ŘÍJEN
2018

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 10 * ROČNÍK XXVI * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
V minulém měsíci se rada města sešla na svých dvou schůzích 3. a 24. září a projednala tyto vybrané body:
• Schvaluje program řádné schůze Zastupitelstva města na
10. 9. 2019 a mimořádné schůze 1. 10. 2019
• Schvaluje dotace z rozpočtu města na rok 2018 organizacím
- Linka bezpečí z. s. – Podpora krizové linky - 3.000 Kč
- ČRS Ledeč n. S. – Nákup provzdušňovacího zařízení
- 35.000 Kč
- Tenisový klub - Příspěvek na provoz - 18.000 Kč
• Schvaluje příkazní smlouvu s ﬁrmou Stavona Tender na výkon inženýrské činnosti při zabezpečení veřejné soutěže na
výběr dodavatele stavebních prací v investiční akci „ZTV
Plácky II. etapa“
• Neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy areálu loděnice
Dne 10. září se zastupitelé města sešli na své poslední řádně
svolané schůzi v tomto volebním období. Z tohoto jednání pro
potřeby zpravodaje vybíráme následující body:

• Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
• Bere na vědomí informace o snížení hluku v dolní části ul.
Havlíčkova
• Poskytnutí příspěvku 503.181,- Kč bez DPH Technickým
službám s.r.o. na zhotovení veřejného osvětlení u autobusového nádraží
• Schválení záměru připravit nové parcely v rámci investiční
akce ZTV plácky v roce 2019
• Vydává Obecně závaznou vyhlášku omezující konzumaci alkoholu na veřejnosti
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města musí být
stanoven do 30 dnů od komunálních voleb. 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-

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY – OHŇOSTROJ V LEDČI
Při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR se Město Ledeč n. S. rozhodlo uspořádat SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ dne
28. 10. 2018 od 19 hodin, jehož hlavním strůjcem a režisérem bude Ledečák, pan Leo Válek, který na základě svých bohatých zkušeností s realizací těchto ohnivých show a v rámci ﬁnančních možností slibuje pro své spoluobčany nádherné
zpestření tohoto slavnostního dne. Z důvodu bezpečné realizace představení jím byla zvolena jako základna pro odpálení
této světelné scenérie lávka přes řeku Sázavu u sokolovny. Nezapomeňte si včas zabrat nejlepší místa pro nevšední zážitek.
Přejme si na tento den vlídné a příznivé počasí, abychom tak mohli důstojně a s hrdostí oslavit tak významné výročí tohoto
století v našem městě. Hezký zážitek!
Ing. Jan Čepa

UŽ ZA ČTVRT ROKU BUDETE POTŘEBOVAT NOVÝ KALENDÁŘ
Kalendáře mají řadu podob a jejich pestrost na trhu je značná. Jedno speciﬁkum
tu však je, a to jsou kalendáře lokální. Pokud jste zrovna místní patrioti nebo hledáte
neotřelý dárek pro své blízké – máte jedinečnou příležitost. Místní informační centrum nabízí stolní kalendář na rok 2019 s fotograﬁemi Ledče, kromě praktičnosti potěšíte sebe i obdarované širokým spektrem záběrů na město. Zvažte tenhle dobrý tip
a jeho cena také není k poražení – 65 Kč. Do konce roku zbývá už jen 10 týdnů!
ok

STROM PRO VÁNOČNÍ SVĚTLA
Málo platné, podzim je tu sice jen pár dní, ale už počátkem prosince poprvé rozsvítíme na ledečském náměstí vánoční strom. Který to bude? To můžeme vyřešit i s vaší pomocí.
Žádáme veřejnost o případnou nabídku vánočního stromu. 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 8-12 m. Případné nabídky přijímá oddělení majetku a investic MÚ Ledeč. Mgr. Jana
Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435, email: jana.hospodkova@ledecns.cz

KOMINICTVÍ URBAN A SYN
nabízí stavby nových systémových komínů,
montáže nerezových komínů, vložkování
komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn.
Rekonstrukce nadstřešních částí komínových těles, dopojení spotřebičů kouřovody,
roční servis a čištění komínů,
vše kvalitně a se zárukou.
Kontakt na telefon: 776 666 014
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ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2018
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
13. – 14. 10.

Dr. Nováčková
Dobrovského 2023, H. Brod

tel. 569 424 211

20. – 21. 10.

Dr. Brixi
Dobrovského 2023, H. Brod

tel. 569 426 112

27. – 28. 10.

Dr. Longin
Husova 3622, H. Brod

tel. 776 116 125

3. – 4. 11.

Dr. Cyrusová
Havlíčkova 2235, H. Brod

tel. 569 432 014

10. – 11. 11.

Dr. Hanusek
U stadionu 2187, H. Brod

tel. 569 432 442

BRAMBOROVÁ MEDAILE VÝJIMEČNĚ POTĚŠILA
ANONYMNÍ PRŮZKUM I BODOVACÍ SOUTĚŽ
OHODNOTILY NAŠE IC

Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci
s vydavatelstvím KAM po Česku spustila anketu o „Informační
centrum roku 2018“, jak jste se mohli dočíst v srpnovém zpravodaji. Hlasování v anketě bylo určeno veřejnosti od června do
srpna letošního roku a v každém kraji byl pak vyhlášen vítěz,
s nejvyšším počtem hlasů. Ledečskému informačnímu centru se
podařilo umístit na krásném 4. místě v Kraji Vysočina. Sportovci „bramborovou“ medaili za umístění těsně pod stupni vítězů
zrovna rádi nemají, ale nás docela potěšila, zejména s ohledem
na to, že ve velké konkurenci je to umístění lichotivé a navíc
před takovými městy, jakými jsou například – Jihlava, H. Brod
i turisticky atraktivní Telč. Zároveň se nám podařilo v celorepublikovém hlasování obsadit 32. místo z celkového počtu 435
hodnocených center. Možná to byly právě vaše hlasy, které nás
vynesly na tak vysokou příčku. Děkujeme za podporu.
Ledečské Turistické informační centrum uspělo v mystery
shoppingu. Protože to zní trochu jako prokletí z Harry Pottera, hned to vysvětlíme. Mystershoppingové společnosti posílají

do terénu své pracovníky výzkumu, kteří vystupují jako běžní
návštěvníci informačních center a využívají nabídky jejich služeb. (tj. mystery shoppery). Mystery shoppeři vyhodnocují celou řadu informací, které je dovedou k celkovému vyhodnocení. Patří sem například vzhled i umístění centra, šíře i kvalita
nabízených služeb, otevírací doba, obsluha… V tomto průzkumu bylo hodnoceno 42 kritérií a místnímu infocentru se podařilo získat 42 bodů, což znamená 100% úspěšnost.
Věříme, že nejen kladně hodnocené průzkumy a soutěže jsou
hlavním ukazatelem činnosti IC v Ledči. Nejdůležitější je, aby
s našimi službami byla spokojená celá široká veřejnost, tedy
návštěvníci Ledče n. S. i její obyvatelé. Zveme vás k návštěvě
informačního centra i využití jeho služeb. Rády využijeme vašich podnětných připomínek k naší práci i případnému lepšímu
umístění. S vaší pomocí třeba příště dosáhneme na medaili. Jak
vidno na obrázcích, nebylo vždy lehké překonat překážky a dostat se k informacím.
Dana Sedláčková, DiS., Bc. Lucie Nixbauerová, TIC Ledeč n. S.

