stejně jako já.

Obrovský úspěch zaznamenala multimediální tvorba 
i na mezinárodním poli, konkrétně na 17. ročníku me-
zinárodního festivalu Animánie. Tato největší soutěžní 
přehlídka animovaných fi lmů vytvořených dětmi a stu-
denty se konala od 16. do 19. listopadu 2022 v Plzni. 
Přehlídky se tradičně účastní jednotlivci i školy z Čes-
ka, Slovenska, Polska, Belgie, Slovinska, Portugalska 
a Chorvatska a letos byly ke zhlédnutí dokonce i fi lmy 
z Indie, Kanady a dalších vzdálených zemí. Festival je 
také platformou pro setkávání pracovníků fi lmové a au-
diovizuální výchovy a nabízí také množství masterclass 
s významnými tvůrci, animační dílny pro děti, výsta-
vy a gamezone. Ceny se udělují ve třech kategoriích 
MINI (děti do 14 let), MIDI (středoškoláci) a MAXI 
(vysokoškoláci). Mladí tvůrci si z Plzně odvážejí 10 
Animániček, Ceny dětské a studentské poroty, Cenu di-
váků a poprvé i Cenu Honzy Příhody, na památku letos 
zesnulého dlouholetého ředitele festivalu.

Letošní odborná porota zasedla ve složení Anna 
Mastníková, Radek Beran a Stef Deneer a udělila žá-
kům ZUŠ Ledeč n. S. hlavní trofej takzvanou Animá-
ničku za fi lm Pochod žížal. Porota ocenila tento snímek 
za vtipné a skvělé zpracování s omezeným výtvarným 
prostředím. Zároveň byl fi lm vyhlášen jako nejlepší vi-
deoklip celé soutěže. Dále udělila čestné uznání fi lmu 
Jaro za svěží výtvarnou stránku a výbornou práci se 
střihem a rytmem. Oceněni tak byli všichni žáci mul-
timediální tvorby i paní učitelka M. Pelikánová, která 
se festivalu Animánie osobně účastní již od roku 2012 
a čerpá zde velkou inspiraci pro svoji práci v oblasti 
animace a fi lmové výchovy. Paní učitelka také přivezla 
do Ledče trofej a hodnotnou věcnou cenu - jednu licen-
ci na animační software Dragonframe se speciální klá-
vesnicí. Všechny fi lmy můžete zhlédnout na YouTube 
kanálu Multimediální tvorba ZUŠ Ledeč.

Autor článku: Markéta Pelikánová

Závěr koncertu ZUŠky v Ledči „Na akordeon ne-
vážně i vážně“. Přeplněný sál gymnázia, na pódiu 
se děkuje mladý, asi 15členný akordeonový soubor. 
Potlesk nebere konce. Bezpochyby za celé vystou-
pení, ale nejvíc, od srdce, za Vltavu, nejznámější 

symfonickou báseň B. Smetany. Všem účinkujícím 
patří obdiv, uznání a srdečné poděkování za perfekt-
ní provedení! Určitě nejen za sebe. Jitka Kroutilová, 
uč. v.v.

LEDEČSKÉ AKORDEONY A SMETANOVA VLTAVA
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KARATE JE ZPĚT!
Karate z Ledče na nějakou dobu zmizelo, ale od začátku letošního 

roku jsou tréninky obnoveny. Díky velkému nasazení dětí a trenérů 
se dostavil první výrazný úspěch. V sobotu 5. 11. se v Českých Bu-
dějovicích konal turnaj LITTLE STARS určený pro mladé začínající 
závodníky. Turnaje se zúčastnilo přes 100 závodníků a naše šestice si 
vedla více než slušně. V úvodní kategorii závodníků do čtyř let domi-
noval Lucas Havel, který zvládl překážkovou dráhu v nejrychlejším 
čase, v disciplíně super kop pak neztratil ani bod a zaslouženě získal 
zlato. V disciplíně základní technika navíc přidal ještě stříbro. Další 
naše želízka v ohni byla v kategorii dívek do 9 let, kde nás reprezen-
tovala Kateřina Brýdlová a Nikol Alexanderová. Nikol v disciplíně 
super kop ani jednou nezaváhala a po třech zápasech získala zlato. 
Disciplínu základní technika ovládla Kateřina a vybojovala zlato. 
Obě děvčata pak ještě nastoupila v disciplíně Kata, kde po parádních 
výkonech získala Nikol třetí příčku a Kateřina dokráčela až do fi nále, 
kde nezaváhala a získala další zlatou medaili. Poslední kategorií, kde 
jsme měli své zástupce, byli chlapci do 9 let, kde nastoupili Nikolas 
Havel, Tomáš Procházka a Dominik Kopka. Disciplína základní tech-
nika našim příliš nevyšla a všichni padli v prvním kole. Následně se 
blýskli v disciplíně super kop, v níž se Nikolas a Tomáš probojovali 
až do semifi nále, kde jen těsně nestačili na své soupeře, a tak oba 
brali “pouze” bronz. Následně pak ještě ovládli disciplínu Kata, kde 
Nikolas získal první místo, Tomáš druhé místo a naši dominanci pod-
trhl ještě Dominik čtvrtým místem. Tímto bych chtěl všem zúčast-
něným poděkovat za výbornou reprezentaci našeho města. Zvláštní 
poděkování za podporu a přípravu patří rodičům, trenérům a celému 
realizačnímu týmu. Lukáš Havel.

