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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2018
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

KOMINICTVÍ URBAN A SYN
nabízí stavby nových systémových komínů, 

montáže nerezových komínů, vložkování 
komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn.

Rekonstrukce nadstřešních částí komíno-
vých těles, dopojení spotřebičů kouřovody, 

roční servis a čištění komínů,
vše kvalitně a se zárukou.

Kontakt na telefon: 776 666 014

KTERÝ STROM OZDOBÍ NÁMĚSTÍ?

I v měsíci srpnu měli zastupitelé volno, a tak zasedala pou-
ze rada města. Na svém jednání dne 13. srpna projednala mimo 
jiné tyto body:
• Schválení dotací z rozpočtu města na rok 2018:
 Fotbalový klub 40.000 Kč – vybavení mužstev 
 Hospic mezi stromy - 10.000 Kč - podpora ledeč. klienta
 David Šrámek – 7.000 Kč – přednáška z cest po Jižní Ameri-

ce a Africe
Pozn. rada města schvaluje příspěvky do 50.000 Kč, vyšší 

částky jsou v kompetenci ZM
• Schválení přijmutí dotace z MPSV ve výši 139.297 Kč na vý-

kon sociální práce fi rmy TS Ledeč s.r.o. na investiční akci do-
davatele stavebních prací na akci „Výstavba a rekonstrukce 

V létě nám na pečovatelské službě rozhodně práce ne-
ubylo, právě naopak. Vše bylo ještě náročnější vzhledem 
k panujícímu horkému počasí, které mělo nemalý vliv na 
naše uživatele a i na nás, pečující. Také jsme museli od-
mítnout několik zájemců o službu dovozu stravy, neboť 
máme nyní pro tuto službu naplněnou maximální kapa-
citu. Jídlo musí být k uživateli dovezeno v požadované 
kvalitě a dané teplotě, a to bychom s vyšším počtem obě-
dů nedokázali zajistit. A to i přesto, že jezdíme za uži-
vateli po třech rozvozových trasách. Lidem, kteří se do-
tazovali na tuto službu, jsme doporučili jiné komerční 
dodavatele. Momentálně tedy službu dovozu stravy no-
vým žadatelům zajistíme, pouze pokud je v kombinaci 
s úkonem další péče. Připomínáme, že pečovatelská služ-
ba je určena lidem se sníženou soběstačností, tudíž ne-
můžeme vyhovět každému, kdo by chtěl zajistit oběd

Vážení občané, máme tu konec letních prázdnin, vánoční svátky jsou ještě v nedohlednu, ale v souvislosti se včasným zajiště-
ním vánoční výzdoby vás prosíme o případnou nabídku vánočního stromu na ledečské náměstí. Poražení a odvoz by zařídilo 

Město Ledeč n. S., po Vánocích si dárce může vzít strom ke zpracování dřeva zpět.
Požadované parametry jsou: pravidelný habitus, výška cca 8 až 12 m.

Případné nabídky přijímá oddělení majetku a investic MÚ Ledeč nad Sázavou.
Kontaktní osoby: Mgr. Jana Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435, email: jana.hospodkova@ledecns.cz

Bc. Jana Merunková, tel.: 569 729 528, 730 803 434, email: jana.merunkova@ledecns.cz 

8. – 9. 9.
Dr. Saidlová
Legií 1710, Chotěboř

tel.: 739 286 730

15. – 16. 9.
Dr. Pospíšilová
Koželská 222, Ledeč n/S.

tel. 776 100 171

22. – 23. 9.
Dr. Pullman
Česká Bělá 122 

tel. 603 989 746

28. – 30. 9. 
Dr. Ander
T.G.M. 326, Chotěboř

tel. 569 623 980

6. – 7. 10.
Dr. Vrábel
Dobrovského 2023, H. Brod

tel. 720 075 751

chodníku ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou“ a schvaluje uza-
vření Smlouvy o dílo

• Schválení zakoupení dokumentárního fi lmu „28. říjen 1918 
na Moravě“ včetně přednášky historika

• Schválení peněžitého daru paní L. Š. jako odměnu za dlouho-
letou práci.

• Schválení vydání stolního kalendáře s fotografi emi města Le-
deč n. S. 
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je plánován 

na 10. září 2018.
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 

-jd-

z jiných důvodů. Úkony péče zatím poskytujeme bez 
omezení, pouze se s uživateli musíme shodnout na čase 
poskytnutí služby, který musí být vyhovující pro uživatele 
a zároveň musí být sladěn s rozvrhem práce pečovatelek.

V létě se samozřejmě střídají dovolené zaměstnanců, 
proto na pečovatelskou službu dochází pracovníci na do-
hodu o provedení práce, jinak řečeno brigádníci. V minu-
lých letech velmi pomáhaly bývalé kolegyně, které ode-
šly do důchodu. Letos se zde sešla prima parta mladých 
děvčat. Rádi bychom touto cestou poděkovali Verče, Ště-
pánce, Míše a Martě za jejich pracovní nasazení. Děkuje-
me jim za pomoc, a pokud budou mít zájem, rádi se zase 
s nimi uvidíme za rok! Snad pro ně byla zkušenost s pra-
cí v sociální službě přínosem a inspirací pro jejich další 
studijní a později i profesní život.    

Za kolektiv pečovatelské služby G. Brožová
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VODA – KRAJINA – INVESTICE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU BARBORKA

Na jaře 2016 schválilo Zastupitelstvo Města Ledeč nad 
Sázavou záměr realizace akce „Snížení energetické ná-
ročnosti Střediska volného času Barborka 790, 584 01 
Ledeč nad Sázavou“ a uložilo oddělení majetku a inves-
tic zajištění podkladů nutných k podání žádosti o dotaci 
v rámci OPŽP, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Spe-
cifi cký cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie na 
podporu realizace této akce. V prosinci 2016 byla žádost 
o dotaci podána a v červnu 2017 obdrželo Město Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace ve výši 40 % způsobilých 
výdajů projektu, které činí cca 60 % celkových nákladů 
projektu. Finanční podpora z Evropských strukturálních 
a investičních fondů, Operačního programu Životní pro-
středí tedy činí bezmála 2 mil. Kč. Práce provedla fi rma 

V návaznosti na uveřejněné názory a stanoviska týkají-
cí se záměru vybudovat rybník v obci Hněvkovice „Na Ba-
hýnkách“ (Ledečský zpravodaj č. 6, 7, 8/2018) dovoluji si 
několik poznámek nezúčastněného občana, i když současné 
sucho a trvalý úbytek vody je, nebo v dohledné době bude, 
zřejmě záležitostí každého z nás.

Pomíjím komentovat rozporuplný přístup starosty a ve-
dení obce Hněvkovice k plánované výstavbě rybníku. Úby-
tek vody v krajině jako v primárním zdroji, ať již podzemní 
studniční či povrchové, stává se tento problém zvláště důle-
žitý s dopadem do všech sfér hospodaření i života občanů.

Za pozornost stojí zveřejněný rozhovor s profesorem Pe-
trem Skleničkou (Týdeník Refl ex č. 33/2018) pod názvem 
„Není voda – udělejme investiční skok“.
Za pozornost stojí několik zásadních názorů odborníka:

• Rok 2015 byl takovým prvním probuzením ve smyslu, že 
se k nám někdy po roce 2030 až 2050 nasunou podmín-
ky podobné subtropům. Jedním z hlavních příznaků bude 
větší podíl přívalových dešťů… 

• My dnes musíme přesvědčit společnost, že je nutné vy-
tvořit promyšlenou síť tvořenou příkopy, kanály, nádrže-
mi a mokřady, které budou zadržovat vodu…

• Stát bude fi nancovat nové nádrže, nové prvky zeleně, pro-
tierozní prvky…

• Zadržování vody v krajině, základem řešení musí být roz-
sáhlá síť vodohospodářských staveb, smyslem je využít 
vodu, která by rychle odtekla bez užitku, když jí pote-
če hodně. Přehrady jsou jedním z řešení. Druhou nohou 
jsou tisíce drobných nádrží a dalších prvků po celé repub-
lice…

Tolik z článku profesora Petra Skleničky, rektora České 
zemědělské univerzity v Praze.

V případě výstavby rybníku v obci Hněvkovice by se ne-
jednalo pouze o zdrž vody, ale současně o eliminaci možné-
ho znečišťování nedaleké vodní nádrže pitné vody Švihov 
– Želivka. Je s podivem, že takovýto případ výstavby vod-
ního díla je řešen na lokální úrovni s rozhodující pravomo-
cí orgánu místní státní správy v obci. Rovněž je s podivem, 
že u největší strategické nádrže pitné vody u nás není její 
ochrana, co do znečištění, řešena komplexně v celém při-
lehlém povodí.

Jiří Stručovský

TOMIreko, s. r. o. z Třebíče, která v rámci zjednoduše-
ného podlimitního řízení, vyhlášeného na výběr dodava-
tele stavebních prací, podala nabídku ekonomicky nejvý-
hodnější a to s cenou ve výši 5 748 523,- Kč včetně DPH 
a zárukou za dílo jako celek v délce 96 měsíců.  Práce 
byly zahájeny na podzim 2017. Nejprve byla provedena 
výměna výplní otvorů, následně zateplení obvodových 
stěn, ploché střechy, podlahy nad vytápěným prostorem, 
střechy a zádveří. Závěrem bylo provedeno nové barevné 
řešení fasády. V současné době probíhají přípravy k pře-
dání hotového díla objednateli. 

Věříme, že uživatelé objektu ocení úsporu energie
a její pozitivní dopad fi nanční i ekologický. Foto na ti-
tulní straně. 

OdMI

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ledeč nad Sázavou pro školní rok 2018–2019.

K zápisu pro školní rok 2018–2019 se dostavilo 68 dětí, volná kapacita školy 60 míst. Počet přijatých dětí 60 (40 dětí s trva-
lým pobytem v Ledči, 20 s pobytem mimo Ledeč). Nepřijato bylo 8 dětí (6 s trvalým pobytem v Ledči, 2 mimo Ledeč, 2 děti 
dovrší věku tří let v prosinci 2018, 6 dětí dovrší věku tří let v roce 2019). Další případné změny v přijímání žáků se budou ře-
šit operativně během školního roku. 

Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ
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ZAČAL ŠKOLNÍ ROK...



5

ŠKOLNÍ ROK 2018/19 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

DALŠÍ ETAPA MODERNIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

I když počasí posledních dní, zvláště tropické třicít-
ky, nenaznačovalo příchod podzimu a tudíž ani školní 
docházky, opak je pravdou a nový školní rok je tu. Do 
školních lavic letos zasedlo 71 prvňáčků, které 3. září 
přivítaly velmi zkušené třídní učitelky Mgr. Marie Bare-
šová (I. A), Mgr. Soňa Nulíčková (I. B), Mgr. Jaroslava 
Prchalová (I. C) a ve speciálním oboru Mgr. Zdena Cul-
ková (3. S) a Mgr. Jana Krajíčková (3. Z). Jednomu prv-
ňáčkovi se věnuje i Mgr. Petr Hořejš (1. R). K 1. září při-
stoupilo do naší školy 21 starších žáků (7 žáků na první 
stupeň, 13 na druhý a 1 žák do speciálního oboru), na 
konci srpna 25 žáků naopak přestoupilo do jiných škol 
(z toho do osmiletého gymnázia 15 žáků). Celkový po-
čet žáků se zvýšil oproti minulému školnímu roku na 626
(z 609). Počet tříd narostl na celkových 29 (z 28) díky ote-
vření 3 tříd v 6. ročníku s novými třídními učiteli Mgr. 
Alenou Krupičkovou (6. A), Mgr. Zdenkou Urbanovou 
(6. B) a Mgr. Josefem Peškem (6. C). Výuku a zájmovou 
činnost v současnosti zajišťuje 61 pedagogických pra-
covníků, z toho 34 učitelek a 7 učitelů. Od 4. září nově 
ve škole pracuje na 4 hodiny týdně školní psycholog.

Žáky i jejich pedagogy uvítalo v novém školním roce 
několik významných změn. Díky významné investi-
ci od zřizovatele Města Ledeč nad Sázavou se podaři-
lo zmodernizovat výdejní okénka, pojezdy a objednávací 
terminály ve školní jídelně a doplnit vybavení kuchy-
ně o novou elektrickou multifunkční pánev a regenerač-
ní pec, takže se cca 560 strávníků může těšit na pestřejší 

jídelníček. Žáci především z 5. – 7. tříd jistě ocení 16 no-
vých a 8 zánovních stanic PC v učebně výpočetní tech-
niky v budově v Komenského ulici, pedagogové a dou-
fám, že i žáci na druhém stupni, zase zrekonstruovanou
a tedy i rychlejší internetovou síť v budově v Nádražní 
ulici s výstupy na wifi  připojení. Nově zrekonstruována
a vybavena datovým projektorem, PC a školním nábyt-
kem byla též učebna 6. C. 

Stejně jako v loňském školním roce se naši mladší žáci 
mohou těšit na turnaje v miniházené pod vedením zku-
šených trenérů oddílu Házená Ledeč nad Sázavou, na 
oblíbený bruslařský a plavecký výcvik, starší žáci bu-
dou pokračovat v zapojení do mezinárodního programu 
„GLOBE“, který podporuje zájem žáků o přírodní vědy, 
a již tradičně v zapojení do hnutí Stonožka „Na vlast-
ních nohou“. Pokračovat bude i tradice vánočních jar-
marků pro veřejnost a žáci 9. tříd se pokusí o překonání 
letošního velmi úspěšného „Vyřazování deváťáků“. Před 
podzimními prázdninami oslavíme 100. výročí vzniku 
samostatného československého státu a 50. výročí ote-
vření Základní školy v Nádražní ulici a při této příleži-
tosti vysadíme ve spolupráci s Městem Ledeč nad Sáza-
vou „Stromy svobody“.

Děkuji všem pedagogickým a nepedagogickým za-
městnancům naší školy za velmi dobře odvedenou práci 
v uplynulém školním roce a přeji jim i všem žákům a ro-
dičům úspěšný školní rok 2018/2019.

Jaroslav Šťastný, ředitel školy

V průběhu července a srpna proběhla ve školní jídelně 
Základní školy Nádražní rekonstrukce výdejových oké-
nek, která spočívala ve vybourání stávajících dřevěných 
rámů, úpravě členění těchto otvorů a v osazení nových 
elektrických žaluzií. Práce provedla fi rma TS Ledeč nad 
Sázavou s.r.o. za cenu v celkové výši 129 101,- Kč včet-
ně DPH. 

Firma Sdružení Pyramida Jan Janák instalovala ke zre-
konstruovaným okénkům nové nerezové pojezdy na jí-
delní podnosy za cenu 21 054,- Kč včetně DPH.

V souvislosti s touto rekonstrukcí byla provedena
i výměna objednávkových a výdejových terminálů včet-
ně upgradu softwaru. Tuto modernizaci provedla fi rma 
Z-Ware z Brna. Celkové náklady této modernizace se vy-
šplhaly na 99 547,- Kč včetně DPH.