U NÁS JE OTEVŘENO VŽDYCKY

V souvislosti s každoročním Týdnem
sociálních služeb bychom rádi připomněli několik základních údajů o Pečovatelské službě v Ledči. Řada organizací pořádá v tento týden Dny otevřených dveří,
k nám se však můžete přijít podívat kdykoliv v provozní době, kdy budete naší
službu pro sebe nebo pro někoho blízkého potřebovat. Posláním Pečovatelské
služby Ledeč je nabídnout podporu a pomoc lidem, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a dále rodinám s dětmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Uživatelům poskytujeme takovou
podporu, aby mohli zůstat co nejdéle ve
svém přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se
do běžného života společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních
potřeb uživatelů a je zajišťována tak, aby
byla v co největší možné míře zachována
jejich soběstačnost.
Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů a v
bytech zvláštního určení, a to občanům
Ledče a spádových obcí a okolních obcí
ve vzdálenosti do 10 km od města Ledeč nad Sázavou a pouze na území Kraje Vysočina.
Poskytujeme tyto úkony: pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Vše
je poskytováno za úhradu dle platného
ceníku služeb.
Pečovatelská služba je poskytována
v pracovní dny, tj. v pondělí až pátek od
6.30 do 18.00 hod. a v sobotu a neděli
a o státních svátcích od 9.00 do 12.00,
dle potřeb uživatelů. V mimořádných
případech lze po domluvě zajistit službu i mimo provozní dobu pečovatelské
služby.
případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na telefonních číslech: 569 726
631, 731 156 923, 730 803 436. Více informací také naleznete na našich webových stránkách dps.ledecns.cz.
Gabriela Brožová, pečovatelská služba
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ŠEPTOUCHOVSKÁ JESKYNĚ SLAVÍ
Letošní rok plný osmičkových
výročí se týká také Šeptouchovské jeskyně o délce přibližně 130
m, která byla před 100 lety objevena při kopání základů kůlny u Šulců, kde se dělníci probourali skalním masivem. Jeskyni za dobu
jejího „otevření“ prošla řada amatérských i profesionálních badatelů
prahnoucích po nových objevech.
Na výzkumu se také podílela i ledečská speleo skupina ve složení –
J. Netopilík, V. Vávra a R. Oliva.
Ze známějších badatelů zde působil
V. Homola a K. Absolon, kteří rovněž zkoumali Čertovy díry. Ledeč je
na krasové útvary celkem bohatá, na

katastru města a jeho blízkém okolí se nacházejí jeskyně – Zámecká,
Habrecká, Čertovy díry, jeskyně se
studánkou za Sudexem, dále zasypané ústí jeskyně u Podhradu, ústí
jeskyně Na Hůrce, blízko Liščí díra.
Zahrnutá jeskyně na Rašovci za bývalou cihelnou a několik krasových
závrtů u Kožlí a Zdeslavic prozrazují podzemní prostory neznámého
rozsahu.
Hladina jezírka Šeptouchovské
jeskyně se nachází 348,5 m n. m. Po
této hladině plul dokonce ve 40. letech člun s průzkumníky. I prostory v této jeskyni mají své názvy –
Vstupní chodba, Vodní síň, Netopýří

sifon a Valcha. Horní vchod do jeskyně byl zbudován 27. ledna 1936
za podpory Spořitelny Čáslav a Rotary klubu. Jeskyně byla naposledy
otevřena pro veřejnost 18. září 2011
jako jediný objekt v rámci dne památek.
Jeskyně sloužila nějaký čas jako
doplňkový zdroj pitné vody pro část
města, ale po vybudování přehradní nádrže Želivka – Švihov byl zdroj
uzavřen. Každá jeskyně zahalena
rouškou tajemství nás láká na svůj
klid, na svět tmy a netknutého prostoru, kde se čas jakoby zastavil…
Foto na protější straně
Ladislav Dlouhý

SE SVČ LEDEČ V ITÁLII
Středisko volného času Ledeč uspořádalo celou řadu
aktivit na celé prázdniny. Jedna z posledních akcí byl pobytový zájezd pro rodiče s dětmi do italského Caorle.
Koncem srpna jsme s plně obsazeným autobusem vyrazili do hotelu Al Capitano v přímořském letovisku. Celý týden nás provázelo nádherné počasí. Teploty šplhaly ke 40
stupňům ve stínu a v moři jsme se mohli koupat celý den.
Týden jsme si zpestřili různými výlety – návštěva Benátek, výlet lodí kolem nočního Caorle nebo do rybářské
vesnice. Dokonce jsme se mohli zúčastnit „mezinárodního“ tenisového turnaje, kde se ledečští hráči rozhodně neztratili. Do turnaje se přihlásilo 12 hráčů. Ledečští

tenisté na sebe postupně „v pavouku“ narazili. Vítězem
celého turnaje se stal Tomáš Vrbka, který ve ﬁnále porazil Jiřího Svobodu. Jedinou přihlášenou ženou do turnaje
byla Barbora Svobodová, která prohrála až v semiﬁnále
s druhým ﬁnalistou „tátou“ Jiřím Svobodou. Turnaj přilákal i několik desítek diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Italové se museli sklonit před hrou ledečských
tenistů. Léto sice již skončilo, ale nám zůstaly vzpomínky a energie načerpaná v prosluněné Itálii. Doufáme, že
se zase příští prázdniny do Caorle podíváme.
Za SVČ Ledeč Mgr. Ivana Svobodová

BĚH ŠEPTOUCHOVEM – 59. ROČNÍK
Pořádá se v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa
Veřejný závod v přespolním běhu, běh o Cenu starosty Ledče
- 13. 10. 2018

PŘIPRAVUJEME PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Výlet Jihlava (zábavní park ROBINSON, kino CINESTAR)
- 30. 10. 2018

LEDEČSKÝ SLAVÍČEK – 38. ROČNÍK
Soutěž ve zpěvu o Cenu starosty Ledče nad Sázavou - 6. 11. 2018
Bližší informace k uvedeným akcím najdete na www.svcledec.cz

HLEDÁTE DOBROU SLUŽBU PRO LEDEČ A OKOLÍ?

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
V INTERIÉRU I EXTERIÉRU
DOHODA JISTÁ! David BĚLOHRADSKÝ: 777 584 665
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2018
ODCIZENÍ FINANČNÍ HOTOVOSTI Z ODEMČENÉHO POKOJE NA UBYTOVNĚ - dne 27. 8.
2018 bylo policisty PS Ledeč n/S.
přijato oznámení ve věci krádeže ﬁnanční hotovosti 6.000,- Kč, ke které došlo v přesně neustanovené době
nejméně od 09:00 do 17:00 hodin
téhož dne na ubytovně „Loděnice“
v Ledči nad Sázavou, kdy neznámý pachatel vnikl do neuzamčeného
pokoje poškozeného, v době, kdy jmenovaný po noční směně
v pokoji spal, přičemž mu odcizil z peněženky, kterou měl poškozený uloženou v kapse odložených montérkových kalhot,
ﬁnanční hotovost v celkové výši 6000,- Kč. Pachatel je tak podezřelý ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody, kdy mu v případě zjištění hrozí u soudu trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti a propadnutí věci.
ODCIZENÍ AUTOBATERIÍ ZE ZAPARKOVANÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA - době od 15:00 hodin dne 31. 8. 2018
do 09:57 hodin dne 3. 9. 2018, neznámý pachatel opětovně po
přestřižení drátěného oplocení v Ledči nad Sázavou, ulice Koželská, vnikl na pozemek se zaparkovanými nákladními vozidly,
kdy ze zde odstaveného nákladního vozidla RENAULT MIDLUM, po sundání voně přístupného plastového krytu, zajištěného výrobcem tzv. gumou, odcizil za použití nářadí 2 ks autobaterií o kapacitě 180 Ah 12V, kdy uvedeným jednáním způsobil
škodu v celkové výši 9.500,- 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.
ŘÍDILA VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU - dne
15. 9. 2018 v 21:15 hodin na Heroldově nábřeží v Ledči nad