Vpředu zleva: Dominik Kopka, Kateřina Brýdlová, Lucas Havel, 
Nikol Alexanderová, Nikolas Havel, Tomáš Procházka. Vzadu: 
trenér Lukáš Havel

Prázdný je domov, smutno je vněm,
chybíš nám tatínku, chybíš nám všem.
Dne 13. prosince 2022 uplyne smutný 
rok, kdy nás opustil manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan JOSEF CIHLÁŘ 
z Bojiště.
S láskou v srdci stále vzpomíná manželka 

a synové s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
chybíš nám tatínku, chybíš nám všem.
Ten kdo tě znal, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci i rozesmát.
Dne 23. prosince 2022 to bude rok, kdy 
nás navždy opustil ve věku padesáti let 
milovaný manžel, tatínek, syn, bratr, švagr 
a zeť, pan PETR HUSÁK z Koutů.

S láskou a s velkou bolestí v srdci stále 
vzpomíná celá zarmoucená rodina.

Léta ubíhají, jenom smutek stále zůstává.
Dne 27. listopadu uplynulo dlouhých 44 let, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný tatínek a dědeček pan JOSEF RITTENAUER 
z Ledče n. S. a 15. prosince to bude 5 let, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka a babička
paní BOŽENA RITTENAUEROVÁ z Ledče n. S. Kdo jste je 
znali a měli rádi, věnujte jim tichou vzpomínku.

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

Dne 31. prosince letošního roku uplyne 23 let od úmrtí milo-
vaného syna, bratra a švagra, pana VLASTIMILA CIHLÁŘE 
z Prosíček.
Dne 5. února 2023 si připomeneme 22. výročí úmrtí drahého man-
žela, tatínka a dědečka, pana JOSEFA CIHLÁŘE z Prosíček.

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

Již 100 let by 13. prosince oslavil náš tatínek JOSEF RAJDL 
z Ostrova 22. Se svou manželkou MARIÍ RAJDLOVOU by 
oslavili 70 let společného života. Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi. Chybíte nám!

Synové Jan, Jiří a snacha Naďa s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
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EDUARD DOUBEK – 100. VÝROČÍ NAROZENÍ

Uplynulo 100 let od narození le-
dečského rodáka, který vykonal 
mnoho dobrého, záslužného a uži-
tečného ve svém životě nejen pro 
své blízké, ale i pro další osoby, svůj 
kraj a rodné město. Jde o mého otce, 
a proto jsem se rozhodla napsat 
o něm povídání. RNDr. PhDr. Edu-
ard Doubek se narodil před 100 lety 
1. 12. 1922. Zemřel ve stejném roce, 

kdy se konečně dočkal vnuka, tedy 
na podzim roku 1994 v necelých 72 
letech. 

Mnoho lidí z Ledče a okolí ho 
zná především jako středoškolské-
ho kantora, který zároveň přes 30 
let vedl na škole dramatický a tu-
ristický kroužek, na které jeho bý-
valí žáci často vzpomínají. Ostatně 
i já sama jsem v nich řadu let po-
máhala a mohu říci, že i pro mne 
to byla příjemná a zábavná činnost, 
která zpestřovala má studentská 
léta. Sportovně založení občané 
Ledče si jistě pamatují na otcovu 
práci v tělovýchovné organizaci. 
O sportu neúnavně psal i do novin. 
Méně lidí už zná jeho další práci, 
které se věnoval celý život – napsal 
několik knih věnovaných historii, 
byl autorem i spoluautorem ces-
topisných průvodců, psal články 
o významných osobnostech, histo-
rických událostech, zeměpisných 
zajímavostech, atd. 