Jako bonus na závěr ještě byla provedena částečná ob-
měna dosluhujícího vybavení školní jídelny. Byla insta-
lována elektrická multifunkční pánev včetně příslušen-
ství, vyhřívaná vodní výdejní lázeň a chladící vitríny. Na 
základě výběrového řízení dodávku a montáž provedla 
fi rma TeS, spol. s r.o. Chotěboř za cenu 1 209 631,- Kč.

OdMI
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2018

ŘÍDIL VOZIDLO POD VLI-
VEM ALKOHOLU - Dne 10. 
srpna 2018 v 21:00 hod. bylo 
v ul. Hlaváčova v Ledči n. S. po-
licejní hlídkou kontrolováno vo-
zidlo KIA modré barvy, které 
řídil 54letý muž, kdy se po zasta-
vení odmítl podrobit orientační 
dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholu v dechu, s tvrzením, že 

vypil dvě piva právě teď. Dále nepředložil jako řidič ke 
kontrole řidičský průkaz, ORV vozidla a doklad o povin-
ném pojištění. Muž je podezřelý ze spáchání přestupků 
dle § 125c odst. 1 písm. c) a § 125c odst. 1 písm. k) z. č. 
361/2000 Sb. a věc po zadokumentování bude oznámena 
k projednání na MěÚ Světlá n. S. 
VLOUPÁNÍ DO BUDOVY BÝVALÉHO KRAVÍNA 
V OBCI KOUTY - Dne 14. srpna bylo přijato oznáme-
ní ve věci podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupá-
ním do objektu bývalého kravína v obci Kouty, ke které-
mu mělo dojít v době od 14. 6. 2018 do data oznámení, 
kdy NP vnikl nezjištěným způsobem do areálu bývalého 
družstva, u vrat budovy bývalého kravína překonal pře-
kážku v podobě visacího zámku na vratech budovy, který 

přeštípl a vnikl dovnitř, kde odcizil nejméně tři dřevěné 
palety naložené ocelovými sloupky ke svodidlům, jednu 
paletu kovového materiálu, dále u budovy kravína odci-
zil paletu náhradních dílů na nákladní automobil. Celko-
vá způsobená škoda jakož i prověření dalších okolností 
případu jsou předmětem dalšího prověřování. Věc v sou-
časné době kvalifi kována jako přečin krádeže, kdy v pří-
padě uznání viny před soudem pachateli hrozí trest odně-
tí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí 
věci.
ODCIZENÍ AUTOBATERIÍ ZE ZAPARKOVA-
NÝCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL - V době od 18:00 
hodin dne 24. 8. 2018 do 18:15 hodin dne 26. 8. 2018, 
neznámý pachatel po přestřižení drátěného oplocení
v Ledči nad Sázavou, ulice Koželská, vnikl na pozemek 
se zaparkovanými nákladními vozidly, kdy ze dvou od-
stavených nákladních vozidel RENAULT MIDLUM od-
cizil 4 ks autobaterií o kapacitě 180 Ah 12V, kdy uvede-
ným jednáním způsobil škodu v celkové výši 15.000,- Kč. 
V případě zjištění pachatele a uznání viny před soudem 
tomuto hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 2 roky, 
zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

npor. Josef Daněk DiS.,
zást. ved. OO Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč n. S.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Ledečští profesionální hasi-
či měli s výjezdy v druhé polovi-
ně prázdnin plné ruce práce. Ne-
opadávající vlna veder s prakticky 
žádnými srážkami dává zabrat ne-
jen hasičům profesionálním, ale 

také dobrovolným, občanům a fi rmám. Všichni i doma 
pociťujeme nedostatek vody. I na nás se lidé obrace-
jí s žádostí o dovoz vody do studny či rezervoáru. Drti-
vou většinu musíme odmítnout. Voda v hasičské cister-
ně není určená ke konzumaci a výjimečných případech, 
například při havárii potrubí jsme schopni vodu dovézt 
k zavodnění potrubí. Na studny ji však používat nelze
a je zapotřebí velkou cisternu udržovat plnou v tomto ob-
dobí pro případ požáru. 

Největšího požáru si jistě všimnula spousta občanů, 
když 3. srpna po šestnácté hodině vypuknul požár haly se 
slámou na Bojišti. Tento kouř byl vidět desítky kilome-
trů daleko a sjelo se k němu devět jednotek. Požár jako 
takový zachvátil celou halu a nešlo jej již uhasit. Hasiči 

se soustředili na okolní budovy, které byly bezprostřed-
ně ohrožené požárem. Naštěstí se oheň na žádný z nich 
nerozšířil a já bych na tomto místě chtěl všem zasahují-
cím poděkovat.

Druhý požár na sebe nenechal dlouho čekat. Naši hasi-
či jeli na pomoc kolegům do Světlé nad Sázavou. V míst-
ních sklárnách došlo k zahoření prachu ve výrobě. Ještě 
týž den v poledne jsme vyjížděli na požár slámy na poli
u Číhoště. Poslední požár vypuknul 19. srpna ve ve-
černích hodinách. Hořet začaly balíky sena ve stodole 
v Kozlově. Díky duchaplnosti majitele, včasnému zása-
hu místních hasičů a konstrukci stodoly se podařilo hoří-
cí balíky vyvézt a požár ve stodole zlikvidovat.

V celkovém součtu jsme za poslední měsíc vyjížděli 
37x, řada výjezdů byla dopravní nehody nejrůznějších 
charakterů. Tak jak to o prázdninách bývá.  Závěrem mě-
síce se množí výjezdy na bodavý hmyz a to sršně a vosy, 
které bezprostředně někoho ohrožují.

ppor. Jan Šimanovský
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

V sobotu dne 28. 7. 2018 byla jednotka ledečských dob-
rovolných hasičů Krajským operačním střediskem HZS 
Kraje Vysočina vyslána k pomoci jednotce HZS k ryb-
níku Hutě, kde došlo v důsledku dlouhotrvajícího su-
cha a vysokým teplotám k úbytku přítoku vody do rybní-
ka a tedy k poklesu hladiny kyslíku obsaženého ve vodě
a tím k ohrožení ryb. Ryby špatně snášejí zvýšenou tep-
lotu vody a především nedostatek kyslíku, který za nor-
málních podmínek poskytne přiměřeně vydatný přítok. 
K umělému okysličení vody a záchraně ryb byla nasaze-
na dostupná technika, čímž byly odvráceny poměrně vy-
soké hrozící škody.

CO SE „HASILO“ NA RYBNÍKU V HUTÍCH?

Téměř každý den probíhá kropení ulic v centru města, 
které má zpříjemnit pobyt v Ledči jejím občanům i ná-
vštěvníkům. Současně kropením dochází ke snížení praš-
nosti a snížení tvorby přízemního ozonu. S kropením le-
dečští hasiči taktéž téměř každodenně zalévají městskou 
zeleň a to nejen na náměstí, ale i na sídlišti, na hřbitově 
anebo v Haškově ulici.

Mezi první srpnové zásahy se zařadil požár seníku, kde 
díky včasnému zásahu došlo k  lokalizaci a zabránění 
jeho rozšíření do okolí. Uchráněné hodnoty byly vyčísle-
ny na částku přesahující 5 milionů korun. Foto na protější 
straně.                                                                 Dan Horký

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych tímto vyjádřit velký dík a úctu všem, kteří se podíleli na likvidaci požáru seníku na statku Koz-
lov 15. Jmenovitě: SDH Kozlov, SDH Čihošť, SDH Ledeč, HZS Kraje Vysočina (dislokovaná jednotka Ledeč
n. S.). V neposlední řadě děkuji panu Vojtěchu Tvrdíkovi ze Zdeslavic u Číhoště, který díky své profesionál-
ní práci s čelním nakladačem a velkému osobnímu nasazení pomohl zpřístupnit hasičům všech výše jmeno-
vaných sborů těžce dosažitelná místa s ohnisky požáru.

Můj velký dík patří především členům Sboru dobrovolných hasičů Kozlov, kteří neváhali a reagovali 
promptně a velmi profesionálně na žádost o pomoc a s velkým předstihem zajistili přístup a podmínky i pro 
práci dalších, výše jmenovaných hasičských sborů. Nejen jim, ale všem dobrovolným hasičům v obcích bych 
chtěla vyslovit uznání a poděkování za záslužnou práci, kterou ve svých sborech vykonávají ve prospěch dru-
hých a pomáhají při záchraně majetku a životů. Našim hasičům přeji vše dobré a hodně elánu při naplňování 
hasičského hesla „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. 

S úctou a díky, Eva Blažková
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BUDEME CHODIT NA RYBY OZBROJENI?

Dokončení. Téměř rok si lámu hlavu, co přiměje někoho, 
komu jsem nikdy nic neudělal, něco takového naplánovat 
a spustit. Již mám jasno. Včera, v sobotu, jsme měli výroč-
ní členskou schůzi s volbou nového výboru a tam mi to do-
šlo. Když jsem chtěl rybáře, kteří měli zájem slyšet, jak se 
to celé seběhlo, seznámit se skutečností, začal před seda je-
čet, že to byla čistě naše věc. Upozornil jsem ho na to, že 
světová rybařina nic takového nepamatuje a byla by škoda, 
aby se členové nedověděli pravdu. Nakonec jsem jim slíbil, 
že když tento článek vyjde, že jim řeknu, aby si každý mohl 
časopis zakoupit.

Já ho chápu, příští rok chystá oslavu stého výročí a čeká, 
že dostane metál, že prý je nejdéle předsedající předseda. 
Škoda je, že není nejlépe předsedající předseda. Když před 
mnoha lety, po úmrtí předsedy, převzal jeho funkci, byli 
jsme dobrá parta. Dnes je nás kolem 450, na schůze nás cho-
dí sotva 70, během ní je ště mnozí odchází. Dříve se vyhla-
šovali nejlepší rybáři. A dnes ten, kdo nachytá přes metrák, 
je úhlavní škůdce. Před dvěma roky jsem přesvědčoval po-
sledního ze starých rybářů, ať z předsednictva neodchází, že 
mu pomohu dohlížet na rozvoz nasazovaných ryb. Letos vr-
cholně otráven odešel. Jsem ochoten všechno pachateli od-
pustit a škodu nevymáhat, pokud řekne, kdo ho k tomu na-
vedl. Tak, příteli Jakube Vágnere, takto to dopadne, když 
slavný člověk udělá něco, co opičí povahy začnou brát jako 
standard. My, staří kozáci nad tím mávneme rukou, to se sta-
ne. My víme jako ty, že nemáme moře a mořské ryby a plo-
dy jsou drahé. Nám stačí ty naše, které jsou velice chutné. 
Když některý zanícený trouba, který snad nechodil do ško-
ly a neví to, vypustí z úst: „Navrhuji schválit chyť a pusť“, 
dal bych mu pár facek. Náhodou jsem viděl tvé povídání
s Cibulkou na Katlově. Upozorňoval jsi rybáře, aby si ne-
brali tolik ryb. Já a moji kamarádi víme, že myslíš ty, kte-
ří vyrazí po rozvozu ryb při zarybňování a začnou masařit, 
ale hlupáci to nepochopí. Podle Rybářského řádu si každý 
rybář může za rok od vo dy odnést dvě a půl tuny ryb a ni-
kdo mu to nesmí zakazovat. To si samo sebou nikdo domů 
nevezme, ale silně pochybuji, že nenažrance někdo napraví. 
V klidu si každý rok nachytám 120 kg, a přesto že nepod-
vádím, mě chtěli zabít. Jakmile přijedu do Prahy, tak moji 
kamarádi upo zorňují ostatní, že přijel „rybářský pravěk“
z Ledče. Vymysleli také pro nesnášenlivé lovce obr kaprů 
název „orálci“. Když jsem se ptal proč, tak prý proto, že 

kapři opakovaně nasávají a vyplivují sousta. No nevím, zdá 
se mi to neslušné. Za ta léta, co rybařím, jsem poznal reví-
ry i v zahraničí. Obzvlášť na Korsice a moři kolem ní, mám 
tam skvělé kamarády a tak jsem jim vyprávěl, jak na rozdíl 
od nás, naši nástupci začali milovat ryby, my jsme také mi-
lovali, mazlili se a hubičkovali - děvčata. Ale je jiná doba. 
Četl jsem, že si nějaká žena v USA vzala za manžela svého 
psa! Někdy tak přemýšlím, jestli pak již někteří naši nováto-
ři neplánují registrované partnerství s obr kapry. Ženit se ne-
chtějí, starat o děti, to už vůbec ne, možná při tom dlouhém 
čekání, při rybařině na jízdu, by mohli zapřemýšlet, co bude, 
až maminka nebude a slušný důchod taky ne. 

Pavel Koníček – Pár slov na závěr. K rybářům: poslední 
výroční schůze, na které se muselo zvolit nové vedení, mě 
opět nezklamala. Čekal jsem, že bude standardní. Opět byla 
v režii předsedy. Většinou hlasů zvolení noví členové ne-
prozradili, co chtějí vylepšit. Zabránil jsem alespoň schvá-
lení horní míry kapra na 70 cm. Osobně by mi to nevadilo, 
ale přišlo mi nesmírně komické, když na plakátku byla tato 
prezentace: „Bobecný kapr 70 cm. Kapra nad 70 cm šetrně 
vylovíme, uděláme fotečku, dáme mu hubana a šetrně pustí-
me.“ V případě, že by se to schválilo, bylo by povinné s se-
bou tahat foťák se stativem a zamatlat si oblečení a pusu sli-
zem. Na moji námitku, že žádná ryba se nejmenuje Bobecný 
kapr, bylo hlasování staženo. Nebudete-li chodit na schů-
ze, protlačí navrhovatel, jeden z pronajímatelů našeho ry-
bářského domova, tak jako sumce, zvýšení ceny povolenky. 
Předpokládám, že až již bude řeka plná obr kaprů a obr sum-
ců, na které nebude predátor, navrhne násadu krokodýla nil-
ského a konečně ho některý sežere. To, že by zajistil, aby ry-
báři při koupi povolenky nestáli v zimě na studené chodbě, 
někdy i v nečase venku ve frontě jak bezdomovci u kostela 
na polévku, a otevřel v baráku, který jsme si postavili, jednu 
místnost, případně své mamině zapnul pod stolem přímotop, 
aby tam nemrzla, ho ani nenapadne. On by se taky musel po-
starat a domluvit mu předseda. K rybáři rybařícímu v době 
napadení 100 m od nás: příteli, ruce, které jsi viděl, mě neta-
haly z vody, ale škrtily mě ve snaze mě hodit zpátky. 
Prosba: Prosím maminku dvou malých děcek, která mi po-
mohla a ošetřila mě po zaparkování u stadionu, ať se zasta-
ví buď u nás doma, nebo v infocentru. Nechám tam na nás 
telefon, rádi bychom se s ní sešli. 