Sázavou hlídka Policie ČR kontrolovala osobní vozidlo RENAULT CLIO červené barvy, které řídila 42-letá žena, přičemž
provedenou dechovou zkouškou přístrojem Dräger byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu řidičky 2,38 ‰ a následnou
zkouškou 2,39 ‰ alkoholu v dechu. Řidička na místě doznala, že v místě trvalého bydliště vypila před jízdou lahev vodky
a následně jela v nočních hodinách do Ledče n/S. nakoupit. Je
s podivem, že za celou dobu jízdy, kdy ujela nejméně 4 km, nezpůsobila dopravní nehodu nebo škodu na majetku dalším osobám. Řidičce byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána
další jízda. Ve věci dle § 158/3 tr. řádu byly zahájeny úkony tr.
řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky, kdy jí za tento čin hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok
nebo zákaz činnosti.
UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ – dne 24. 9. 2018 bylo policisty
PS Ledeč n/S. přijato oznámení ve věci konﬂiktu mezi dvěma
muži, ke kterému došlo v přítomnosti dalších osob ve vchodě
do pizzerie NONO v ul. Koželská v Ledči nad Sázavou téhož
dne kolem 18:10 hodin, kdy 28-letý podezřelý napadl 24-letého
poškozeného, kterého úderem spodní částí dlaně udeřil do nosu
takovou razancí, že mu způsobil otevřenou zlomeninu nosních
kůstek s vychýlením vlevo, které si vyžádalo následné ošetření poškozeného v nemocnici Havlíčkův Brod a poté v Krajské nemocnici Jihlava - ORL, kam byl převezen vozidlem RZS.
Další okolnosti případu jsou v současné době předmětem dalšího šetření Policie ČR. Ve věci byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví, kdy v případě uznání viny
před soudem pachateli hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až 3 roky.
npor. Josef Daněk, DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

NADACE AGROFERT PODPOŘILA DOBROVOLNÉ HASIČE V PAVLOVĚ U LEDČE
S nákupem nového vybavení pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Pavlově u Ledče n/S. významně pomohla Nadace Agrofert. Díky jejímu příspěvku získali hasiči nové zásahové přilby, rukavice, boty, svítilny a jiné prostředky na zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí. Celková hodnota nákupu činila více jak 70 tis. Kč, kdy Nadace Agrofert přispěla 40 tis. Kč. Zbylé ﬁnance
uvolnila obec Pavlov.
Dovoluji si tvrdit, že nákupem vybavení jsme již završili obměnu osobních ochranných prostředků pro hasiče. Ti budou nyní již plně chráněni při své práci, kterou vykonávají, když potřebují pomoci ostatní občané v nouzi.
Jednotka je zařazena do plošného pokrytí Kraje Vysočina jako JPO V s CAS, je vybavena prostředky pro práci s motorovou pilou, včetně potřebných školení, jednotka také disponuje dýchací technikou AUER.
Tímto článkem bych rád poděkoval Hasičskému fondu Nadace Agrofert a obci Pavlov za podporu
dobrovolné jednotky v naší obci.
Ing. Roman Svoboda, velitel JSDHO Pavlov u Ledče n. S.

ZÁSAHY HASIČŮ 19. ZÁŘÍ
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Vážení čtenáři, shrnu v tomto příspěvku události za poslední měsíc na
hasičském poli.
Pomalu odeznívají výjezdy na nebezpečný bodavý hmyz, který někoho
ohrožuje, ne tento typ události jsme
vyjížděli jen dvakrát. I lesní a polní požáry jsou s přicházejícím
podzimem na ústupu. Po náročném létě máme v tomto měsíci
tři požáry drobnějšího charakteru. Čtvrtý požár byl cvičením
v prostoru skladu trhavin, kde jsme prověřovali akceschopnost
jednotek a jejich místní znalosti. Dálším políčkem činnosti jsou
dopravní nehody. Ani tento měsíc jimi nebyl ušetřen, je však
nutno říci, že tentokrát bez vážnějších zranění. Jedna se odehrála i na přejezdu za nádražím, kde se střetnul vlak a osobní automobil. Tato nehoda skončila naštěstí jen drobnými šrámy na
vozidle. Poslední týden a od 19. 9. nás potrápil silný déšť a to
hlavně v Podolí, kam se stekla voda z polí. Místní ﬁrmy zažily

velmi nepříjemné ráno, kdy se přes jejich haly prohnalo nespočetné množství vody a zůstaly zde tuny bláta. V jedné ﬁrmě
jsme strávili prakticky celý den a naši dobrovolní kolegové tam
dojížděli skoro týden pomáhat. Naším prvořadým úkolem bylo
zajistit a odčerpat vodu z prostor, kde se pracuje s kyselinami.
Aby byl zjištěn stav nádob a zamezení únikům, které se nakonec nepotvrdili. Dále čerpání prostor ve výrobě, kde se separoval olej od vody, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Abychom také potrénovali a sešli se s kolegy, uspořádali jsme již třetí ročník soutěže o Železného hasiče Ledče nad
Sázavou. Soutěž proběhla 14. 9. na požární stanici. Soutěžící
v plné výbavě zdolávali připravené překážky. Přenést plné kanystry na 20 metrů, odtáhnout ﬁgurínu, či převrátit velkou pneumatiku. Trať se nechala zvládnout za 3 minuty. Vítěz nprap.
Petr Svatek ze Světlé nad Sázavou ji zdolal za 2:18 a opět si odnesl putovní pohár.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

HASIČI SE PRALI HLAVNĚ S PŘÍRODOU
V měsíci září zaměstnaly ledečské dobrovolné hasiče především výkyvy počasí. Hned na začátku měsíce proběhla řada
zásahů v souvislosti se silnými větry a bouřkami, v důsledku kterých bylo zapotřebí zprůjezdnit místní komunikace, přes
které popadaly stromy. Další z náročných zásahů čekal ledečské hasiče v areálu spol. Sudex, kde téměř celý provoz vytopila blesková záplava. Z mimozásahových aktivit se lze ohlédnout za účastí a ukázkami na dni otevřených dveří na Sudexu, který patří mezi pravidelné sponzory ledečské dobrovolné jednotky. V této společnosti je zaměstnána podstatná část ledečské výjezdové jednotky a vzhledem k velmi dobré spolupráci se sborem byla společnosti v rámci dne otevřených dveří
předána pamětní medaile a pamětní list. Závěrem příspěvku kromě přání zasloužilému hasičovi Václavu Pokornému, kterému je věnován samostatný příspěvek, blahopřejeme ke kulatinám dlouholetému ledečskému aktivnímu hasiči Vítu Machotkovi.
-dh-
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MY Z BARBORKY
Září patřilo mezi aktivní období v Hátě, o. p. s. Běžné aktivity nabízené pro klienty byly rozšířeny o práci
kompletování od ﬁrmy Bovys, s.r.o., se kterou spolupracujeme a všichni klienti se podílí na plnění termínů
a dokončení práce. A dle přísloví „Nejdříve práce, potom
zábava“ jsme pro klienty zorganizovali hned několik výletů. Některé na přání, příkladně túra na Stvořidla. Tímto
směrem se vydáváme opakovaně každý rok. I přesto, že
pro pěší není terén zcela jednoduchý, tak tato letní procházka je vždy vítána.
Někteří z našich klientů pobývali necelý týden v Krkonoších s kamarády z čáslavského stacionáře Helpicon.
Podle jejich slov prošli krásy hor “křížem krážem“.
Jiným pobytem pro další skupinu klientů byla strávená
noc a dva dny v záchranné stanici Pavlov. Pokud by nám
pracovníci stanice podávali podrobné informace o všech
zvířatech, potřebovali bychom více času. Takto jsme
stihli vyposlechnout výklad o sovách a veverkách. Příběhy zachráněných zvířat jsou dojemné. Děkujeme.
Se zvířaty je spojená návštěva spolku Dítě a kůň, kam
pravidelně jezdíme na dny nazvané Hry bez hranic a plníme soutěžní úkoly. I tentokrát jsme se zúčastnili a přivezli
si domů diplomy, krásné zážitky a radost ze setkání s kamarády. Nesmíme být pozadu ani s trendem tohoto období a tím je houbaření. Proto i my plníme v lese košíky.