Z vydaných knih asi nejvíce za-
ujaly jeho sbírky pověstí z Ledče 

a celého širokého kraje, které začal 
sepisovat podle vyprávění nejstar-
ších občanů Ledečska už ve svém 
mládí (Na Sázavě – 1. vydání 1960, 
2. vydání 1971, třetí dvoudílné vy-
dání až v roce 2017 a 2018). Po-
slední vydání je výborem pověstí 
starších, doplněným o zcela nové, 
které v době normalizace psal tzv. 
„do šuplíku“, protože poté, co mu-
sel opustit svou milovanou školu, 
nemohl ani vydávat další napsané 
práce. 

Nová doba ho zastihla už v dů-
chodovém věku, přesto se po reha-
bilitaci vrátil do školství i ke všem 
dalším činnostem. Působil opět na 
gymnáziu v Ledči jako učitel a pár 
let i jako ředitel. Poslední rok chtěl 
vypomáhat ještě jako zástupce ře-
ditele, ale náhlé úmrtí přerušilo 
jeho celoživotní práci. 

A tak nakonec zůstala nedokon-
čena i plánovaná práce o historii 
města Ledče, ke které celá léta psal 
články a shromažďoval poznámky. 

EM
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ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VLIVEM SPALOVÁNÍ 
NEVHODNÝCH PALIV

Od září 2022 na ledečském zimním stadionu opětovně 
trénují a připravují se na závody členové místního kraso-
bruslařského oddílu pod vedením trenérek Vladimíry Sedi-
nové a Natálie Palánové. 23. října se nemladší členky od-
dílu zúčastnily svého letošního prvního závodu v Náchodě. 
Rozálie Bělohradská vybojovala 2. místo ze 7 závodnic 
v kategorii „Nováčci mladší C“. Nikola Jandejsková ve své 
kategorii „Nováčci C“ zvítězila a ve stejné kategorii si Ka-
rolína Nováková vyjela krásné 5. místo. 

Na dalším závodě 5. listopadu ve Dvoře Králové n. L., 
kategorii „Nováčci mladší C“ vyhrála Rozálie Bělohrad-
ská. Nikola Jandejsková obsadila 2. místo v kategorii „No-
váčci st. C“ a ve stejné kategorii se na 6. místě umístila 
Karolína Nováková.

Srdečně vás srdečně zveme dne 10. prosince 2022 na 
X. ročník LEDEČSKÉ PIRUETY, kde všechny naše zá-
vodnice a závodníky můžete podpořit.

Zdena Horáková

POZVÁNKA NA LEDEČSKOU PIRUETU
– 10. PROSINCE 2022 

Máme to velké štěstí, že žijeme v oblasti, kde znečištění 
ovzduší je na velmi nízké úrovni a tak můžeme většinu roku 
dýchat čistý čerstvý vzduch. Začátkem roku 2022 náš odbor 
OVŽP zpracoval „Plán zlepšování kvality ovzduší města Le-
deč nad Sázavou“. Smyslem tohoto koncepčního dokumen-
tu bylo zaplnit prostor dříve neexistujícího plánu zlepšování 
kvality ovzduší města Ledeč nad Sázavou.

Z výsledků provedených analýz vyplývá, že jedním z nevý-
znamnějších zdrojů znečišťování ovzduší je vytápění domác-
ností pevnými palivy, které se významně podílí především 
na imisní zátěži. Jedním z předpokladů pro snížení emisí z 
vytápění domácností pevnými palivy je výměna starých kotlů 
1. a 2. emisní třídy za kotle nejméně 3. a vyšší emisní třídy. 
K fi nancování výměny starého kotle na nový je možné využít 
různé dotační programy. 

V této době energetické krize se zvýšilo riziko spalování 
paliv, která pro daný typ spalovacího zařízení nejsou určena. 
Proto si na vás dovolíme apelovat, netopte chemicky ošetřo-
vaným dřevem, textilem, nápojovými kartony, časopisy, atd. 