Pavel Koníček.
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OS Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Hradec

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), obuvi.

- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek.
- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční.
Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek. Hraček.

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE: elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače,
jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční dne:  8. – 9. října 2018
v době od 15 do 17 hodin, Obecní úřad Hradec

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc!

Dispečink Diakonie Broumov - 224 316 800, 224 317 203. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou obtížně umístitelní na trhu práce.

Více na www.Diakoniebroumov.org

Srpen byl velmi pestrý na různé aktivity. Velkou a veřejnou 
akcí byla první olympiáda s názvem „Pískni si s Hátou“ na le-
dečském náměstí. Každý kolemjdoucí mohl soutěžit v kategorii 
zapínání knofl íků, skládání knih na hlavu, či štafety vodní i piv-
ní. Bylo teplé odpoledne, ale o osvěžení se postarali hasiči, kte-
ří měli k dispozici pro znavené soutěžící sprchy, které byly plně 
využité, chlazené pivo od pivovaru Kácov a jiné dobroty. Háta 
spolupracuje se zařízeními z okolí a jak Háta, tak Domovy Háj 
a Zboží měli možnost představit svou činnost v dílnách a vysta-
vovali krásné výrobky. V odpoledních hodinách paní ředitelka 
Háty, o. p. s. a vedoucí Centra denních služeb představily panu 
starostovi a paní místostarostce dobrovolníky, kteří byli nomi-
nováni a oceněni za pomoc v sociálních službách. 

Vysoké teploty nás neodrazovali v žádném pobytu venku. 
Zdolali jsme rozhlednu v Humpolci na Orlíku i vzdálenější vý-
lety. 

Také jsme měli možnost účastnit se natáčení videoklipu se 
společností VideoCulture a s kamarády ze společnosti Večerni-
ce, kde jsme měli roli vyčerpaných, žíznivých poutníků. Do role 
jsme se nemuseli vciťovat, my jsme to zcela prožívali. V téměř 
čtyřicetistupňovém horku jsme přecházeli bosky přes zprahlou 
louku v originálních kostýmech, jedním z nich byl kabát, zvaný 
vaťák. Uživatel CDS Barborka Jakub a zároveň herec, byl sta-
tečný a pro úspěšné natočení náročné scény vydržel nemožné. 
Alenka, také z CDS Barborka, představovala jednu z hlavních 
rolí. Odměnou byla jízda na koni a silný zážitek z celého dne.

MY Z BARBORKY

Pro osvěžení a ochlazení organismu využíváme bazén na za-
hradě Háty, o. p. s. Je to činnost, kterou nevyužívá jen málokdo.

Významnou událostí byla vernisáž zahajující výstavu Jiřího 
Hrbka 2in1 aneb bodyphoting, na kterou jste zváni a zhlédnout 
ji můžete do konce září v prostorách Barborka-fé, kde kromě 
zhlédnutí vystavených fotografi í můžete posedět a občerstvit se 
zákusky, či kávou. Těší se na vás zaměstnanci klubu Barborka-
fé, kterými jsou také uživatelé CDS Barborka a svou práci dě-
lají s chutí.

Informace o pořádaných aktivitách neziskové organizace
a vše, co tato organizace zřizuje, lze sledovat na www.hata-ops.
cz , FB: Centrum denních služeb Barborka, Háta obecně pro-
spěšná společnost. 

Lada Nováková, CDS Barborka
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Jsou v českých zemích mnohá slavnější i starší poutní 
místa. Poutní místo Křižná studánka u Horní Paseky na 
Vysočině s kaplí a pramenem léčivé vody (letos se ho bo-
hužel nedostává) je pravý opak – skromné, nenápadné, 
prosté, skryté. A přeci tento jedinečný lesní interiér přita-
huje poutníky, toužící po občerstvení a posile. Ono mís-
to v sobě nese zvláštní fl uidum. Stojí na svažitém lesním 
palouku, obestoupená lipami-strážkyněmi. Nikoli Hu-
sitská studánka, jak je často mylně uváděno, ale Křižná 
studánka s kaplí, zasvěcenou Nejsvětější Trojici. V roce 
2018 si připomínáme sto padesát let od dokončení a vy-
svěcení zděné kaple a Nezávislý Podmelechovský spolek 
vydal při té příležitosti publikaci Miloše Doležala „Křiž-
ná studánka – příběhy léčivého místa v nitru Vysočiny“, 
doplněné kázáním P. Josefa Toufara, proneseným právě
u této studánky v roce 1944.

Právě Křižná studánka je těsně spojena s osmiletým 
působením P. Josefa Toufara (1902–1950) v Zahrádce. 
Josef Toufar byl milovníkem, ochráncem a zvelebovate-
lem tohoto poutního místa za války i po válce. Podaři-
lo se mu udržet tradici poutí za německého protektorátu 
a chtěl zde v roce 1948 vybudovat křížovou cestu, leč na 
zásah ledečských a zahrádeckých komunistů dílo nemo-
hl dokončit a byl ze Zahrádky přeložen do Číhoště. Prá-
vě u studánecké kaple P. Toufar pronesl: „Kolikráte se 
nám zdá, že se vše pod námi bortí, že se vše pod námi 
řítí, že lodička našeho života se potápí, že každou chvíli 

KŘIŽNÁ STUDÁNKA - PŘÍBĚHY LÉČIVÉHO MÍSTA

ztroskotá. Kolikráte se nám zdá, že již nemůžeme dále, 
že jsme ustaraní, unavení, že ještě krok a zřítíme se do 
propasti. Nebe je temné, smutné, zachmuřené a neodpo-
vídá na naše volání. Jest nám smutno, úzko, zmocňuje se 
nás strach. Bojíme se života, bojíme se světa, bojíme se 
všeho. A v takové beznadějné chvíli si vzpomeňme, že na 
nebi našeho života chvěje se jedna hvězda, jedna hvěz-
dička jasná, klidná, hvězda, která nás nezradí, hvězda, 
která nás povede dnes, zítra, celý rok, celý život. Marie 
to jest - Stella Maris - Marie, hvězda mořská.“

Křižná studánka je také svázána s působením dalších 
odvážných duchovních a zajímavých osobností české 
kultury – s prof. Karlem Vránou, želivským opatem Ví-
tem Tajovským, dvojnásobným vězněm komunistické-
ho režimu P. Josefem Němcem, současným ledečským 
děkanem ThDr. Janem Bártou, grafoložkou Julií Flan-
derkovou a dalšími. Knížka o všech těchto osobnostech 
přináší svědectví a je doplněna sedmdesáti archivními fo-
tografi emi. 

Publikace vypráví nejen o dějích místa před stole-
tím, ale třeba také o tom, jak v roce 1973 zakázal okres-
ní církevní tajemník v Havlíčkově Brodě soudruh Novák 
konání poutních slavností u Křižné studánky. To, co si
v čase protektorátu nedovolily ani nacistické úřady, no-
vodobí normalizátoři zavedli bez mrknutí oka. Důvod 
byla pochopitelně snaha oslabit křesťanský život. A hlou-
pé ofi ciální zdůvodnění komunistických soudruhů znělo: 
poutní slavnost narušuje žňové práce. 

Křižná studánka zůstává neokázalým a líbezným mís-
tem Vysočiny i našich novodobých dějin. 

Knihu Křižná studánka vydal u příležitosti 150. výro-
čí postavení zděné kaple - za podpory obce Horní Pase-
ka - Nezávislý Podmelechovský spolek a je možné si ji 
objednat na www.podmelechovský-spolek.cz nebo kou-
pit přímo v Ledči v Kavárně Kovárna nebo v informač-
ním centru. 

MD
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VODY DOST – JEN PRAMENY JSOU VYPRAHLÉ

HUDBA V MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH
ÚTERÝ 25. ZÁŘÍ 2018 OD 19 H., SYNAGOGA V LEDČI N. S. 

„Co můžeme udělat už teď, není odročeno na budoucnost, a žádnou vírou, že za pár tisíc let už bude 
lépe, se nevyzujeme z povinnosti uskutečnit už teď, nač stačí naše síly; a i když žijeme ve věčnosti, 

žijeme opravdově a plně, jenom když zde a nyní pracujeme, poznáváme a milujeme.“
V pořadu zazní skladby českých a slovenských autorů od 19. století až po současnost
(A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, I. Zeljenka, J. Macek, P. Zagar, L. Bernáth a další).

Vybraná hudba plynule navazuje a pojí množství citátů i významných životních momentů
T. G. Masaryka, „Prezidenta Osvoboditele“, který je i dnes symbolem ideálů svobody

a demokracie, souladu slov a činů. Vstupné dobrovolné.

Letošní jaro a léto nám nadstandardně nabídlo většinu slun-
ných a teplých dní. Kdo by očekával něco jiného v polovině 
prázdnin, v čase konání tradiční a hojně navštěvované poutě
u Křižné studánky na Horní Pasece. Jako z udělání se na dvě 
hodiny, do času fi nálních příprav a mše svaté u kostelíka, spus-
til silný a vytrvalý liják. Zdá se, že ani tato výjimečnost tohoto 
léta poutníky neodradila. Příjezdová silnice byla po obou stra-
nách na několika stech metrech olemována auty všech značek 
a barev. O tom, že ne všichni se sem dopravili v pohodlí svých 
vozů, svědčilo i množství jízdních kol, opřených o kmeny stro-
mů. Příjezd jim usnadnila i nově upravená cesta ke kostelíku. 
Voněla tu pryskyřice z čerstvě skropeného lesa i vůně cukrovi-
nek, z nichž převažovala ta z pražených mandlí. Děti se honily 
mezi stánky, narychlo přikrytými krabicemi se zbožím i všudy-
přítomnými deštníky. 

Na volném prostranství kolem litinového kříže tu v tichém 
rozjímání a okouzlení vzácnou chvílí i požehnaným místem tu 

postávali poutníci v pláštěnkách nebo pod deštníky. Našli se
i takoví, kteří vstřebávali slova ze mše dr. Jana Bárty i atmosfé-
ru spolu s kapkami deště, které jim stékaly po tvářích. Bubno-
vání deště do listů v korunách stromů občas přerušila jen mari-
ánská píseň, kterou tu, v souladu s církevním obřadem, zahráli 
dobře známí místní muzikanti.

Přeci jen něco podstatného na pouti u studánky chybělo – 
voda z pramenu. Ta se odtud ztratila. Buď pramen vyschl, nebo 
bloudí v rozsáhlém kopcovitém terénu. Ke chvále organizáto-
rů poutě je nutné poznamenat, že situaci s vyschlým pramenem 
nenechávají jen na přírodě, ale ve spolupráci s odborníky hle-
dají možnosti, jak tomuto vyhlášenému místu vodu vrátit. Věř-
me, že s pomocí proseb, které zazněly v bohoslužbě pana ThDr. 
Bárty i přítomných poutníků, se pramen vrátí tam, kam patří – 
do studánky na Horní Pasece. K potěše i uzdravení pocestných 
a poutníků, kteří to tu máme tuze rádi. 

ok
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OSMIČKY 09
V červenci jsme naše 

zastavení po historii měs-
ta Ledče, která mají v le-
topočtu osmičku, skonči-
li v roce 1928. Nosným 
tématem bylo rozhodnu-
tí o stavbě budovy okres-
ního úřadu. Jsme-li v roce 
1938, tak budova už šes-
tým rokem slouží (předá-
na v prosinci 1932). Nut-

no dodat, že na rozsah stavby a dobu, v níž byla stavba 
realizována, to bylo vskutku husarské dílo. Ale bez obtíží 
to nebylo. Po celou dobu budování byly hlavním problé-
mem peníze (jak jinak), ale také dvě silné stávky dělníků, 
kteří se bránili především rozdílným platům, vůči „přes-
polním“, tedy od jiných dodavatelů, zejména od podnika-
tele Ing. Antonína Chramosty. K tomu je třeba připočítat 
velkou světovou krizi a na problém bylo zaděláno. V ne-
jednotném zastupitelstvu města docházelo k častým pů-
tkám ohledně fi nancování stavby. To třeba když se roz-
hodovalo o umístění státního znaku na novou budovu, 
který měl tehdy stát tři tisíce korun. Připomeňme, že celá 
stavba byla plánována na 3 miliony korun, s třetinovou 
zátěží pro město Ledeč. Ve druhé dekádě nového státu 
se v Ledči udály ještě další významné věci, z nichž bych 
připomenul jednu stavební, a to vybudování nového vo-
dovodu v roce 1934 a ve stejném roce to byla ještě jedna, 
spíše společenská záležitost – totiž velké vojenské mané-
vry, které se v okolí města konaly. Nevšední podívaná na 
vojenskou parádu, vojenskou hudbu (na náměstí se ko-
naly koncerty vojenské hudby) a účast mnoha domácích 
i zahraničních osob z řad politiků a armády. Už tehdy se 
dalo tušit, že tu armády nejsou jen pro přehlídky a lesk 
prýmků na uniformách. Škoda, mírových let bylo o dva-
cet, stejně jako novému státu Čechů a Slováků.

Rok 1938 provázelo Zlo. A. Hitler se stal velitelem oz-
brojených sil, Německo anektovalo Rakousko – ještě ne-
dávno mocnou říši, vznikají první koncentrační tábory, 
bylo syntetizováno LSD, do dějin vstoupila Mnichovská 
dohoda, v zemi proběhla mobilizace strach se šíří Křiš-
ťálovou nocí… Vznesl se první vrtulník, Američan Hu-
ghes poprvé obletěl za tři dny svět. V Národním divadle 
se hraje Matka, Američany vyděsí Wildeova rozhlasová 
hra Válka světů. Točí se fi lmy Škola základ života nebo 
Ducháček to zařídí. Zpívají se písničky Máňo, Máňo či 
valčík naší lásky (fi lm U pokladny stál) a samozřejmě 
„hašlerka“ Ta naše písnička česká. Pro svět fi lmu se naro-
dí Jiří Menzel, Petr Nárožný a také Claudia Cardinale…

V Ledči žije 33 lidí, kteří toho roku spatřili světlo svě-
ta (narodilo se jich jistě nesrovnatelně víc, ale to by bylo 
jen obtížně dohledatelné) osmdesátníků a lidí starších 
je v Ledči momentálně 281, včetně jedné kandidátky 
na stovku. Zářijová všeobecná mobilizace se samozřej-
mě dotkla i ledečských mužů (do 40 let). Uplynula příliš 
krátká doba, aby si celé rodiny nepřipomínaly, jaké jim 
utrpení přenesla válka první. Neklid v pohraničí přinesl i 

první střety. Hned v prvních dnech tam bylo zabito přes 
30 našich lidí a přes 70 zraněno. Mezi těmito obětmi byl 
i Ledečák Hošek, člen fi nanční pohraniční stráže a syn 
soudního zřízence, bydlel v čp. 400. Už tehdy se řeši-
lo téma „uprchlíků“, utíkali z pohraničí a na ledečském 
okrese jich bylo na 600 (přímo ve městě 500) – převážně 
železničářů z Mostu a Duchcova. Proběhly obecní volby, 
ve kterých se starostou stal Emil Čech, složil slib do ru-
kou nejstaršího člena zastupitelstva – Antonína Kostelec-
kého. Prvním náměstkem se stal Josef Bašta – obchodník. 
Druhým Ing. Vojtěch Synáč – přednosta katastrálního 
měřického úřadu. A ještě jednu změnu přináší konec to-
hoto roku v našem politickém životě, když všechny naše 
politické strany se spojily ve dvě strany nové, a to Stranu 
národní jednoty a ve Stranu práce – obě si zřídily v na-
šem městě svá okresní ústředí.