Typickou prací venkova a přicházejícího podzimu je
sběr brambor a práce na zahradě. Našemu klientovi vyšel drobný pokus, kdy na jaře ve stínu lesa a budovy Háty
ledabyle zahrnul několik scvrklých brambor a nyní sklidil velkou misku zdravých brambor, které jsme ochutnali
jako přílohu k obědu. Již plánujeme další pěstitelské práce na příští rok.
Jednou z velmi zajímavých plánovaných akcí je „ARMÉNSKÝ DEN“. Zveme vás 19. října 2018 od 14:00 hodin do našich prostor ochutnat něco z arménských dobrot
a setkat se s obyvateli Arménie žijícími v naší republice.
V prostorách společnosti Háta, o. p. s. v klubu Barborka-fé také pořádáme výstavy obrazů, či fotograﬁí. 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 prospěšná společnost.
Lada Nováková, CDS Barborka

ZVEME VÁS
NA ARMÉNSKÝ DEN
19. 10. 2018
viz strana 4

S HÁTOU DO PRÁCE
Projekt, který úspěšně pokračuje. Při jeho realizaci se
nám podařilo pomoct 21 znevýhodněným osobám vstoupit
na trh práce. Z toho jsou nově zaměstnaní tři klienti Domova
ve Zboží. Denně ve svém zařízení pomáhají s údržbou parku, či úklidem obytných částí Domova. Nejprve se museli
podrobit motivačnímu a individuálnímu setkání, po školení
na téma pracovní smlouva, BOZP, hospodaření s penězi aj.
nastoupili do zaměstnání, kde se za podpory asistentky učí
pracovním návykům. V září 2018 tak dostali již svou druhou
odměnu za dobře odvedenou práci.
Také ve Světlé n. S., v areálu ulice Sázavská, můžete potkávat tři pracující klienty Komunitního bydlení poskytované Domovem Háj. Střídají se při úklidu terasy, schodiště
a bezbariérového přístupu na terasu. Do zaměstnání nastoupili v dubnu 2018 a už od srpna 2018 pracují bez asistence.
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Za jejich pečlivou práci je několikrát zákazníci obchodu
v areálu pochválili a pochvalu si opravdu zaslouží. Areál na
Sázavské v ulici je hlavně jejich přičiněním perfektně uklizený.
S Hátou do práce je název projektu Evropského sociálního fondu, který byl schválen na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, evidovaného pod
registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004079.
Projekt je realizován společností Háta, o. p. s. Ledeč nad
Sázavou v období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019. Hlavním cílem projektu je podpořit znevýhodněné osoby a umožnit jim
vstup na trh práce.
Štěpánka Vrbová - koordinátor

KLIENTI DOMOVA HÁJ
UŽ ODSTARTOVALI NOVOU
PLESOVOU SEZÓNU
Ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou
se v pátek 14. září 2018 konal PŘÁTELSKÝ PLES DOMOVA HÁJ. Zúčastnili se ho nejen klienti domova, jichž část
již žije v komunitním bydlení ve Světlé
n. S., jejich rodinní příslušníci, ale také
pozvaní hosté: klienti z Domova ve Věži
a ve Zboží, Sociálního centra ve Světlé, obecně prospěšné společnosti Háta,
a také zástupci zřizovatele Kraje Vysočina, měst a organizací, se kterými domov spolupracuje, a dárci, kteří konání
plesu podpořili.
Pro hosty plesu připravili pořadatelé bohatý program – vystoupení klientů domova, tanečních mistrů v latinskoamerických tancích Kristýny a Miroslava Kaplanových z H. Brodu, písničky na přání, při kterých největší odvážlivci zpívali s kapelou přímo na pódiu,
a samozřejmě i bohatou tombolu, ve které mohli vyhrát zajímavé ceny. K tanci
a poslechu hrála skvělá kapela SAFYR,
a slovem provázela výborná moderátorka Hela Dvořáková, se kterou se někteří klienti domova potkali již v létě na Sázavafestu.
„Je to tady parádní, tancujeme, povídáme si s kamarády, už jsme si pochutnali na výborném občerstvení, a vyhrála jsem spoustu cen v tombole. Nechce

se mi ani domů.“ uvedla jedna z klientek
Domova Háj.
Domov Háj, příspěvková organizace Kraje Vysočina, prochází procesem
transformace. Důvodem transformace
zařízení je skutečnost, že pobytové služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením jsou poskytovány v nevyhovujících prostorách budovy v Ledči
v části Háj, která se nachází mimo běžnou zástavbu města v lese. Proto Kraj
Vysočina zrekonstruoval před necelými pěti lety rodinný dům ve Světlé nad
Sázavou, ve kterém je komunitním způsobem poskytována služba domov pro
osoby se zdravotním postižením šesti
klientům. A letos začátkem února se do

dalšího zrekonstruovaného domu přestěhovalo dalších šest klientů. Postupně by se do rodinných domů ve vybraných městech na Havlíčkobrodsku měli
přestěhovat všichni klienti domova. Ples
je jednou z možností, na které se mohou
potkat se svými kamarády, nejbližšími
z rodiny, a mít další společné zážitky.
„Těšíme se již na třetí ročník, protože
tímto druhým byla už, dá se říct, založena
tradice. Jsem ráda, že se ples koná v běžném, důstojném prostředí, a ne v ústavu.“
uvedla Dana Pajerová, ředitelka Domova Háj.
Mgr. Andrea Šeredová,
sociální pracovnice

BABÍ LÉTO V PETRKLÍČI

SENIOŘI VYRAZILI NA VÝLETY
A UŽIVATELÉ S POSTIŽENÍM
KROMĚ UČENÍ CHODÍ NA
PROCHÁZKY
První měsíc v novém školním roce
znamenal pro uživatele ledečského Centra sociálních služeb Petrklíč při Oblastní charitě Havlíčkův Brod hlavně konečně vhodný čas na trávení volných chvil
venku. Tropické letní dny totiž skončily
a počasí nabídlo příjemné teploty i sluníčko. Senioři se vydali na vytoužené
výlety a lidé s postižením si více užívají procházek.