Všechny tyto odpady patří do sběrných nádob nebo na sběrný 
dvůr. Domácí kotle na tuhá paliva nejsou stavěny na spalová-
ní odpadů, nejsou to spalovny s účinnou fi ltrací!!! Pokud tak 
budete činit, porušujete zákon a bude docházet:
• k poškozování kotle a spalinových cest chlorovou korozí,
• ke snížení výkonu kotle a jeho životnosti,
• ke zvýšenému zanášení kotle, spalinových cest a špatnému 

odtahu, 
• k velkému uvolňování jedovatých a rakovinotvorných látek 

do ovzduší např. dioxiny, benzen, benzen(a)pyren, těžké 
kovy …, 

• k závažnému poškozování zdraví lidí ve městě!
Pokud budete chtít vědět o celé problematice více, pak to 

naleznete na https://www.komunalniekologie.cz/info/spalo-
vanim-odpadu-si-muzete-znicit-kotel-i-zdravi Zákon o ochra-
ně ovzduší přenechává kontrolní pravomoc nad dodržováním 
povinností těchto provozovatelů obecním úřadům s rozšíře-
nou působností, což v Ledči vykonává MÚ Světlá n. S.

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP



32

PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč n. Sázavou, IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. Řídí redakční rada vedená Otakarem 
Kubátem. Adresa redakce: Město Ledeč n. S., Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 510, e-mail: zpravodaj@ledecns.cz, registrační 
značka MK ČR E 15156. Podání příspěvků, inzerce a předplatného vyřizuje Informační centrum, Husovo nám. 60, Ledeč n. S., tel.: 569 721 471, e-mail: 
ic@ledecns.cz. Za obsah inzerce odpovídá zadavatel. Neoznačené fotografi e jsou redakční, nevyžádané články se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo 
vybrat k otištění příspěvky pisatelů, případně je krátit. Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor 
redakce. Uzávěrka do 25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se přišli 1. října letošního roku napo-
sledy rozloučit
s panem MILANEM ČASAREM z Hor-
ní Paseky na jeho poslední cestě. S povdě-
kem jsme v těchto pohnutých chvílích při-
jali Vaši přízeň, projevy soustrasti i četné 
květinové dary. 

Zarmoucená rodina

Na začátku prosince letošního roku jsme 
si připomněli už 5. výročí ode dne, kdy 
nás navždy opustila
paní MARIE ZÍTKOVÁ z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
spolu s námi. 

Přítel Josef a rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, 
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál. 
Dne 2. prosince uplynulo 5 let, kdy nás 
navždy opustil
pan PAVEL JINDŘICHOVSKÝ z Pav-
lova.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 22. prosince uběhne 20 let, kdy nás 
opustila paní LUDMILA TVRDÍKOVÁ 
z Ledče n. S. Navždy zůstaneš v našich 
srdcích zapsaná jako maminka.

Stále vzpomínají Lída a Fanda

Dne 10. prosince si připomeneme dva 
roky od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan JOSEF BLAŽEK z Ledče n. S.

S láskou stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Tento rok je to 5 let, kdy nás navždy opus-
til tatínek a dědeček
pan – MIROSLAV MORAVEC z Ledče.

Vzpomínáme s láskou Děti s rodinami.

Odešla jsi nám, ale ve vzpomínkách 
žiješ a budeš žít dál.
Dne 5. listopadu uplynul druhý smutný rok, 
kdy nás opustila maminka, babička a pra-
babička paní MARIE NEDVĚDOVÁ 
z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

S láskou děti s rodinami

Léta ubíhají, 
jenom smutek pořád zůstává.
Dne 18. 12. 2022 vzpomeneme 6. výročí 
úmrtí našeho milého manžela, otce, dě-
dečka, pradědečka
– ZDEŇKA BEZDĚKA z Ledče n. S.

Stále vzpomínáme manželka,
dcera a syn s rodinami.

Ten, kdo Tě znal, ten měl Tě rád, uměl jsi 
pomoc i rozesmát…
13. prosince 2022 uplyne první smutný 
rok, kdy nás opustil všemi milovaný pan 
JOSEF LIVORA z Ledče.

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
manželka Soňa a děti s rodinami

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

S láskou a úctou vzpomíná
manželka Věra a syn Vladimír.

Dne 31. prosince uplyne 10 smutných let, 
kdy nás navždy opustila
paní MILUŠE MAŠÍNOVÁ z Ledče n. S.

S láskou stále vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Dne 7. prosince letošního roku uplyne 
již 16 smutných let od chvíle, kdy nás 
opustila naše drahá maminka, babička 
a prababička
paní MARIE HORAISOVÁ z Bělé. Za-
vzpomínejte s námi všichni, kdo jste ji 
znali a měli ji rádi. 

S láskou a úctou vzpomínají děti 
s rodinami.