Byla vydlážděna část náměstí, na Šeptouchov bylo za-
vedeno světlo a voda, konal se tu velký výcvikový tábor 
od armády. Ceny za jeden kilogram: chleba 2 Kč, stej-
ně jako brambor, vepřové 12 Kč, máslo 16 Kč. A jed-
no vajíčko za 45 haléřů. Přišla také epidemie kulhavky 
a slintavky, která výrazně ovlivní chod místních oblíbe-
ných trhů. Město mělo na 2500 obyvatel (jako už z pře-
lomu 20. století), většina se živila zemědělstvím a drob-
ným obchodem.

A co ještě k tomuto roku? Byl chmurný, a tak v tom 
duchu i skončíme. 19. ledna vypukl požár domu sklenáře 
Krejdla. Na Pláckách a srážka auta s motorovým vlakem. 
Nehoda se přihodila 23. února ve tři hodiny odpoledne, 
kdy auto rolnického družstva bylo zachyceno motoro-
vým vlakem a rozbito, při čemž byl zraněn pan Radil ml. 
z Olešné.

Dne 14. února zemřel Josef Fiala, hostinský v Ledči ve 
stáří 63 roků, rodák ledečský. Ač měl přezdívku „grobi-
án“, byl velmi oblíben.

Stanislav Hadrava, obchodník ve Světlé, který tamtéž 
v poslední době zemřel, odkázal v poslední vůli chudým 
města Ledče částku 3000 Kč.

Dne 28. října zemřel František Vorlíček, stavitel v Led-
či ve stáří 51 roků. Už jsem ho zmiňoval v souvislosti 
s jeho stavebními aktivitami, hlavně silničních a pozem-
ního stavitelství. Jel autem, které osobně řídil, a na silni-
ci u Vlastějovic jeho život náhle ukončila mozková mrt-
vice.

Chtěl jsem na úplný závěr alespoň něco optimistické-
ho – třeba ze sportu, ale tohle je rána jako z Blesku, pros-
tě na doražení. V roce 1938 byl uspořádán zápas s vojen-
skou leteckou XI. z Prahy a čistý výnos 300 Kčs věnován 
na fond obrana vlasti. To byla však jedna z mála akcí 
v tomto roce. Začalo se schylovat k velké krizi ledečské-
ho fotbalu. Však také na chůzi 30. 11. 1938 bylo usnese-
no, že pro naprostou netečnost a nechuť k fotbalovému 
sportu nebude na rok 1939 hřiště pronajato a oplocení 
a lavičky jako dřevo prodáno v dražbě anebo z volné 
ruky. Inventář bude konzervován a uschován.

Podle dobových materiálů zpracoval ok.
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Ukázka pohlednice Ledče nad Sázavou z této doby. Tehdy městem mj. procházel i královohradecký pěší pluk „Ar-
civévody Leopolda Salvatora“ č. 18, jejich cílem byl Tábor. Manžel Rosy Rindtové sloužil jako poddůstojník u plu-
ku a v Ledči zakoupil pohlednici a psal manželce do Nového Města nad Metují. Dokonce uvedl, že mají i polní poštu
č. 3. Kdysi jsem měl kontakt s jeho synem, který žil v Německu, ale již před lety zemřel. Jak mi vyprávěl můj otec, 
tak na přesuny vojska si jako kluk pamatoval. Vojáci z města šli Hrnčíři a Barborkou směr Dolní Královice. Jak bylo 
tehdy pravidlem, manévry se realizovaly až v září, kdy pole už byla sklizena. Jmenovaný pan Emil Rindt po převratu 
u pluku zůstal a jako rotmistr sloužil u čs. armády. 

M. Vostatek

CÍSAŘSKÉ MANÉVRY V ROCE 1913

KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY NA HAVLÍČKOBRODSKU
Muzeum Vysočiny H. Brod opět prodává publikaci „Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku“. Po velkém úspěchu, kdy se kni-

ha v počtu 1200 kusů rozprodala za několik měsíců, přicházíme s dotiskem dalších 1000 kusů. 
Kniha obsahuje krátké shrnutí vývoje květnových dní roku 1945 v okrese H. Brod a celkem 627 dobových fotografi í. Obsah každé 

z nich autor podrobil pečlivé analýze a doplnil snímky komentářem o zobrazených událostech, dobové technice či osobnostech.
Vzhledem ke svému množství a různorodosti jsou fotografi e rozdělené do několika kapitol: Německý Brod a okolí, Kolem Golčo-

va Jeníkova, Ždírecko a Chotěbořsko, Přibyslav a Ledečsko. Nejde o členění primárně zeměpisné, protože v různých částech okresu 
se vývoj povstání lišil a centry nejčastěji bývala nejbližší města. Snímky jsou zároveň řazeny chronologicky, aby dokázaly skrze své 
popisy vyprávět příběh povstání v dané oblasti. Čtenář se tak stane pomyslným svědkem osvobození Německého Brodu, snah pohled-
ských obyvatel bránit svou ves před prchajícími Němci, přestřelky mezi Sověty a Němci u G. Jeníkova, následků sovětského bombar-
dování Ždírce a Krucemburku, masového projíždění Němců Ledčí n. S. a Přibyslaví a dalších událostí.

Publikace zároveň skládá poctu všem odvážlivcům, kteří se rozhodli i přes ohrožení vlastního života konec války v okrese fotogra-
fi cky dokumentovat. V dotisku byly opraveny drobné překlepy a především doplněny údaje k více než čtyřiceti některým fotografi -
ím na základě nově nabytých faktů. Kniha vyšla s podporou Kraje Vysočina a má 300 stran na křídovém papíře. Lze ji zakoupit v bu-
dově muzea, skrze e-shop muzea na http://www.muzeumhb.cz/eshop/publikace/ či objednat e-mailem na knihovna@muzeumhb.cz. 
Cena knihy je 400 Kč.

Mgr. Michal Kamp (autor publikace)



14

MOJE VZPOMÍNKA NA MOBILIZACI V ROCE 1938
– JOSEF PRCHAL, JEDLÁ

V roce 1938 mi bylo deset let, pro-
žíval jsem krásné dětství ve své rodné 
obci Jedlá, kde jsem žil se svými rodiči 
a mladším bratrem. Žili jsme poklidným 
životem, chodil jsem do místní školy, 
kde nás učil řídící učitel Ladislav Cud-
lín, který nás mnohé naučil. Byl to člo-
věk velice všestranný, staral se nejenom 
o chod školy, ale také o veřejný život
v obci. Psal kroniku obce, do které zapi-
soval všechny události a významné oka-
mžiky.

23. září byla vyhlášená mobilizace. 
Na tento den nezapomenu, nastalo velké 
vzrušení, všichni se báli války, ženy pla-
kaly, muži, kterých se týkala mobilizace, 
se začali chystat na cestu. Velmi těžko 
opouštěli rodinu a odcházeli od své prá-
ce, která nebyla hotová. Vždyť podzimní 
práce nebyly dokončeny, oni však vědě-
li, co je jejich povinností a šli bránit naši 
vlast a domovy. 24. září z Jedlé rukova-
lo 11 mužů, mezi nimi byl i můj tatínek,
z Dobré Vody 4 muži. Bylo to smutné 
loučení s tatínkem, tak jsme ho s mamin-
kou a bratrem pěšky doprovodili až do 
Ledče nad Sázavou na nádraží. Pro tatín-
ka to nebylo nic nového, protože bojoval 
v první světové válce a byl i v ruském za-
jetí, tak věděl, co na ně asi čeká. Domů 
jsme se vraceli pozdě večer, byla vel-
ká tma a v lese na mě padl strach i smu-
tek zároveň, tak jsem chytl pravou ruku 
maminky, bratr Jaroslav levou a hned 
nám bylo lépe, cítili jsme pocit bezpe-
čí. Doma to bylo bez tatínka velmi smut-
né, ale co naplat, podzimní práce čekala. 
Sbíraly se brambory, dobývala řepa, selo 
se žito, pšenice a oralo se. Maminka tyto 

byla nejistota, co se děje doma. Tatínek 
se vrátil domů 16. listopadu, naše radost 
byla veliká. Nastala zima a při soused-
ských besedách muži, kteří se účastnili 
mobilizace, povídali své zážitky a hovo-
řili o nejisté budoucnosti. Škoda jen, že 
se jejich zážitky nezapsali, bylo by to za-
jímavé čtení, proto zde ještě napíšu, co 
zapsal náš řídící učitel Cudlín do míst-
ní kroniky.

Jedním z nejsmutnějších roků v ději-
nách našeho národa bude tento rok 1938. 
V něm stihla nás největší rána osudu, 
ztratili jsme tisícileté historické hranice. 
Místo oslav dvacetiletého trvání naší re-
publiky stojíme koncem tohoto roku nad 
troskami dvacetiletého díla. Radost změ-
nila se ve smutek. Vývoj světových udá-
lostí způsobil, že jsme byli nuceni při-
nést tuto těžkou oběť v zájmu zachování 
světového míru. Museli jsme postoupit 
kraje obývané většinou Němci, Poláky
a Maďary těmto státům. Náš národ, který 
ve svém vývoji prodělal doby ještě horší, 
nesmí klesnout malomyslně ani po této 
ráně. Svou vlastní prací vybuduje si čest-
ného místa mezi ostatními, vyvaruje-li se 
předchozích chyb a bude vždy spoléhat 
jen sám na sebe. Máme svou vlast menší, 
ochuzenou, ale je naše. Věřme jen sobě! 
Pevná víra i hory přenáší. Byli jsme a bu-
deme! Dej Bože síly těm, kdož nás pove-
dou, aby se jim práce dařila a naše vlast 
stala se nám všem milým a drahým do-
movem. Všechny tyto události dotýkaly 
se velmi citelně naší vesnice. Na památ-
ku dvaceti let trvání našeho státu rozhod-
li jsme se, že vysázíme postupně všechna 
prázdná místa v obci stromy.

Při mobilizaci 24. září rukovali z Jed-
lé mladí vojíni, kteří se vrátili na jaře

práce velmi dobře uměla, ale také cítila 
únavu, s bratrem jsme jí vytrvale pomá-
hali. Já jsem zkoušel orat, ale tak dobře 
jako mamince nebo tatínkovi mi to ne-
šlo. Maminka nás vždycky těšila, vidíte, 
jak nám práce ubývá, to se bude táta di-
vit, až se vrátí. V té době propukla v naší 
obci slintavka a kulhavka, tak to byla 
další velká starost, přijít o dobytek byla 
velká ztráta. Nás to naštěstí minulo. Ta-
tínek nám posílal pohledy ze Slovenska, 
kde byli nasazení, to bylo radosti, že je 
tatínek naživu, ale od nás mu žádné psaní 
nedošlo. Zda to byl úmysl nebo se psaní 
ztratilo, kdo ví? Tatínek z toho byl smut-
ný, vždyť neměl žádné zprávy z domo-
va. Mnichovská dohoda je všechny pře-
kvapila, útěchou pro ně aspoň bylo, že se 
dostanou brzy domů, ale nestalo se. Ta-
tínek první pohled poslal 29. září z Pár-
nice, později z Ružomberku, poslední 
poslal 7. listopadu panu učiteli. Pozdě-
ji nám tatínek vypravoval, že nejhorší 

Pokračování na str.15

vojáci z roku 1938, první zleva je pan Josef Prchal (*1897), otec autora tohoto příspěvku

Pohlednice z Ružomberoku, datovaná 29. 9. 1938.



15

Začal jsem chodit do 3. třídy obecké školy a učil mě Eduard 
Doubek starší. Také jsem tento měsíc měl 8. narozeniny. Ale 
byl to nervózní a divný měsíc, jak jsem pozoroval i na rodičích. 
Hitler nepřestával vyhrožovat, v pohraničí řádili henleinovci
a všeobecně panovaly obavy z blízké budoucnosti. Otec odebí-
ral Večerní České slovo a já jsem tam louskal zprávy, jak byly 
přepadeny celnice, jak byl někdo odvlečen do Německa aj. 
Něčemu jsem rozuměl, jinému už ne, musel jsem se ptát ma-
minky. Pak to začalo. Byla vyhlášena mobilizace pozdě večer
23. září a četl ji Zdeněk Štěpánek, mj. i bývalý kapitán čs. legií 
na Rusi. To jsem samozřejmě spal, ale kupodivu nás s bratrem 
rodiče vzbudili ráno a šli jsme na nádraží k vlaku ve 4 hodiny. 
Už tam chodila spousta povolanců s tehdy typickými černými 
truhlíky. Byla vynikající nálada. V této době nakonec nadšení 
bylo potřeba. Otec jako invalida z Velké války nerukoval.

Pak to začalo. Přes město začaly proudit jednotky čs. armá-
dy, a to od Habreku směrem na Kožlí. Byla to pěchota, hodně 
vozatajstva (povozy s koňmi), ale i dělostřelectvo (pamatuji na 
kanóny tažené šesti koni), automobily a samozřejmě jezdectvo. 
Na nádvoří hotelu Sázava časně ráno byla i četa tanků. Pro ob-
čany aspoň povzbuzující podívaná, ale co naplat, válka byla na 
spadnutí. Čišelo to prostě ze všeho dění. Z novin jsem vyče-
tl, že jakými Chamberlein létá jednou tam, podruhé onam, pak 
jsem znal Mussolliniho, Daladiera z černobílých fotek ve ve-
černíku. To bylo vše. Když jsem později pátral, co to bylo za 
jednotky procházející městem, tak jsem zjistil toto: šlo o části 
13. pěší divize (v míru v Kolíně), které se stahovaly od Kostel-
ce nad Černými lesy na jih k Humpolci. Za míru se divize sestá-
vala z pěších pluků 22. Argonského Jičín, 47. Mladá Boleslav
a 48. Jugoslávský Benešov, dále 13. dělostřeleckého pluku Chlu-
mec nad Cidlinou. V této době velel armádám arm. gen. Lud-
vík Krejčí, velení nazývané Hlavní velitelství operujících armád 
(HVOA) bylo zpočátku v Klánovicích u Prahy, pak se přesunulo 
na zámek Račice u Vyškova. K13. divizi: ta spadala do ústřední 
zálohy hlavního velitele a soustřeďovala se na Humpolecku. Její 
velitel gen. A. Machačík v Humpolci měl velitelství. Byla v zá-
loze, měla vypomáhat v obraně pří útoku z jihu.