Nedílnou součástí sociální péče o seniory a uživatele s postižením v Petrklíči je například pomoc s osobní hygienou,
se zajištěním stravy a obecně se zvládáním každodenních povinností i potřeb.
K tomu všemu ale patří i smysluplné trávení volného času dle zdravotních možností uživatelů stacionáře. „Se seniory
jsme se mohli vydat hned na dva výlety. Navštívili jsme ledečskou Kavárnu
Kovárna, kde jsme společně poseděli u
palačinky a dobré kávy,“ uvedla sociální
pracovnice Centra sociálních služeb Petrklíč Bc. Ivana Tomatová s tím, že pro
socializaci seniorů jsou tyto chvíle strávené nejen mezi vrstevníky velmi cenné.
Na druhý výlet se pak vydali do Hutě
Jakub v Tasicích. „Personál hutě připravil pro naše seniory komentovanou prohlídku a také ukázku tavení a foukání
skla. Podívali se i do brusírny, kde přihlíželi procesu zabrušování. Senioři byli
nadšení, návštěva se jim opravdu líbila,“

zhodnotila povedený výlet Ivana Tomanová.
Mnozí uživatelé s postižením zasedli se zářím zpět do školních lavic. V Petrklíči se tak s nimi snaží chodit hlavně
na procházky a užívat si hezkého počasí,
dokud bude přát.
Centrum sociálních služeb Petrklíč
z Ledče n. S. velmi děkuje personálu
Hutě Jakub v Tasicích za přípravu speciálního programu pro uživatele. Foto: archiv OCH HB
Aneta Slavíková, PR

DESÁTÉ USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL
Zveme děti na podzimní putování
po ledečském hradě, na kterém můžete navštívit strašidla, potkat rytíře
a zavítat do krčmy.
3. 11. 2018 od 14:30 do 17 hodin.
Pořádá: Charita ČR, Mateřské
centrum Ledňáček Ledeč n. S.,
www.hb.charita.cz
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OSMIČKY
V našem putování časem se v tomto seriálu
poznámek k historii posouváme o deset let a vstupujeme do roku „převratu“
– takhle se už od počátku
tato změna ve společnosti všeobecně označovala.
Samozřejmě, že desetiletí,
které jsme přeskočili, bylo
také plné událostí a jejím
ústředním bodem byla II. světová válka. Tato dějinná událost dramaticky měnila osudy milionů lidí a její průběh
i výsledky měnily i chod tohoto světa v polovině 20. století. Jak měnila i náš region, jsme už mnohokrát psali i na
stránkách tohoto zpravodaje, také proto ten „střih“ do let
po Velké válce.
Rok 1948 začínal ve čtvrtek a byl přestupný. V rozděleném světě (nepoužíváme to dlouho a často?) vládl v Sovětském svazu předseda prezidia Nejvyššího sovětu N. M.
Švernik, de facto generální tajemník KSSS J. V. Stalin,
v USA Harry Truman a v Číně Čankajšek – také dost populární jméno. Židovský stát Izrael vyhlásil nezávislost
a hned následovala válka s Araby. Československo mělo
toho roku postupně prezidenty hned dva, Edvarda Beneše († v září 1948) a K. Gottwalda (tomu zbývalo ještě pět
let vlády i života). Veřejností otřásly dvě letecké katastrofy na konci roku, nejdříve havarovalo letadlo nad Kanálem s polovinou hokejistů československé reprezentace
a druhé na lince do Atén, kdy trosky byly nalezeny v Řecku Američany až po několika dnech. Osoby na palubě
mrtvé a okradené – pilotem byl Václav Foglar. Z rozhlasu znějí písničky se sametovým hlasem Rudolfa Cortéze,
ale také masová Vyhrňme si rukávy… Točí se ﬁlmy Hostinec U kamenného stolu, Ves v pohraničí nebo Vlčie diery. Rodí se příští hvězdy českého ﬁlmu i televize – Jana
Preissová a Jaromír Hanzlík. Stejný věk s nimi momentálně v Ledči sdílí na šedesát občanů.
V souladu s celostátními událostmi byl také v Ledči vytvořen okresní akční výbor, který se od 25. února ujal svého poslání. O 3 dny později byl jmenován 30členný místní akční výbor, do jehož čela byl zvolen opět řídící učitel
Emil Čech. Bylo tak zrušeno složení Místního národního výboru v Ledči. Součástí „očisty“ se stala vyloučení i trestní oznámení na řadu bývalých členů, především
z řad místní sokolské jednoty. Spory se táhly desítku let.
Z funkce v ONV byl odvolán dosavadní předseda František Kouba (traťmistr z Ledče), náměstek Jiří Jireš (ředitel okr. nemoc. pojišť.), člen rady Jindřich Kouba (mlynář z D. Kralovic), člen František Novotný z Příseky
u Světlé.
Nastaly změny v hospodářském životě našeho města a okresu, neboť už 26. února došlo k dosazení národních správ a k pozdějšímu znárodnění v těchto podnicích:
„Voko“, továrna na obuv v Ledči (majitel Antonín Vorlíček), Štědrý, továrna na obuv (maj. Karel Vácha, Ledeč), stavební závod Josefa Boudníka v Ledči, Fialka, výroba mlátiček v Zahrádce, Trnka a spol. textilní továrna
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v Dobré, Růžička a spol., továrna na výrobu strojků pro
domácnost ve Světlé., fa Ing. Kolář, stavitel ve Světlé, Fr.
Janů, velkoobchod v D. Kralovicích a Rolnické družstvo
v Ledči se všemi ﬁliálkami.
Rovněž všechny peněžní podniky byly sloučeny a jako
jediný peněžní ústav na okrese vzniká v Ledči Okresní
spořitelna a záložna, s ﬁliálkami ve Světlé a v D. Kralovicích.
Do květnových voleb vstupovala Národní fronta s jednotnou kandidátkou. V předvečer voleb dne 29. května
konala se na ledečském náměstí předvolební manifestace, na níž byl občanstvu vysvětlen význam voleb a zároveň oznámeno, že tentokráte se mohou voleb zúčastniti
i lidé chůze neschopní, protože MaV-NF připravil pro dopravu osob nemocných a přestárlých sanitní auto MNV,
které na vyzvání provede dopravu do volební místnosti.
K volbě se dostavilo celkem 1644 voličů, z čehož 1571
hlasů bylo odevzdáno pro jednotnou kandidátku NF
(97,3 % hlasů). Bílých lístků bylo odevzdáno 48 a 25 hlasů bylo neplatných.
Byla tu první dvouletka, ale také problém pracovních
sil. Namátkově - vývěsku na MNV z 31. 12. 1948, kterou ČSD, traťové stavební práce – stanice Ledeč n. S. hledá 15 pomocných dělníků, České pily v Ledči n. S. 8 dělníků, Správa okr. silnic v Ledči 8 dělníků a čsl. stavební
závody 20 dělníků a 10 zedníků. Objevují se také, jak se
později ukázalo, tolik škodlivá falešná hlášení o brigádnickém úsilí občanů, předčasná plnění plánů, boj za mír.
Zemědělci v Ledči měli už v říjnu splněnou dodávku chlebového obilí. Nutno dodat, že tu ještě nebyla družstva, vesměs pracovali na malých a středních usedlostech do výměry 6 ha a při výkonu zemědělství ještě byli zaměstnáni
jinak. Přesto pochopili situaci a o radostném výsledku práce byl zaslán telegram prezidentu republiky Gottwaldovi a předsedovi vlády Zápotockému. V den svátku matek
byly předány diplomy dvěma matkám majícím velký počet dětí (12).
Aby té mizérie nebylo dost – objevila se i dětská obrna. Byly to tři případy koncem léta, dva lehčí a jeden těžký. Naštěstí i ten byl u studenta V. Havla po velkém úsilí
vyléčen. V důsledku toho byl vydán zákaz koupání v řece
a shromažďování dětí a proto i začátek školního roku byl
posunut až na 27. září.
V roce 1948 provedla také sociálně zdravotnická poradna pro choroby žláz s vnitřní sekrecí v Praze v obci Horka
n. S. šetření o výskytu zduření štítné žlázy. Průzkum objevil i několik vážných případů. Zduření štítné žlázy jsou
v našem kraji dost běžná.
Tak nevím, jestli příští pokračování o tomto roce bude
radostnější (kultura, sport, školství nebo nakročení do převratného růstu města výstavbou textilky). Pravidelné čtenáře jistě potěší zpráva, že v prosincovém vydání zpravodaje opět v příloze zveřejníme historické snímky Ledče
z roku 1948 – třeba holá pole, kde je dnes komplex budov podniku, který v nedávné (?) minulosti zaměstnával
přes 2000 lidí.
Podle dobových materiálů zpracoval ok.

NELEHKÝ ÚDĚL ŽEN - MOBILIZACE 1938
Už jsem o tom psal, jak v září 1938 narukovali záložníci do
čs. armády a jak to bylo v Ledči nad Sázavou. Podařilo se mi
získat zajímavý a poštou prošlý doklad. Je to obrazová dopisnice „Poznej svoji vlast“ č. 41 s námětem našeho města. Dne
29. září 1939 psala paní Marie Mojžíšová z Pavlovic u Vlastějovic manželovi, tehdy už vojákovi. Sloužil u pěšího pluku
č. 30, který nesl jméno Aloise Jiráska a mírové sídlo měl ve Vysokém Mýtě. Vojáci mj. zabezpečovali území v Orlických horách, kde byla vybudována mohutná opevnění a další obranná
opatření. Velká Zdobnice je na okrese Rychnov nad Kněžnou.
Před časem jsem se seznámil s jednou z dcer tehdejšího velitele
30. pluku plk. Bohuslava Závady, která žila v Brně. Dozvěděl

jsem se, že po okupaci se tento důstojník zapojil do odboje, byl
zatčen, souzen a zaplatil to svým životem. Doma zůstala žena
a tři malá děvčátka...
Jak je vidět, paní Marii Mojžíšovou čekaly obtížné týdny.
Doma malé děti, s hospodářstvím moc starostí a stále obavy
o manžela. Jak paní Marie píše, sklizeň brambor už bude mít
posbíranou, zatím to je 110 pytlů. Chystá se na přeorávání
a obává se, bude-li čím. Problém byl i s telením kravičky, naštěstí pomohli sousedi Proněk a Musil. Ale byly i jiné těžkosti.
Neměla to paní Anna lehké.
RNDr. Miroslav Vostatek

KLOBOUČNÍKOVA ŽENA BYLA POSLEDNÍ
Pokud se držíme místních výročí, připadajících na tento rok, musíme sem zařadit i ledečská Stínadla. Ledeč patřila, spolu s dalšími 400 českými městy, která měla
„privilegium“ hrdelního práva (souhrnná
městská práva Ledči vymohl majitel zdejšího panství Zdeněk Meziříčský z Lomnice
roku 1562, a to u Habsburka Ferdinanda I.
Hrdelní právo bylo ještě jako tzv. Tereziana
„modernizováno“ roku 1768. Naštěstí Josef
II. se o dva roky později, tedy roku 1788,
postaral svým nařízením o zrušení popravních míst. Jak bylo obvyklé, taková místa
se vymezovala „za humna“ měst a v Ledči to bylo původně také na vršku, pravděpodobně v místech, kde dnes stojí kamenná Boží muka a místo případně nazýváno
Stínadla. V roce 1648, na počest ukončení
třicetileté války, byla také na vršku, tehdy
u staré habrecké cesty, postavena Boží
muka, úzký čtyřhranný kamenný sloup,
který nahoře tvoří špičku. Původně na horní
části tu byly připevněny na plechu malované obrazy. Stínadelská Boží splňují všechna kritéria pro tuto drobnou sakrální stavbu, především jsou umístěna na kamenném
sloupu (připomínka bičování Krista), nesprávně se jako Boží muka někdy označují i kamenné křížky v krajině. Tato naše kamenná památka se opakovaně stěhovala,

až našla své dosavadní místo na nejlidnatější části města – lidojemu (sídlišti), kterému dala své jméno. Vzhledem k významu by si tento kamenný svědek, který je
už téměř 400 let součástí života tohoto sídla, docela určitě zasloužil pietnější okolní úpravu. Byla by jistě nízkonákladová
a mohla být klidně začleněna už do stávajících úprav zeleně na Stínadlech nebo jako
součást století republiky. Pochmurnost místa se už dávno vytratila, a tak si připomeňme, že poslední příchozí nešťastnicí, pro

kterou už odtud nebylo návratu, byla manželka kloboučníka Kosteleckého z čp. 157
v Ledči. Rodačka ze Světlé si prý „prokazatelně“ dala uvařit nápoj, kterým svého
manžela chtěla otrávit. Nejprve byla hříšnici uťata ruka a následně i hlava. Ještěže byl
Josef II. osvícený ještě před osvícenstvím
a odpustíme mu, že prý nás chtěl poněmčit.
ok
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VLAJKA A ZNAK PRO OSTROV
Zastupitelé obce Ostrov loni schválili, na podnět starosty, zhotovení znaku a vlajky. Společně s ﬁrmou ALERION z Brna se začalo s vytvářením graﬁckého návrhu. Na návrhu se velkou měrou
podílel pan MVDr. Jaroslav Vosika, který vypracoval první písemnou verzi našeho znaku. Po jednání s heraldikem došlo k úpravě
z pohledu heraldiky a jejich použitelných znaků. Finální úprava,
schválení zastupitelstvem spolu se žádostí byly předány do Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny podvýboru pro heraldiku a vexilologii ke schválení znaku a vlajky. Naše práce byla dne 11. 7.
2018 korunovaná úspěchem a předseda jmenovaného podvýboru
nám písemně oznámil, že 14. 6. 2018 komise schválila náš návrh.
Na konci srpna přišla pozvánka od předsedy PS Parlamentu ČR
k slavnostnímu aktu udělení znaku a vlajky obci Ostrov. A pak přišlo očekávané datum 17. září ve 14 hodin, kdy nám v sále slavnostních aktů PS Parlamentu ČR byla předána listina opravňující
Obec Ostrov používat schválený znak a vlajku. Předání se účastnil starosta Ing. Jan Rajdl a kronikářka obce Eva Pavelková. Z rukou místopředsedů PS, pánů Vojtěcha Filipa, Vojtěcha Pikala a za
přítomnosti ministryně vlády Jany Maláčové převzal starosta kýžené znaky obce.
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Ikonograﬁcký význam navrženého obecního znaku je následující: Heroldská ﬁgura zeleného návrší evokuje zelený ostrov a představuje tzv. mluvící znamení obce Ostrov (nazývané též Zelený Ostrov), ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ (tj. jméno
znamení).
Obecné ﬁgury tří stříbrných (tj. bílých) kamenů v zeleném návrší
(tj. Ostrově) vyjadřují četné (místní) roztroušené balvany a legendu o Kamenném stádu. V modrém poli štítu (barvě vodotečí i čisté
oblohy) spočívají nad návrším (tj. Ostrovem) obecné ﬁgury bramborového květu (přirozené barvy), mezi dvěma zlatými (tj. žlutými) obilnými klasy, vyjadřující zemědělský charakter i tradiční plodiny regionu.
Heroldské zlaté (tj. žluté) vlnité dělení zeleného návrší (paty štítu) symbolizuje (kdysi zlatonosnou) řeku Sázavu, tvořící hranici
katastru. Obecná ﬁgura černého mlýnského kola je pak připomínkou zdejšího starobylého Ostrovského mlýna.
Nepokrytě je popis trochu „vědecky šroubovaný“, ale nám, obyvatelům obce, vcelku jasný. Každopádně se z těchto symbolů těšíme a bude nám ctí je při všech oﬁciálních příležitostech demonstrovat. Bereme to jako jeden z významných mezníků v životě obce.
Jan Rajdl, starosta obce