Ještě se pamatuji na jednu zajímavost. Nevěřili jsme svým 
očím, když jsme z okna bytu viděli, jak od Obrvaně (!) jedou 
jezdecké kohorty směrem na Ledeč. To bylo něco nevídaného. 
Jistě důstojník v Habreku si popletl cesty...

Neodpustím si ještě jednu poznámku. Citoval jsem osobnost 
gen. Krejčího. Tento původně lesník s příslušným vzděláním 

ZÁŘÍ 1938

už sloužil za monarchie (dokonce v bosenské jednotce s fezem 
na hlavě). Pak prošel ruskými legiemi a stal se vojákem z po-
volání. Nedaleko mě žil i dr. Petr Šrámek, mladý historik, kte-
rý mj. pracoval ve Vojenském historickém ústavu v Invalidov-
ně v Praze - Karlíně. Z jeho pera jsou i monografi e právě o gen. 
Krejčím. A aby zajímavostem nebyl konec, pak jsem při svém 
zaměstnání v pardubické nemocnici po čase objevil paní, která 
pracovala v laboratoři. Kupodivu to byla dcera gen. Krejčího. 
Navíc jsme bydleli blízko sebe. Jmenovaný generál měl pro-
blémy už za války, byl i vězněn, po válce už nebyl aktivován
a pracoval v jedné kartáčovně jako dělník. Když zemřel, po-
slední rozloučení měl v pardubickém krematoriu... Tedy je to 
jakýsi divný závěr mých vzpomínek na září 1938.

RNDr. Miroslav Vostatek

z prezenční vojenské služby, Antonín Čech mladší z čísla 18, 
Josef Brož z čísla 9, ze starších vojínů Josef Cudlín z čísla 1, 
dále Antonín Hanousek z čísla 3, Josef Radil z čísla 14, Arnošt 
Musil z čísla 19, Abund Pompe, lesní asistent z čísla 22, Josef 
Prchal z čísla 17, František a Josef Kakáčkovi z čísla 11, Alois 
Bělohlávek z čísla 24, z Dobré Vody pak Václav Šimek z čísla 
1, Jan Lebeda z čísla 3, Josef Pros z čísla 4, Josef Pros z čísla 
11, nástup děl se rychle a klidně. Při demobilizaci se první vrá-
tili Alois Bělohlávek a Josef Kakáček, nejpozději vojíni slouží-
cí na Slovensku a Podkarpatské Rusi, Josef Prchal 16. listopa-
du a asi za týden po něm František Kakáček, jako poslední ze 
starších. Mladí vojíni Antonín Čech a Josef Brož se vrátili až
15. prosince. Mobilizace přišla do nejpilnější podzimní práce 
polní. Rolníci doslova odcházeli od svých pluhů, přímo z pole. 
Leč doma zbyli ženy, děti, výměnkáři, pracovali tak pilně a svě-
domitě, že přes úbytek pracovních sil všechnu podzimní práci 
až do jejich návratu včas udělali. A nebylo té práce málo, vždyť 

jen málo šťastných mělo zasetou pšenici. V mnohých staveních 
zůstala jen matka s malými dětmi. Vzájemná pomoc konala 
divy, ovšem byli i takoví, kteří postiženým nepomohli, starajíce 
se jen o své. Žel! V těchto dobách prožívala vesnice nejvzruše-
nější chvíle. Příbuzní z měst se stěhovali sem na venkov. Rodi-
ny z pohraničí v noci přivážely si sem k příbuzným svůj malý 
majetek. V čísle 27. ubytovány byly dvě rodiny, v číslech 8, 10, 
20, 24 a 25 po jedné rodině z příbuzenstva. Bylo nutno bojovati 
proti povídačkám a výmyslům, posilovat víru klesajících. Díky 
Bohu, že tyto vzrušené doby máme za sebou a že život na vesni-
ci vrací se zase do dob práce. Koncem roku 1938 máme v obci 
celkem tři rodiny uprchlíků ze zabraného území rodinu Roven-
ských v čísle 24, která se vystěhovala z Chomutova, rodina Po-
korných v čísle 10 a rodina Čmejrkova v čísle 27, které se obě 
vystěhovaly z území zabraného Polskem.      

Josef Prchal, Jedlá
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PETRKLÍČ V LETNÍCH HORKÁCH

I když slunečné počasí a vysoké teploty k létu patří, letoš-
ní tropy znamenaly pro uživatele ledečského Centra sociálních 
služeb Petrklíč při OCH H. Brod velkou zátěž. Pracovníci zaří-
zení se tak soustředily na to, jak lidem s postižením a seniorům 
letní horka co nejvíce ulehčit. Díky tomu zabránily vážnějším 
zdravotním problémům způsobeným právě tropickým počasím, 
a navíc uživatelům letní dny zpříjemnily. 

Senioři patří bezesporu k nejnáchylnějším cílovým skupi-
nám, které by se kvůli zdraví měly vyhýbat přímému slunci 
a přísně dodržovat pravidelný pitný režim. „Seniorům se čas-
to vlivem horka točí hlava a dělá se jim mdlo. Proto jsme s na-
šimi uživateli trávili čas výjimečně ve spodním patře budo-
vy Petrklíče, kde je o poznání příjemnější prostředí. Pořídili 
jsme navíc stojací větrák, což všichni uvítali. Zároveň jsme 

omezili zejména fyzicky náročnější činnosti,“ prozradila so-
ciální pracovnice Centra sociálních služeb Petrklíč Bc. Ivana 
Tomanová. 

Dodala také, že se druhá polovina prázdnin kvůli tak úmor-
ným vedrům musela obejít bez výletů. „K našim prioritám pa-
třilo vytvořit příjemné prostředí pro naše uživatele. Kromě 
spodního patra centra jsme hojně využívali i naši zahradu, kde 
je mimo jiné bazén,“ zmínila Ivana Tomanová. A právě bazén
a stinná místa zahrady byly v horkách rájem hlavně pro uživa-
tele s postižením. „Spojili jsme tak příjemné s užitečným, pro-
tože díky bazénu se nejen příjemně zchladili, ale navíc se hezky 
protáhli a procvičili si svaly po celém těle,“ usmála se sociál-
ní pracovnice. 

Aneta Slavíková, PR

STRACH Z BOHA. Některé starší věroučné texty 
mluví o strachu z Boha. Vždyť známe i výraz „bohaboj-
ný člověk“ - tedy člověk, který se bojí Boha, proto do-
držuje všechna zjevená pravidla. Tento strach nalezne-
me i v Bibli. Starý zákon ho v řadě textů zmiňuje, místy 
se strach jeví jako nejdůležitější motivace popisovaného 
příběhu. Nový zákon ale posouvá vztah mezi člověkem
a Bohem na daleko vyšší úroveň. Člověku je nově při-
souzena role dítěte božího, Bůh je otcem, nikoliv přís-
ným vládcem. V běžném životě by dítě z otce strach mít 
nemělo. V určitém věku k němu cítí úctu a obdiv, mělo 
by ho milovat. Může pociťovat obavu, pokud udělalo 
něco špatného, ale motivací dětského života by rozhod-
ně neměl být strach. Dítě ví, že rodič ho může potrestat a 
rozhodně mu nedopřeje vždycky to, co si vymyslí, ale je 
si jisté jeho láskou, ze které vychází i odpuštění, pomoc 
a podpora, bezpečí a třeba i nový začátek. Pokud tento 
vztah v rodině funguje, dítě je šťastné a má dobrou šanci 
nalézt správnou životní cestu.    

VYBRANÉ FARNÍ AKCE

Výuka náboženství na základních a středních školách 
začíná v září, bližší informace a přihlášky na faře 

16. 9. v 9.00 Mše svatá pro děti (slouží kaplan pro mlá-
dež P. Palušák)

18. 9. v 19.00 Biblická hodina na faře (vede  děkan P. 
Bárta)

20. 9. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (se-
tkání na faře)

21. 9. ve 14.30 spolčo pro děti na faře (první až pátá tří-
da, zajišťuje p. Přádová)  

21. 9. v 15.30 spolčo pro děti na faře (3-6 let, zajišťuje 
p. Sklenářová)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.

farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínáme na bolest, 

kterou Maria vytrpěla jako matka Ježíšova) 
16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv. Václava, vy-

chovala ho). 
21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty (apoštol, který 

provázel Ježíše, dle tradice autor evangelia)  
28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa

Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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VŠECHNY MÉ LÁSKY
– KYTKY

Tak už jsme u nich. U koho? No přece u hadců, které 
jse si slíbili minule a které má pan dr. Těšínský tak rád. 
Škoda, že jsme se také nezeptali, jak to měl kantor Tě-
šínský s koncem prázdnin a začátkem nového školního 
roku. Dá se předpokládat, že se do školy těšil (inu Těšín-
ský), když kantořině zasvětil celý svůj profesní život. Ne-
musel se obávat, že ho někdo špatně oznámkuje, protože 
jeho znalosti v oboru jsou opravdu široké. O to víc si vá-
žíme toho, že se o své vědomosti s námi dělí i na strán-
kách Ledečského zpravodaje. Ještě máme dost času na to 
poznat krásy přírody konce léta a nastupujícího podzimu 
a studovat podle návodu našeho průvodce. Když zrovna 
nenarazíte na hledané rostlinky a čirou náhodou objevíte 
křemenáče nebo hříbka, jistě nepohrdnete. Všichni tvrdí, 
že to by muselo moc a moc zapršet, abychom se takové-
ho zázraku letos dočkali. Já věřím, že mocná příroda si
i tady bude vědět rady a nějaké to houbařské potěšení 
nám v krátících se zářijových dnech nabídne. Konec kon-
ců i tenhle náš seriál je toho důkazem. ok

Přecházím k mému nejoblíbenějšímu typu stanovišť
a to jsou zkráceně řečeno hadce (společenstva na hadcích). 
Pro mne těžký úkol vyrovnat se s rostlinami na hadcích 
stručně. Na začátku musím vysvětlit několik obecnějších 
pojmů. Hadce jsou ultrabazické horniny zvláštního cha-
rakteru – obsahují hodně hořčíku, ale málo vápníku – už 
to je pro řadu rostlin životu nebezpečné. Často obsahu-
jí vyšší množství těžkých kovů (nikl, chrom, kobalt) a ty 
jsou jedovaté. Hadce mají písčitý rozpad, samotné had-
ce i půdy na nich špatně zadržují vodu. Z těchto důvodů 
na hadce nepronikly dřeviny náročnější na substrát (hab-
ry, duby, buky, jedle), takže zde mohly přežít borové lesy 
ze starších období doby poledové a proto jim říkáme re-
liktní bory. A totéž platí o bylinách – roste tu řada relik-
tů, pozůstatků z dřívějších dob. Navíc některé druhy rost-
lin si na hadec tak zvykly (a přitom se pozměnily), že na 
jiném podkladu již růst nemohou – staly se hadcovými 
endemity. V republice je hadcových těles několik a ve-
getace na nich se vždy liší – tedy každé hadcová oblast 
je unikátní. Nejznámější jsou hadce u Mohelna na jiho-
západní Moravě. Nám blízké a milé hadcové těleso leží 
u obce Bernartice, proto se zdejší hadce nazývají Hadce 
u Bernartic, ale původně vstoupily do odborné literatury 
pod označením Dolnokralovické hadce podle městečka 
Dolní Kralovice, které později zmizelo pod hladinou pře-
hradní nádrže Želivka-Švihov. Část území je dnes po zá-
sluze chráněna, což má také zajímavou historii – jednak 
příprava k vyhlášení rezervace trvala dlouho, asi 70 let, 
jednak mezitím část území zaplavila přehradní nádrž Že-
livka-Švihov, část území hadců padla za oběť dálnici D1 

a část byla zničena těžbou hadce ve velkém lomu. Přes-
to i pro přírodovědce a jiné milovníky přírody také něco 
zbylo. A nejde jen o rostliny, na hadcích rostou i vzácné 
lišejníky a jiné houby. O zdejším vzácném území, jeho 
květeně a vegetaci již bylo napsáno několik odborných 
prací včetně diplomových. Některé rostlinné druhy zná-
mé z okolní krajiny zde vytvořily samostatné hadcové 
poddruhy (hadcové endemity): hvozdík kartouzek had-
cový (C1), mochna Crantzova hadcová (C1, naše jedi-
ná lokalita), chrastavec rolní hadcový, trávnička obecná 
hadcová (C2). Na hadcích vznikly dokonce i samostat-
né druhy (zase hadcové endemity, tedy nerostou na žád-
ném jiném typu podkladu): kuřička hadcová (C1, jen dvě 
místa na světě – obě v Čechách, světový unikát), slezi-
ník hadcový (C2). Najdeme tu i jiné druhy než hadcové 
endemity, tedy rostliny rostoucí i na jiných substrátech, 
ale v naší oblasti rostou (většinou) jen tady: třezalka hor-
ská, pěchava vápnomilná, penízek horský (C3), pomněn-
ka úzkolistá (C1), bělozářka větvitá C4), ovsíř luční, ví-
tod hořký krátkokřídlý (C1), lněnka alpská (C3). Skvělá 
přehlídka vzácných a ohrožených druhů. V našem regio-
nu máme lokalitu světového významu.

Další na řadě jsou orchideje (rostliny vstavačovité). Ne 
každý ví, že i v Čechách rostou orchideje, někdo je má 
spojené jen s tropy nebo skleníky v botanických zahra-
dách. V naší přírodě roste divoce 59 druhů, většinou jsou 
málo nápadné, což je pro ně jen dobře. V našem regio-
nu máme max. 8 druhů, píšu maximálně, protože skoro 
všechny rychle mizí. Mají totiž zvláštní životní nároky, 
potřebují k životu symbiotické houby, které citlivě reagu-
jí téměř na všechny změny – odvodnění stanoviště, hno-
jení, postřiky, zarůstání lokality mohutnějšími rostlina-
mi po upuštění od kosení, čímž se nahromadí nadměrné 
množství biomasy a živin. Odejde (zemře) houba, zemře 
orchidej. Mně se podařilo ještě vidět a zapsat tyto druhy: 
okrotice dlouholistá (C3, u silniční spojky Kozlov – Vrb-
ka), hlístník hnízdák (C4, les Boroviny u Kožlí), bradá-
ček vejčitý (C4, údolí Barborka v Ledči n. S. a sousední 
židovský hřbitov), vemeník dvoulistý (C3, les Horní Ro-
veň u Chotěměřic, údolí Olešenky u Hamrů), prstnatec 
májový (C3, údolí Olšenky pod Kříži, louky na Zádvoří
wu Číhoště). Rozhodně vyhynul kruštík bahenní (C2, na 
vlhkých loukách pod Lipnicí n. S.) a vstavač osmahlý 
(C1, pod Dlouhou strání u Ledče n. S.). Jediný druh or-
chideje, který tu můžeme dodnes potkat a navíc běžně, 
je kruštík širolistý, roste většinou v kamenitých okrajích 
lesních cest. Alespoň můžeme dětem ukázat nějakou naši 
orchidej. Pokračování příště.     