OBNOVA KAPLIČEK V OBRVANI A V SOUBOŘI

Již v květnu letošního roku byla dokončena celková obnova
dvou kapliček v místních částech města a to v Obrvani a Souboři. Větší zděná kaple na návsi v Obrvani je z konce 19. nebo
začátku 20. století a je zasvěcená Panně Marii. Vedle stojí litinový kříž z roku 1854. Bývala zde i zvonička, do které byl
v roce 1862 zakoupen zvon o váze 44 kilogramů. Zvon byl odebrán pro válečné účely v roce 1916. Kaplička byla dlouhodobě v zanedbaném stavu, fasáda byla na některých místech značně poškozená, stejně tak vnitřní omítky, poškozena byla rovněž
okna i dveře a střešní eternitová krytina. Proto byla navržena
její celková obnova. V rámci prací byla provedena oprava omítek (vnitřních i vnějších), obnova okapů a podbití, obroušení
a nátěr parapetů a okenních rámů, výměna poškozených okenních tabulek, oplechování soklu, obnova vstupních dveří, obnova střešní krytiny (demontáž stávající eternitové střechy včetně
likvidace, pokládka nové střešní krytiny včetně laťování a oplechování). Občané Souboře si postavili větší kapličku až v roce
1928 (již v roce 1861 byla na návsi zvonička a o rok později
litinový kříž s Kristem na pískovcovém podstavci). Kaplička

má uprostřed střechy věžičku se zvonkem. Tato kaplička byla,
podobně jako ta v Obrvani, dlouhodobě v zanedbaném stavu,
fasáda byla značně poškozená, stejně tak vnitřní omítky, poškozena byla okna i dveře a věžička se zvonem. V minulosti
byla provedena alespoň výměna střechy (tašky bobrovky). Tato
kaplička také prošla celkovou obnovou. Byly opraveny vnější
i vnitřní omítky, provedena obnova věžičky, nátěr plechové
krytiny zvonice, oplechování střešní krytiny z čelní strany, obnova vstupních dveří, obroušení a nátěr okenních rámů, oprava
kamenného prahu, odvodnění po obvodu kapličky. Práce provedly TS Ledeč nad Sázavou s. r. o. s celkovými náklady (oprava obou kapliček) ve výši 496 993,- Kč. Na realizaci akce podalo město již v roce 2017 žádost o dotaci z dotačního titulu
vyhlášeného ministerstvem zemědělství pod názvem „Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“ a dotaci získalo ve výši 336 126,- Kč (70 % uznatelných nákladů).
Jak vypadají kapličky po obnově, a jak vypadaly před obnovou,
můžete posoudit na přiložených fotograﬁích.
- OdMI -

ČERT A KÁČA
– KLASICKÁ POHÁDKA
NEZKLAME
Město Ledeč nad Sázavou zve všechny děti, rodiče, prarodiče, na divadelní pohádku Čert a Káča. Co vás čeká?
Spousta melodických písniček, budete se smát veselé scéně s čertovským vrátným u pekelné brány, pobaví vás i další komický čertův převlek, budete fandit rázné, ale upřímné
Káče a překvapí vás, co se stane se závistivou a domýšlivou
kněžnou. Klasickou pohádku B. Němcové přiveze Divadlo
DAP z Prahy s hlavními protagonisty – Jiřinou Daňhelovou a Zdeňkem Košatou. Přijďte v neděli 21. října v 15:00
hod. do sálu gymnázia. Vstupné 50 Kč pro děti a 80 Kč pro
dospělé. V sychravých podzimních dnech se mnohdy hodí
uchýlit se pod střechu a rozehřát se srdečným smíchem.
Předprodej v TIC (Husovo náměstí 60).
dSlN
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BOLEST… Světová média znovu přinesla zprávy o zneužívání dětí duchovními. Mluvilo se o Irsku a Jižní Americe. V některých případech z minulosti se tak dělo dlouhodobě a nadřízení pachatelů někdy zločiny přehlíželi, zlehčovali nebo přímo
kryli. Jednání jedněch i druhých jde proti křesťanské víře. Neexistuje vyšší zájem, který by takové jednání omlouval. Jednotliví lidé mohou selhat, ale v tom případě musí ihned nastoupit
naprostá otevřenost celé církve a spolupráce se státními orgány, které zajistí průchod spravedlnosti a v případě viny spravedlivý trest. To je jediný možný scénář. Pachatelé se takovými skutky otvírají nejvyššímu zlu a společnost i církev se proti
nim musejí účinně chránit. Tyto hrozné skutky neomlouvá ani
to, že k nim v církvi dochází v menší míře než jinde. Ke zneužívání nejčastěji dochází v rodinách a v institucích výchovných
a volnočasových. Bojujeme o to, aby k nim nedocházelo nikde.
Věřím, že církev vykročila správnou cestou a půjde příkladem.
Modlím se za to.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
13. 10. v 10.00 - Mše svatá a žehnání opravené kaple ve Vilémovicích
16. 10. v 19.00 na faře - Biblická hodina (zamyšlení nad biblickým textem, přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
18. 10. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)

19. 10. ve 14.30 spolčo pro děti na faře (první až pátá třída, zajišťuje p. Přádová)
19. 10. v 15.30 spolčo pro děti na faře (3-6 let, zajišťuje p. Sklenářová)
21. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, misionáře a jejich dílo)
9.-11. 11. Víkendové setkání dětí na faře (Dobrodružství s lidmi
z letního tábora, zajišťuje Barča Wolfová.)
Mše svatá v kostele v Sačanech - dle rozpisu
Mše svatá v kostele v Kožlí - dle rozpisu
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor evangelia a Skutků apoštolů. Věrný průvodce sv. Pavla)
28. 10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů
1. 11. Svátek Všech svatých (původně šlo o vzpomínku na
všechny mučedníky, kteří zemřeli za víru)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Památka zesnulých
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

BL E Š Á K B E Z PE N Ě Z
AKCE NA PODPORU NEKONZUMNÍHO ŽIVOTA A VZÁJEMNÉ LIDSKÉ POMOCI
Máte doma nepoužívané věci, které ještě mohou někomu udělat radost? Přineste je na hotel Sázavu v Ledči.
Na oplátku si odnést můžete odnést „poklad“, který léta hledáte!

27. ŘÍJNA 2018 od 14:00 do 18:00 hodin, HOTEL SÁZAVA LEDEČ N. S.
Jaké věci je možné darovat: dámské, pánské, dětské oblečení • ručníky, utěrky, povlečení, prostěradla, přikrývky, polštáře,
deky, záclony, látky (větší kusy), obuv, drobný nábytek, hračky - plastové, plyšové, jakékoliv, knihy a časopisy, domácí potřeby,
nádobí, drobné elektrické spotřebiče, jízdní kola, koloběžky, helmy, a další sportovní potřeby, dětské kočárky a další věci pro
děti, pěstitelské přebytky. Prosíme jen o čisté a nepoškozené věci.
Věci můžete přinést na Sázavu ve čtvrtek 25. 10. a v pátek 26. 10. od 17 do 20 h. nebo v sobotu od 11:30 do 13:30 h.
BLEŠÁK SE PRO VEŘEJNOST OTVÍRÁ V SOBOTU VE 14:00 HODIN + PROGRAM
Bližší informace na plakátech nebo e-mailu budelip@budelip.com, tel.: 724 537 661

POZVÁNKA NA PRAKTICKÝ SEMINÁŘ A WORKSHOP PRO SPORTOVNÍ TRENÉRY
a asistenty, cvičitele, učitele tělesné výchovy a všechny, kdo pracují
s dětmi a mládeží ve sportovní a pohybové výchově
Seminář je veden formou praktického workshopu.
Všechny metody a postupy si vyzkoušíte, abyste je mohli ihned uvést do praxe.
Lektor: Doc. PaedDr. MARIE BLAHUTKOVÁ, PhD.
sportovní psycholog, terapeut s 30letou praxí s vrcholovými sportovci