RNDr. Jiří Těšínský
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Škola nabízí gymnaziální, střed-

ní odborné a vyšší odborné vzdělá-

vání. Gymnaziální vzdělávání je os-

mileté i čtyřleté a připravuje žáky na 

všechny typy vysokých škol. Absol-

venti gymnaziálního vzdělávání jsou 

velmi úspěšní na vysokých školách. 

V odborném vzdělávání se speciali-

zujeme na strojírenství, informační 

technologie a ekonomiku. Vzdělává-

me v oborech čtyřletých s maturitní 

zkouškou – Strojírenství (zaměření 

3D modelování), Informační tech-

nologie (zaměření reklama a webde-

sign), Mechanik seřizovač (zaměření 

CNC stroje). Dále vyučujeme v tří-

letých učebních oborech s výučním 

listem – Strojní mechanik, Nástro-

jař, Obráběč kovů. Nabízíme i nový 

obor s výučním listem -  Operátor/

ka skladování (Informatika ve skla-

dování). Absolventi mají velmi dob-

ré uplatnění na trhu práce. Absolven-

ti maturitních oborů mohou studovat 

na VOŠ tříletý vzdělávací program 

Ekonomika a management podniku 

s právem absolventů užívat titul DiS. 

Tento vzdělávací program je mož-

né studovat v denní i v kombinova-

né formě.

Škola má tři budovy – gymnázi-

um na Husově nám., SOŠ a VOŠ

v Koželské ulici a areál školních 

dílen v Poštovní ulici. Ve škole se 

vzdělává 390 žáků a studentů v 18 

třídách. Na výuce se podílí 41 uči-

telů a ve škole pracuje 16 nepedago-

gických zaměstnanců.

Škola má velmi dobré materiál-

ní vybavení a vznikají nová odborná 

pracoviště. Připravujeme s Krajem 

Vysočina projektovou dokumenta-

ci na rekonstrukci střech ve školních 

dílnách, které začnou být realizová-

ny na konci letošního školního roku 

a budou probíhat po etapách v násle-

dujících letech. Rekonstrukce bude 

velmi fi nančně a technicky náročná, 

v některých dílnách se budou zve-

dat stropy. Škola je zapojena v mno-

ha projektech, které pomáhají žákům 

a studentům rozvíjet požadované 

kompetence a zlepšovat materiální 

zázemí školy. Žákům a studentům 

jsou k dispozici laboratoře chemie, 

fyziky, biologie a odborné učebny 

jazyků, výtvarné výchovy, automati-

zace, programování, 5 učeben infor-

mačních technologií, učebna CAD/

CAM, fi ktivní fi rma pro podniká-

ní, svářečská škola, CNC centrum. 

Pro výuku slouží také vlastní multi-

funkční sál, moderní sportovní hala, 

FIT centrum a hřiště s umělým po-

vrchem. 

Pro nový školní rok 2018/19 jsme 

vybudovali na gymnáziu novou 

učebnu informačních technologií. 

Učebna byla vybavena novým ná-

bytkem, 30 novými stolními počí-

tači a byly udělány nové elektrické

a síťové rozvody. V učebně tak bude 

probíhat výuka na počítačích i v dal-

ších předmětech. Dále jsme pro bi-

ologii připravili další laboratoř, kde 

bude probíhat výuka s nastavenými 

mikroskopy propojenými s počítači. 

V rámci volnočasových aktivit zahá-

jí činnost astronomický kroužek ve 

školní hvězdárně pod vedením Mgr. 

Marka Chvátala. Pro výuku strojí-

renských předmětů (programování) 

jsme pořídili s dotací Kraje Vysoči-

na do školních dílen další CNC stroj 

v hodnotě 1 300 000 Kč. V součas-

né době máme již tři velká obráběcí 

a frézovací centra CNC. Nový stroj 

nám umožní vyučovat v dalším pro-

gramu. Vyučujeme programování 

CNC strojů v programech HEIDEN-

HAIN, FANUC a SIEMENS SINU-

MERIK. 

Ve škole se z cizích jazyků vyu-

čuje angličtina, němčina, francouz-

ština, ruština a latina. Své znalosti 

si mohou žáci a studenti zdokonalit 

mimo pobytů v Německu, Rakous-

ku, Anglii, Rusku atd. také na odbor-

ných praxích u zaměstnavatelů. Na 

začátku školního roku 17. září 2018 

odjíždí vybraní žáci na jazykový

a poznávací zájezd do Anglie. 

Pro nové žáky studijních i učeb-

ních oborů organizujeme začátkem 

září spolu se Střediskem volného 

času Ledeč nad Sázavou tři adaptač-

ní kurzy.

V průběhu prázdnin jsme opra-

vovali, malovali, stěhovali, vybavo-

vali některé prostory novým nábyt-

kem, také měnili podlahové krytiny 

a připravovali rozvrh pro nový škol-

ní rok. Prázdninový provoz naší ško-

ly (vaření, úklid, opravy, ubytování) 

zajišťovali zejména nepedagogičtí 

zaměstnanci. Touto cestou jim velmi 

děkuji za odvedenou práci. V průbě-

hu prázdnin opakovaně vyhledávají 

naše služby sportovní týmy, kterým 

zajišťujeme ubytování, stravování, 

pronájem sportovní haly a venkov-

ních prostor. 

Přeji všem žákům, studentům, 

svým kolegům a zaměstnancům ško-

ly úspěšný nový školní rok 2018/19 

plný spokojenosti a radosti.

Zveme veřejnost na dny otevře-

ných dveří školy 23. a 24. listopadu 

2018. 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
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PŘÍPRAVA NA ŠKOLU - SRPEN 1938

Tehdy bylo léto, ale už bylo nějak odlišné. Viděl jsem na 
rodičích, že mají starosti. V Německu Hitler nabýval moci 
a v pohraničí se sudetští Němci předváděli. Všeobecně bylo 
patrné, že budoucnost nebude nějak dobrá. I v Ledči tehdy 
panovala nejistota. Ta ústila v situaci, že si občané začali dě-
lat zásoby na měsíce budoucí. Tedy začali kupovat potra-
viny. Byla to pře devším mouka, sůl, cukr aj. Kdysi neby-
lo zboží v balení známém z dnešních časů. Sypké zboží se 
dávalo do papírových pytlíků a teprve vážilo. Toto většinou 
před očima zákazníka, pak obchodník vzal lístek a tam psal 
částky a hbitě je sečítal. Automatické váhy nebo kontrol-
ní pokladny existovaly, ale moc jich nebylo. Heslem doby 
bylo: dělejte si zásoby! Pamatuji si, že jsme měli nějakou 
krabici, kam maminka potraviny ukládala. Určitě tam ne-
byly konzervy, zrnková káva, čaj či čokoláda. Tetička pora-
dila rodičům, že by měli koupit i nějaké oblečení. Tak jsem 
s nimi šel na náměstí, kde měl prodej konfekčního ošacení 
pan Branda (sousedil s pekařstvím T. Čepla). Pro mě a brat-
ra tam zakoupili mj. i kabáty na zimu. Neustále se věřilo, že 
to nějak přejde, a kdyby byla válka, tak brzy skončí. Život 
však běžel a starosti byly i jiné.

My hoši jsme se pomalu chystali na 1. září a na školu. Já 
měl jít už do 3. třídy a věděl jsem, že mě bude učit pan Edu-
ard Doubek. První dva roky byl mým učitelem přímo sta-
rosta Emil Čech, který nejednou odcházel na radnici a pově-
řil paní učitelku Grunwaldovou (pak provdanou Peškovou), 
aby ve výuce pokračovala. Ještě tam byl i mladý učitel Sed-
lák s podobnou úlohou.

Jako kluci jsme byli častokráte potěšeni, když nad město 
přiletěly stíhačky, byly to dvouplošníky Avia B - 534 (tenkrá-
te jich bylo vyrobeno přes 400 kusů) a kroužily na městem 
docela nízko. Moc jsme tyto chvíle měli rádi. V Německém 

Brodě bylo letiště, snad přilétaly odtud, i když tam byly po-
sádkou perutě bombardovacích letadel. Když jsem po letech 
hovořil s piloty uvedených stíhaček, tak jsem se ledacos do-
zvěděl. Předně Němci měli technicky i rychlostně dokona-
lejší letadla Me 109, ale Avie byly obratnější, rychlejší ve 
stoupání. Zkrátka a dobře by byly zdatným soupeřem. Když 
jsem po válce viděl snímky z okupovaného brod ského letiš-
tě, pak uvedené Avie 534 už hlídal německý voják.

Co se týká vojáků, byla v té době Ledeč bez jakékoliv po-
sádky. Pouze u Habreku zbudovali asi tři vojáci leteckou 
hlásku. Sestávala se ze zemljanky, kde byl telefon. Ještě 
dlouho po válce byly na sloupech telegrafního vedení kolí-
ky, na nichž měli vzpomenutí vojáci nataženou linku na le-
dečskou poštu. Jejich úloha spočívala v tom, že měli ohlá-
sit přelet nepřátelských letadel na uvedené číslo. Zavolali 
na poštu, tam je přepojili na číslo, to zavolalo na letiště pro 
pohoto vostní letoun. Když to všechno vyšlo, trvalo to přes 
čtvrt hodiny. To už byl letoun pomalu o 100 km dále...

To byl poslední ještě relativně klidný měsíc. 
RNDr. Miroslav Vostatek

Foto 1937- 38 (poslední mírový, se špatným podzimem)
Horní řada: Rozvoral, Cihlář, Pajer Jan (Bohumilice) Pa-
jer Frant., Och, Beran, Bačkovský, Krajíček (Habrek), ??? 
Rajdl
Řada spodní: Mojžíš (Habrek), Pros, Javorský, Panský, Ur-
ban, Bárta
Řada: Neufus, Němeček, Panský Vlad., Musilová – Vořeníl-
ková Květa, uč. Sedlák, Emil Čech (starosta), Bauer Miro-
slav, Čuchal, Novotný
Sedící: Vrána (Hradec), Roček (Ostrov), Smejkal*, Vostatek, 
Kahoun, Jelínek Jan (Obrvaň), Fulín Jan, Smejkal (Obrvaň)
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6. ROČNÍK AKCE „DEN SE ZVÍŘATY“ – OHLÉDNUTÍ

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky TETRA HNĚ-
DÁ, DOMINANT ve všech barvách a slepičky 

GREEN SHELL - typu ARAUKANA.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 195 Kč/ks.

PRODEJ: 27. září 2018, Ledeč n. S.
u vlakového nádraží - 11.35 h.

Výkup králičích kožek, cena dle poptávky.
Info: PO - PÁ, 9 – 16 hod.,

telefon: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 

V pondělí, 18. června 2018, se v prostorách areálu 
ČSCH v Pivovarské ulici konal již 6. ročník akce „Den 
se zvířaty“. Bylo velmi potěšující a pro pořadatele akce 
inspirativní, že na akci dorazilo více než 600 návštěvní-
ků. Při akci probíhala vědomostní soutěž, jíž se mohli zú-
častnit jednotlivci, skupinky nebo celé školy, či školky. 
Do soutěže se zapojili svými výklady zástupci Českého 
svazu chovatelů, Českého svazu včelařů, Českého rybář-
ského svazu, Záchranná stanice Pavlov, Veterinární ošet-
řovny Ledeč, Ekokom - Tonda obal na cestách, pan Fran-
tišek Kunc s dravci a sovami a ZŠ Ledeč n. S. Soutěžící 
procházeli mezi stánky s instalacemi a zábavnou formou 
si ověřili své znalosti přírody a věříme, že se dověděli
i mnoho nového a poučného. Z mnoha soutěžících se
u losování kartiček se správnými odpověďmi usmálo 
štěstí na týmy MŠ Kožlí a z jednotlivců na  Vítka Hájka
z 2.A a Adélku Prchalovou ze 4.B.  Tito výherci se mo-
hou těšit na hezké odměny, které jim budou předány při 
nástupu do školy. V rámci akce „Den se zvířaty“ se ko-
nal také 6. ročník soutěže „O nejhezčího domácího maz-
líčka“. Porotci soutěže měli nelehký úkol. Z mnoha maz-
líčků, které si s sebou soutěžící přivedli či přinesli, měla 
porota za úkol vybrat tři výherce. Všichni víme, že nej-
krásnější je přeci ten náš doma, tak role poroty byla 
opravdu nezáviděníhodná. Všichni - soutěžící i poro-
ta - brali soutěž sportovně, s humorem a především jako 

příležitost se se svým svěřencem pochlubit a něco o něm 
povyprávět. Porota rozhodla takto: 

místo: Marcelka Dlouhá a pejsek Beník, 2. místo: Klár-
ka Tesárková a teddy králíček, 3. místo: kristínka Hál-
ková a pejsek Čiko. Gratulujeme výhercům a moc dě-
kujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Děkujeme také 
všem pořadatelům a sponzorům, bez kterých by se akce 
Den se zvířaty nemohla uskutečnit. Jmenovitě jsou to: 
Prodejna chovatelských potřeb „U Alíka“, SVČ Ledeč, 
společnost MBComp, ZŠ Ledeč, František Kunc - chov 
dravců a křepelek, Veterinární ošetřovna Ledeč, Český 
svaz včelařů, Český rybářský svaz, Záchranná stanice 
Pavlov, společnost Ekokom, Česká průmyslová zdravot-
ní pojišťovna, společnost Eko-Lak Ledeč, Česká země-
dělská akademie v Humpolci. Zvláštní poděkování patří 
ČSCH v Ledči, který kromě instalací také propůjčil své 
prostory v areálu a  zajistil tak zázemí pro akci. 

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na akci zavítali, 
a doufáme, že si vše náležitě užili. 6. ročník akce Den 
se zvířaty je již minulostí, ale další zajímavá a tradiční 
akce je ještě před námi. Dovolte nám, abychom vás tímto 
všechny co nejsrdečněji pozvali na Okresní výstavu ZO 
ČSCH Ledeč, která se bude konat ve dnech 6. a 7. října 
2018. Těšíme se na vás! 

Eva Blažková, chovatelské potřeby U Alíka

PŘIJMEME
ZAMĚSTNANCE
Společnost FCC Dačice s. r. o.

přijme pro své středisko
v Ledči nad Sázavou

zaměstnance na pozici

závozník – popelář
Bližší informace vám budou sděleny 

v kanceláři na adrese:
Koželská 679 (areál ČSAD),

nebo na tel.602 216 197 
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OZNÁMENÍ – MOŠTOVÁNÍ OD 8. ZÁŘÍ 2018
Ledečští zahrádkáři zahájili letošní moštování v místní moštárně

druhou sobotu v září.
Ukončení bude oznámeno prostřednictvím plakátu přímo v moštárně.
Cena pro členy ČSZ Ledeč n. S. je 3 Kč/l a pro ostatní je cena 6 Kč/l.

NABÍZÍM PRONÁJEM
RESTAURACE U MARTINA

Tel.: 603 528 116

V letošním roce slaví ledečská Kynologie 10 let ofi ciální 
existence. Mnoho let trápila ledečské pejskaře neexistence 
místního kynologického cvičiště. Přání a sny se začaly na-
plňovat v květnu roku 2007, kdy se konečně několik ledeč-
ských chovatelů psů rozhodlo začít s lekcemi výcviku psů 
pro stejné nadšence z Ledče a okolí a zjistit tak, zda o výcvik 
bude dostatečný zájem. Díky vstřícnému přístupu města se 
podařilo zajistit prostor k výcviku na revitalizované skládce 
Rašovec a díky členům „cvičáku“ a sponzorům začalo vzni-
kat první vybavení cvičiště.

Po roce úspěšného fungování neofi ciálního sdružení se 
„členové“ rozhodli svou činnost ofi ciálně registrovat a vy-
tvořit tak pro ni řádné zázemí a tak v lednu roku 2008 vznik-
la ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE číslo 
730. Už od počátku byla činnost ZKO zaměřena na práci 
s veřejností a na výcvik základní poslušnosti a socializaci 
psů, nikoliv na sportovní kynologii a dosahování sportov-
ních výkonů. Za dobu existence ZKO tak prošly výcvikem 
kromě členů ZKO i desítky psů se svými majiteli v základ-
ních kurzech poslušnosti pro veřejnost. Za práci pro veřej-
nost byla naše ZKO oceněna v rámci celostátní ankety Ky-
nolog roku 2011 jako „ZKO s největším záběrem činnosti 
pro veřejnost“.

V roce 2009 v rámci ZKO vznikla sekce Agility, sdružují-
cí zájemce o tento sport. Za dobu své existence se z amatér-
ských nadšenců stali špičkoví závodníci reprezentující naše 
město v závodech po celé republice.

Ale nejen v agility jsou členové ZKO Ledeč nad Sáza-
vou úspěšní, úspěšně se někteří účastnili sportovně kyno-
logických závodů, národních i mezinárodních výstav psů. 
Čerstvě máme v našich řadách i světového vítěze plemene 
československý vlčák na Světové výstavě psů v Lipsku, psa 
Krakena Kuklíka aka „Árnyho“ Ing. Hospodky.

Během let existence naší ZKO prošla kynologie mno-
ha hlubokými změnami, a to zvláště v přístupu ke psu

V TÝMU TO JDE NEJLÉPE

a k metodice výchovy a výcviku. Naši instruktoři se účast-
ní mnoha kurzů a seminářů jak teoretických, tak i praktic-
kých, aby mohli účastníkům našich kurzů předávat ty nejak-
tuálnější informace a vést je k moderním metodám výcviku. 
Staré dogma pán a podřízený, založené na podřízení si psa 
třeba i nátlakem, je nahrazeno systémem týmové práce, kde 
člověk psa vede a pes se sám aktivně a vědomě snaží dosáh-
nout společného cíle, učíme lidi číst psí signály a díky tomu 
efektivněji komunikovat se svým psem, bez stresu a špat-
ných zkušeností na obou stranách. „Co od svého psa oče-
káváte, čeho chcete dosáhnout?“ to je naše první otázka pro 
majitele psa, který k nám přijde do kurzu. Většina odpoví, 
že chce pohodového rodinného přítele a společníka do všech 
možných situací života. A tady začíná naše práce, pes se so-
cializací a výcvikem učí zvládat pro nás běžné, ale pro něj 
někdy těžké a stresující situace, jako je pohyb po městě, se-
tkávání se s cizími lidmi a psy, pohyb po nezvyklých povr-
ších, ale i základní cviky, jako je sednutí, lehnutí, či pohodo-
vá chůze bez tahání a spolehlivé přivolání. Práce v týmu je 
zábavná pro pána i psa a je předpokladem trvalého úspěchu 
a pohodového soužití jak uvnitř týmu, tak navenek s okol-
ním světem. U nás vás naučíme, jak si s vaším psem vytvo-
řit pozitivní vztah založený na vzájemné důvěře, pod naším 
vedením vytvoříte se svým psem funkční tým a z vašeho psa 
se stane vyrovnaný a sebevědomý jedinec, který si nemusí 
kompenzovat svoje stresy na svém okolí.

Veškeré informace o dění v naší ZKO, kurzech či připra-
vovaných akcích naleznete na webových stránkách www.
zko-ledec.cz, případně informace o sekci agility na strán-
kách http://www.agilityvledci.wbs.cz . Naleznete zde i in-
formace o datech a časech výcviků.

Český kynologický svaz ZKO Ledeč n. S. – 730
Ing. Vladimír Vejsada, předseda výboru ZKO
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ROK 1968 - HISTORICKÝ ROK
PRO LEDEČSKOU KOPANOU

Organizovaná kopaná se začala v Ledči hrát po první svě-
tové válce, i když některé neověřené zprávy uvádějí, že to 
bylo již před válkou. V roce 1924 tehdejší klub SK Ledeč 
vlastnil svoje hřiště v Pivovarském údolí a teprve ve třicá-
tých letech se hřiště přestěhovalo pod nádraží. Kabiny na 
hřišti nebyly, hráči se převlékali v hotelu Smejkal (gymná-
zium) a v dresech, překrytí kabáty, přecházeli přes celé měs-
to na hřiště. V roce 1936 dochází k výstavbě kabiny pří-
mo na hřišti. Tradiční barva dresů v té době byla černobílá,
s pěticípou hvězdou v bílém poli. Ledeč se v té době drží na 
předních místech v okresním přeboru (II. třída). V roce 1956 
dochází ke sjednocení samostatných jednot - SPARTAK, 
SLOVAN, RUDÁ HVĚZDA, TATRAN. Vzniká jediná tělo-
výchovná jednota SPARTAK Ledeč při n. p. Kovofi niš. V té 
době se již hraje na stávajícím stadionu, budovaném v letech 
1949–1955. Mužstvo začíná hrát I.B třídu s hráči: J. Knyt-
lem, A. Olijnykem, J. Čvančarem, F. Frančem, J. Prchalem, 
A. Hradeckým, J. Petrů, A. Kubátem, J. Malouškem, J. Pe-
cou, J. Navrátilem a dalšími. Přibyli - J. Cikán, B. Beneš,
J. Šťastný a dorostenec J. Svoboda. Vytváří se tak velmi sil-
né mužstvo, doplněné v roce 1959 J. Vratislavským, K. Vá-
vrou a postupuje do I.A třídy. Mužstvo však na tuto soutěž 
nestačí a sestupuje v důsledku reorganizace až do okresní-
ho přeboru. Následuje krize, ukončena doplněním mužstva, 
K. Och, J. Brzoň a na podzim 1963, po návratu hráčů z voj-
ny, hráči: B. Stýblo, B. Pešek, J. Bobek, J. Francl, P. Lebeda, 
později F. Mikšíček z N. Bydžova a Pitruň ze Zruče. Dochá-
zí tak k renezanci ledečské kopané. V roce 1965 postupuje 
mužsvo do I.B třídy pod vedením trenéra L. Kalivody, které-
ho pro novou soutěž nahradil dr. F. Vyroubal. Na konci roku 
1966 převzal funkci trenéra J. Cikán, který skončil s aktivní 
činností. Dochází opět ke zkvalitnění kádru dorostenci, a to 
J. Dvořákem, J. Černickým a z vojny J. Rajdlem.

Soutěž 1967-68 skončila vítězstvím Ledče v I.B tří-
dě. Ledečští tak nahradili v I.A třídě-jih, svého rivala ze 

Světlé, který po ročním působení soutěž opustil a klesal až do
II. třídy.

Mezi příznivci ledečské kopané panovali obavy z ob-
dobného účinkování, neboť tuto soutěž hrála Ledeč v his-
torii pouze jednou, a to neúspěšně! Do ročníku 68-69 do-
šlo k dalšímu posílení - J. Boudníkem ze Světlé, M. Koubou 
z Kamenice n. Lipou, K. Bydžovským z pardubického 
RAMA, F. Hoškem z Velkého Oseka a dorostencem J. Pr-
chalem. Mužstvo nastupuje pod novým názvem „TJ Kovofi -
niš Ledeč n. S.“. Pro novou sezonu byla fotbalovým svazem
H. Králové připravena reorganizace krajského přeboru. Ta 
zajišťovala přímý postup do přeboru prvním třem účastní-
kům I.A třídy.

prvním kole 11. 8. 1968 zajíždělo mužstvo na horkou 
půdu Spartaku Hlinsko, s výsledkem 3:0 pro domácí. Ná-
sledný domácí zápas 18. 8. 1968, s Jiskrou Holice byl odlo-
žen, z důvodu mezinárodního zápasu Holic. Ve třetím kole 
měl KF zajíždět na Duklu H. Brod. V důsledku vstupu vojsk 
Varšavské smlouvy na naše území bylo nařízeno přerušení 
všech soutěží do odvolání. Třetí kolo se pak odehrálo 15. 9. 
1968 a KF překvapivě nad Duklou vítězí 2:1. Ročník 68-69 
skončil pro Ledečské úspěšně. Zklamáním bylo čtvrté mís-
to v soutěži, které nestačilo k postupu do přeboru. Postupu-
jícími se stala mužstva Sp. Hlinsko, Lokomotivy Pardubice 
a Slovanu H. Brod. Čtvrté místo bylo hořkým „úspěchem“, 
obzvláště když čtyři kola před koncem soutěže odjíždělo 
mužstvo k derby, na havlíčkobrodský Slovan, s dvoubodo-
vým náskokem právě před ním a rozhodující branka na 3:2 
pro domácí padla 2 minuty před koncem zápasu - při herní 
převaze KF.

Další nováčkovskou daň zaplatilo mužstvo v předposled-
ním kole, kdy zajíždělo na hřiště již postupujících Pardu-
bic, které KF porazil v podzimním domácím zápase 4:1. Při 

1967-68: Stojící zleva: Bakalář (předseda oddílu), Dvořák, Boudník, Lebeda, Mikšíček, Černický, Svoboda, Cikán (trenér), Exner (sekretář)
Klečící zleva: Pešek, Hořejš, Vratislavský, Francl, Rajdl, Vávra, chybí Stýblo

Pokračování na str.23
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16. ROČNÍK POCHODU OKOLO BOHDANČE
MÁ START 29. ZÁŘÍ 2018 od 7:00 do 14:30 v sokolovně v Bohdanči u Zbraslavic.

Pěší trasy 6, 13, 20 a 23 km povedou směrem na Katlov a Červené Janovice, cyklotrasy 25, 40 a 52 km dále na 
Paběnice a Úmonín. Jako každoročně bude zajištěna autobusová doprava z nádraží ve Zbraslavicích na start a zpět, 
otevřena bude rozhledna Bohdanka, Bohdanečská palírna s ochutnávkou a kostely v Třeboníně, Opatovicích I, Čer-
vených Janovicích, Paběnicích a Bohdanči. Na cyklotrasách 40 a 52 km bude k vidění areál zámku v Úmoníně.

Děti se mohou těšit na pochodové balónky plněné heliem, maxibublifuk, chytání rybiček se sladkou odměnou, 
lukostřelbu a malování na obličej, všichni také na pěknou přírodu, občerstvení a v cíli na diplom opět s novým ob-
rázkem a vepsaným jménem. Pět nejstarších turistů se může těšit na láhev pálenky.

Aktuality a další informace jsou k nalezení na webových stránkách pochodu, facebooku a YouTube. Loňského 
ročníku se zúčastnilo rekordních 1411 turistů ve věku od 37 dnů do 91 let. Přímo z Ledče již bylo na našich pocho-
dech 298 lidí.                                                                         Na shledanou na našich trasách se těší  Mojmír Ježek.

teoretické šanci na postup Ledečští 10 minut před koncem 
vedli 3:2 a neproměnili nařízený pokutový kop. Následně 
došlo z protiútoku k vyrovnání. Hráči závěr nezvládli psy-
chicky, došlo k vyloučení F. Mikšíčka a B. Stýbla i dalším 
dvěma brankám do ledečské sítě.

Rok 1968 byl pro ledečský fotbal zlomový, neboť zna-
menal postup „A“ mužstva do královéhradeckých krajských 
fotbalových soutěží, resp. přeboru a nepřetržité účinkování 
v nich po dobu dvaatřiceti let. Oddíl byl organizační změnou 

krajských správ přeřazen v roce 2000 do soutěží nově vznik-
lého Jihlavského kraje.

Ledečskou kopanou prošlo mnoho lidí, kteří se o její chod, 
popularitu a v jistých letech i slávu, zasloužili. Je možné, že 
jsem ve svém příspěvku na někoho zapomněl, věřte, že to 
nebylo úmyslně a patří jim moje omluva. Dost možná se
i na ně dostane v případném pokračování příspěvků k histo-
rii ledečské kopané.

Ing. Josef Prchal

27. 10. 1968 – před utkáním Kř. – Sl. H. Brod 1:1. Stojící zleva: V. Bakalář, Mikšíček, Lebeda, Bydžovský, Bačkovský, Prchal, Brzoň, trenér Cikán. 
Klečící zleva: Francl, Hořejš, Vratislavský, Pešek, Stýblo, Svoboda

Firma KOVOMONT ZRUČ s.r.o. přijme do trvalého pracovního poměru

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
NÁPLŇ PRÁCE:
• obsluha ohraňovacího lisu
• ohýbání na stroji dle výkresové 

dokumentace
• kontrola dílů
• běžná údržba stroje

NABÍZÍME:
• práci na moderních strojích
• motivující fi nanční ohodno-

cení
• práci ve stabilní výrobní 

společnosti
• nástup možný ihned

POŽADUJEME:
• pečlivost, zodpovědnost
• orientace ve výkresové 

dokumentaci, popřípadě rádi 
naučíme.

• jednosměnný, popřípadě dvou-
směnný provoz

KONTAKTNÍ OSOBA:  p. Pícha 721 251 227, picha@kovomont-zruc.cz
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HLEDÁTE DOBROU SLUŽBU PRO LEDEČ A OKOLÍ?
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

V INTERIÉRU I EXTERIÉRU. DOHODA JISTÁ!
Tomáš BĚLOHRADSKÝ: 777  584  665

V srpnu tohoto roku byla dokončena dlouho plánovaná rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Na Rámech, a to 
včetně spojovacích ulic u bytových domů čp. 800 – 801 a 804 – 805. Na základě zadávacího řízení na výběr dodava-
tele stavebních prací rekonstrukci provedla společnost UNIMONT J. C. K. s.r.o. za cenu ve výši 4 056 880,79 Kč bez 
DPH. Věříme, že oprava další komunikace a chodníků ve městě přispěje jednak ke zvýšení bezpečnosti silničního pro-
vozu a také ke spokojenosti obyvatel řešené lokality. 

OdMI, foto Jiří Sladkovský

V měsíci červenci byly zahájeny práce na restaurová-
ní a obnově pomníku Mistra Jana Husa na Husově ná-
městí. Jedná se o monumentální pomník, který je tvořen 
nadživotní fi gurou Mistra Jana Husa se vztaženýma ruka-
ma na mohutném hranolovém soklu, osazeném na třikrát 
odstupňovaném základě, který je dílem Rudolfa Kabe-
še z roku 1926. Sokl i sochu pokrývá rozsáhlá síť prask-
lin. Z prasklin „vytékají“ cementové výkvěty, které jsou 
projevem nedostatečného vytvrzení cementové maltovi-
ny. Povrch plastiky je z části degradovaný, s úbytkem pů-
vodní modelace. Na povrchu se dále ukládají prachové 
depozity a tvoří se sádrovcové krusty. Socha je napade-
na biologickým nárůstem, tedy řasami, mechy a lišejní-
ky. V rámci obnovy této kulturní památky budou degra-
dované partie povrchu sochy lokálně prekonsolidovány 
pomocí zpevňovačů kamene. Následně dojde k ošetření 

MISTR JAN V KOŠILCE - RESTAUROVÁNÍ A OBNOVA 
POMNÍKU MISTRA JANA HUSA

DALŠÍ ZREKONSTRUOVANÁ ULICE

biocidním prostředkem. Bude provedeno zeslabení bio-
logického nárůstu spolu s prachovými depozity pomocí 
regulovatelné tlakové vody, případně pomocí vyvíječe 
páry za pomoci silikonových kartáčků. Dojde k zeslabe-
ní sádrovcových krust pomocí lokální abrazivní metody 
mikropískování. Narušený materiál bude zpevněn apli-
kací vhodných konsolidantů a praskliny budou vyplněny. 
Odhalené prvky kovových armatur budou očištěny a an-
tikorozně ošetřeny. Chybějící části modelace budou do-
plněny tmely.  Práce provádí BcA. Daniel Chadim, BcA.
a MgA. Zdeněk Kovářík, stejně jako při restaurování 
Mariánského sloupu v druhé části náměstí, které bylo do-
končeno v loňském roce. Celkové náklady by měly činit 
233 818 Kč vč. DPH a na realizaci obnovy této památky 
byla něstu poskytnuta dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 
ve výši 116 909 Kč.

Řeka Sázava už obyvatelům města ukázala nejednu 
proměnu. Ty horší byly v podobě hrozivých povodní, to 
když řeka smetla všechno, co jí stálo v cestě, včetně lid-
ských životů nebo když se za docela nedávných časů pro-
měnila v páchnoucí stoku. Dokázala také nabídnout svou 
laskavou tvář, to když milovníkům rybolovu nabídla své 
trofejní poklady, chladivými vodami nabízela koupel pro 
očistu těla i duše. Vykouzlila mlhy na svých březích, aby 
schovala tajemství milenců, ale také ledový příkrov pro 
radost bruslařů nebo jen zkrácení cesty pro ty, kteří spor-
tu nefandí a romantice taky ne.

Letos zvolila jiné překvapení. Po horku a suchu letoš-
ního léta se její tok nejen povážlivě ztenčil, ale také zbar-
vil, a to pěkně do zelena – no, spíš taková hrachovka. 

PAMĚTNÍCI NEPAMATUJÍ, ALE CO NA TO VODNÍCI?

Pamětníci vědí o tom, že se za sucha dala v Ledči i přejít, 
ale tuhle barvu nikdo nepamatuje.

Ale co na to městští vodníci? Všichni víme a nejen 
z vyprávění dědy Löffl era z Doubkových povídek, že 
tu s námi jistě žijí. V minulosti v těsném sousedství – 
v Podhájí, na Mizerově i pod skálou,  dneska možná ra-
ději mimo město. Podle obrázků to ale nemají lehké ani
u kostela v Zahrádce (tam jim to možná vynahradila 
kouzla srpnové Hradozámeké noci). Možná se jim líbí ta 
zelená barva, ale moc spokojení s tímhle stavem jistě ne-
budou ani oni. Tak budeme trpělivě čekat na dobrou vodu 
v Sázavě – my i ledečští vodníci. 

ok
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z lidské sounáležitosti. A nakonec šťastným výhercům, 
kteří možnost koupit los a vyhrát něco opravdu pěkné-
ho nezažívají vůbec často. A završením celého procesu, 
jakéhosi předávání lidské dobroty, je zajištění dopro-
vodné živé hudby (výborné a pomalu již dvorní kapely 
Safyr) a dalšího zábavního programu.

Velké poděkování patří všem, kteří Přátelský ples 
Domova Háj podpořili. Jako malé poděkování je se-
znam našich příznivců uveřejněn i na našich webo-
vých a facebookových stránkách.  

Za Domov Háj Dana Pajerová (ředitelka)

CO SE ZMĚNILO NA MĚSTSKÉM STADIÓNU
ZA OBDOBÍ 2014/18? 

Domov Háj pořádá 
14. září 2018 v obec-
ním domě ve Vilémo-
vicích druhý a tedy, 
dá se říci, již tradič-
ní „Přátelský ples“. 
Akce je určena zejmé-

na pro klienty Domova Háj a jejich rodinné příslušníky, 
opatrovníky a blízké. Pozváni jsou i lidé z jiných ob-
dobných organizací včetně seniorských, a v neposlední 
řadě i partneři Domova Háj, jako jsou např. vilémovičtí 
divadelníci, kteří naše klienty pravidelně zvou na svá 
ochotnická představení. Podpořit toto příjemné setkání 
přijíždějí i zástupci měst, ve kterých v budoucnu Do-
mov Háj plánuje poskytovat své služby, a i další milí 
hosté. Hlavním hostitelem je však starosta Vilémovic 
Václav Vacek, bez jehož vstřícnosti by se ples v běž-
ném neformálním prostředí zdejšího kulturního dobu 
nemohl konat. Jsem mile překvapena, kolik i dalších 
lidí mimo sociální sektor nám naprosto nezištně vyjá-
dřilo podporu formou dárků do tomboly. Řada ledeč-
ských i světelských drobných podnikatelů, živnostníků 
i fi rem přispělo zbožím ze svého sortimentu, poukáz-
kou na službu, občerstvením, pamlsky pro zvířátka, … 
Díky nim se nám podařilo nabídnout návštěvníkům ple-
su tombolu, která udělala radost hned několikrát. Těm, 
co darují. Nám, zprostředkovatelům, krásným pocitem 

Možná, že si někteří čtenáři vzpomenou na náš pří-
spěvek ke komunálním volbám v roce 2014, ve kterém 
jsem upozorňoval na nevyhovující stav ledečského 
stadiónu. Městský stadión byl bez kryté tribuny, ka-
biny byly již v tu dobu hodny lehkého soucitu a nedu-
hy, kterými budova trpěla, omezovaly činnost oddílu. 
V zimních měsících se prostory nevytápěly, netekla tu 
voda, do budovy zatékalo. Toto vše nás, členy fotbalo-
vého klubu a sportovní příznivce, nenechávalo klidné. 
Z tohoto důvodu jsme se aktivovali a částečně jsme 
vstoupili do komunální „politiky“ v rámci hnutí Ne-
závislých kandidátů pro Ledeč. Pro osvěžení vybírám 
z tehdejšího příspěvku pro Ledečské noviny:

„Stále zvažujeme kandidaturu. Otázka podpory 
mládežnického sportu (v našem případě mládežnické-
ho fotbalu) se diametrálně liší město od města. Jsou 
města, kde si váží práce s mládeží a mládežnický 
sport podporují a města, kde podpora je slabší nebo 
vázne. V našem případě máme na mysli konkrétní 
prostředky pro zajištění a fungování družstev a ne 
obecné číslo za správu areálu a ostatních přilehlých 
sportovišť a lokalit, které je proti nám používáno jako 
silný protiargument. Dokáži si představit, že více než 
140 aktivních členů FK, jejich rodinných příslušníků 
a dalších sympatizantů, by mohlo ve spojení se zá-
stupci dalších sportovních odvětví znamenat velkou 
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voličskou základnu. Věřím, že prostředky vynaložené 
na podporu mládežnického sportu slouží nejen jako 
reprezentace zdravě fungujícího města, ale jako pre-
vence se městu a společnosti „vrátí“. Následné hašení 
problémů spojených s nežádoucími sociálními proje-
vy, nejen mládeže, bude stát obecní pokladnu daleko 
více“. Po čtyřech letech nastal čas zhodnotit, co bylo 
za období 2014-18 uděláno pro možnost sportování na 
městském stadiónu.

KRYTÁ TRIBUNA
V roce 2012 byla dřevěná tribuna, která byla posta-

vena v létech 1956-58 z důvodu nevyhovující statiky 
odstraněna. Tím, že se tribuna odstranila, zmizela mož-
nost převlékání a odkládání oblečení školní mládeže 
při hodinách tělocviku a také odkládání převlečení 
sportující mládeže v odpoledních hodinách. Hlavním 
uživatelem stadiónu jsou členové fotbalového klubu. 
Nový výbor hned po svém nástupu začal o tomto ne-
dostatku jednat s vedením města. S nástupem nového 
vedení města po volbách v roce 2014 se začalo disku-
tovat o nápravě tohoto stavu. 

V roce 2015 a počátkem roku 2016 se podařilo měs-
tu s fi nančním přispěním společností Kovofi niš s.r.o. 
a Galatek, a.s. vybudovat tribunu novou, která byla 
doplněna i kabinou pro ozvučení stadiónu. S využitím 
tribuny se počítá i pro pořádání případných kulturních 
akcí, jako jsou např. koncerty. 

KABINY
Stávající kabiny byly postaveny zároveň s dokonče-

ním všesportovního stadiónu v roce 1956 a sloužily 
přes malé úpravy dodnes, což je 60 let. Jejich stav však 
již nevyhovoval současným potřebám a požadavkům. 
Nebylo to pouze vybavením, ale hlavně problémy 
s vlhkostí uvnitř místností, neodpovídající tepelnou 
izolací, provedením otopu místností atd. Toto vše již 
nesplňovalo dnešní požadavky, bylo technicky překo-
nané a zvyšovalo náklady na provoz kabin. Po všech 
úvahách jak dál, se došlo k rozumnému a jedinému ře-
šení a to k výstavbě nových kabin na místu stávajících. 
Stavba započala začátkem letošního roku a bude do-
končena v měsíci říjnu. Kabiny jsou navrženy tak, aby 
je mohly využívat školy, družstva různých oddílů pro 
tréninky a pro zápasy fotbalového klubu. V projektu 

prostor nových kabin jsou plánovány i sociální zázemí 
pro diváky.

NÁHRADNÍ – TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ
PLÁCKY

Hřiště na Pláckách vzniklo v době před spartakiá-
dou v roce 1980. Povrch byl pískový. Mělo se použít 
na spartakiádní cvičení místo městského stadiónu, kde 
byla nová travnatá plocha. Po spartakiádě se hřiště do-
dělalo tak, že se zabudovaly fotbalové branky, umístily 
se tři mobilní buňky a hřiště se začalo využívat pro tré-
ninky a zápasy žáků, dorostu i B mužů. Po určitém čase, 
vzhledem k zvýšeným požadavkům na rozměry hřiště, 
vybavení kabin a sociálního zázemí, se hřiště začalo 
využívat pouze na tréninky. Poslední snaha o vylepšení 
tohoto stavu bylo zvětšení rozměru hřiště na stávající 
rozměry, které odpovídají požadavkům a pravidlům 
fotbalu. Bohužel se však dál v úpravách nepokračovalo 
a z plochy se stalo smetiště. Po roce 2014 nové vedení 
fotbalového klubu ve spolupráci s městem začalo tento 
stav zlepšovat. Nyní je již hrací plocha srovnána a opě-
tovně oseta travou. U hřiště je nově nádrž na vodu pro 
zavlažování, je začištěno čerpání vody pro toto zavlažo-
vání a je zde také technická garáž pro nejnutnější pro-
středky údržby. S hřištěm se počítá pro tréninky od jara 
2019, po dokončení zatravnění. Hřiště bude celoročně 
otevřené veřejnosti k provozování sportovních aktivit. 
Samozřejmě je na tomto místě ještě mnoho práce. Celý 
prostor lze dobudovat časem pro další sportovní využití 
veřejnosti, např. hřiště pro volejbal, malou košíkovou. 
Vše však nelze zbudovat hned a záleží též na chuti a na 
spolupráci obyvatel z okolí.

Výhled do budoucích oprav a úprav musí počítat s re-
novací travnatého povrchu. Při vybudování této trav-
naté plochy byla od výrobce garantována životnost 10 
let. Travnatá plocha byla vybudována v roce 1978, což 
je již 40 let, a má tedy dobu životnosti dávno za sebou. 
K zamyšlení je zrenovování atletického oválu a opětov-
ného využití stadiónu jako stadiónu všesportovního.

Věřím, že i tyto opravy se v dohledné době podaří 
a zázemí pro sportovní aktivity dětí, mládeže, ale i do-
spělých sportovců budou opět na úrovni odpovídající 
současným nárokům a požadavkům. 

Za FK Kovofi niš Ledeč nad Sázavou, 
Ing. Vratislav Nosek, předseda klubu
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Dne 10. srpna 2018 uplynulo deset let 
od úmrtí pana EMILA KOLAŘÍKA 

z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 

spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 8. září 2018 uplynulo již deset let 
od úmrtí pana MIROSLAVA JELÍNKA 

z Ledče nad Sázavou. 
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 10. září 2018 uplyne jeden smutný rok, 
kdy nás bez slůvka rozloučení opustil náš 

drahý a milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan JIŘÍ PÝCHA z Ledče nad Sázavou. 

S láskou vzpomíná rodina

Dne 21. září 2018 uplyne smutných 20 let, 
co nás navždy opustila naše drahá manželka, 

maminka, babička, sestra a přítelkyně,
paní MARCELA KŘEPELKOVÁ 

z Hradce u Ledče. 
Kdo jste ji znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 23. září tohoto roku by se 90 let dožila 
naše maminka a babička,

paní MARIE ŠILHANOVÁ
z Ledče nad Sázavou († duben, 2016). 

Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím spolu s námi.

S láskou a úctou vzpomínají synové 
Standa s rodinou a Vláďa.

S láskou a úctou stále vzpomínáme
na naši drahou maminku,

paní MUDr. JULII LÁCHOVOU
z Ledče nad Sázavou, která zemřela
dne 11. září 2015. V letošním roce,

dne 19. srpna, by se dožila devadesáti let.
Její láska a obětavost se vepsala navždy do 

našich srdcí. 
Kdo jste ji znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi. Děkujeme!
Dcera Marcela a syn Martin s rodinami