SOBOTA 20. 10., 13 – 17 HOD. V TĚLOCVIČNĚ LEDEČ (NÁDRAŽNÍ UL.)
NEBO NEDĚLE 21. 10. 2018, 9 – 13 HOD. CENA: 650 KČ
Kapacita semináře je omezena. Závazné přihlášky posílejte na email budelip@budelip.com.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 724 537 661.
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VŠECHNY MÉ LÁSKY
– KYTKY
Před čtrnácti dny jsme vstoupili do podzimu, ohlásil se
pořádným „fukejřem“ a na Krkonoše poslal první sníh.
Ten bychom v našich krajích ještě klidně oželeli. Posledně jsem na tomto místě poměrně úspěšně věštil, a to o nevyzpytatelnosti i mocné síle hub. Asi málokdo věřil, že se
během letošního září najde v kraji tolik hřibů a křemenáčů – to zarazilo i věštce, který toho popravdě nachází pomálu. Nosným tématem tohoto dílu dr. Těšínského jsou
trávy. Pro nás laiky to zase tolik kytky nejsou a trávu spojujeme většinou se svým hýčkaným pažitem na zahrádce
či dvorku a ti otrlejší ještě s fotbalovým hřištěm (pohled
na trávník bývá mnohdy líbivější než hra sama). Šťavnatě
zelené koberečky trávníků dostaly v letošním létě co proto a mnohde se i přes úsilí svých ošetřovatelů přeměnily v rezavou vatu. Neberme však vítr z plachet panu profesorovi, jeho trávy jsou jiné – vlnící se v lukách, trčící
z mezí nebo šustící na okrajích lesů a potůčků. A to je velká krása! Když k tomu přidáme koruny zlátnoucích stromů a jejich tiše klouzající listy, padající do trávy, jistě to
stojí za to, abyste si udělali vycházku do přírody a tou
nádherou se prošli. A více si všímejte tráv, něco nového
se naučíte a panu profesorovi to udělá radost.
ok
Trávy (rostliny lipnicovité). Koho by napadlo, že mohou být zajímavé? Důležitá skupina, i když laiky většinou přehlížená (nezdají se krásné, ale jsou), která tvoří základ luk a stepí. V ČR 242 druhů, v regionu asi 56,
vzácnějších osm druhů, prokazatelně vymizelý 1 druh.
Vzácnější jsem zařadil, neboť tak významnou skupinu
nelze úplně pominout. Ještě zdůrazním, že trávy se velmi dobře herbářují, dá se říci, že se herbářováním (sušením a lisováním) vůbec nemění, což vůbec neplatí hlavně
pro rostliny dužnaté (většinou zhnědnou) nebo černýše
(úplně zčernají, což jim asi dalo jméno). Přehled vzácnějších druhů a lokalit: lipnice cibulkatá (u hradní zříceniny v Podhradí), pěchava vápnomilná (hadce u Bernartic), strdivka sedmihradská (C4, zámecká skála ve Zruči
n. S. a Chabeřické skály u Zruče n. S.), strdivka jednokvětá (Čertovy díry u Kožlí), ovsíř luční (hadce u Bernartic), lipnice širolistá (zámecký park ve Světlé n. S.),
tajnička rýžovitá (C3, náplavy Chotěměřického potoka
na jeho ústí do vodní nádrže Želivka-Švihov), smělek
jehlancovitý (Rašovec nad nádražím v Ledči n. S.). Vyhynulým druhem regionu je vousatka obecná, asi dávná
historie, záznam je z roku 1883! (stepní svah u Dolních
Kralovic, samozřejmě původních Dolních Kralovic).
I pole mohou mít své vzácnosti - vzácné polní plevele. Těch tu máme velmi málo. Koukol polní vymizel
v celé republice (C1), já jsem ho vídal v polích (a bral
jako obyčejnou kytku podobně jako chrpu modrou) naposledy v 60. letech minulého století. Proč se chrpa modrá (C4) udržela a koukol ne? Dvě vzácnosti mohu nabídnout: pryskyřník rolní (C3) s relativně velkými ježatými

nažkami (v poli u vápencového lomu U Martínků v Bohdanči) a pryšec drobný (v poli u vápencové čočky u lesa
Boroviny nad Želivkou pod Kožlím). Oba druhy tedy určitě podpořeny vápnitým substrátem.
Smíšená skupina společenstev, tedy několik různých
typů stanovišť, která jsem zde sdružil a která mají v regionu málo zástupců, ale velmi zajímavých, a proto je vynechat nechci. Druhem písčitých míst a náplavů je třezalka rozprostřená (C3, sjezdovka na Melechově, žula má
písčitý rozpad). Lesostepní bory máme zastoupeny kociánkem dvoudomým (Stvořidla, okraj boru u Benetic,
Čertovy díry u Kožlí). Teplomilné doubravy (ale i stepi
a ovsíkové louky) zastupují mochna bílá (Žebrakov, lokalita byla zničena v 80. letech zvláštním způsobem – byl
přes ni veden koridor pro vyhánění skotu na vedlejší pastvinu) a zvonek hadincový (C1, les Boroviny u Kožlí na
vápencové čočce).
Migranti, tedy rostliny přišlé odněkud. V širším smyslu asi každý rostlinný druh k nám odněkud přišel, každý se i dnes o kousek nebo více někam posouvá, cestuje,
ale to nemám na mysli. Teď mi jde o druhy charakteristické pro jiné oblasti, které se prokazatelně posunuly
o větší vzdálenost ve zřetelném zeměpisném směru.
V souvislosti s migrací se v naší květeně mluví nejčastěji o migraci karpatské (z východu), alpské (z jihu a jihozápadu) a ilyrské (z jihovýchodu)). Z rostlin v našem
regionu snad přišly karpatskou cestou do Čech zapalice žluťuchovitá (alej Dubovka u Hněvkovic), svízel jarní (při silnici Bojiště – Kouty, při železniční trati Světlá
n. S. – Josefodol) a hvězdnatec čemeřicový (Šeptouchov). Ale někteří odborníci počítají hvězdnatec čemeřicový k proudu ilyrskému, tedy cestě od jihovýchodu,
z Balkánu po východních předhořích Alp. Řešení se hledají obtížně. Stejně tak je někdy nesnadné rozhodnout,
zda se migrace udála způsobem zcela přirozeným nebo jí
člověk napomohl (zavlekl rostlinu s dopravou – signálem
je výskyt u silnic a železnic – svízel jarní) nebo vysadil
druh do zahrádky a odtud tento následně utekl do volné
přírody – zapalice žluťuchovitá – u ní mám podezření na
tento způsob rozšíření u Havlíčkova Brodu i Hněvkovic,
i když žádná krasavice pro zahrádky to není). Svoji teorii
pro hvězdnatec si zatím schovávám. Uvedu zde ještě jeden zajímavý druh původem až z Kavkazu – rozrazil nitkovitý (louky u Čížova, zámecký park ve Světlé n. S.).
Byl pěstován před druhou světovou válkou a měl zdomácnět. Ale proč pěstován? Vždyť je to nenápadný prťous, nevyniká ani květem. Spíše byl přisévaný ve směsi
s travním semenem cizího původu do parků, možná i luk
pro obohacení trávníků, rozrazil nitkovitý byl asi v této
směsi čistě náhodně.
RNDr. Jiří Těšínský

15

LEDEČSKÁ STŘEDNÍ
ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ
V úterý 18. září 2018 opět po roce představili žáci
a učitelé Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou svoji školu na ledečském náměstí. Touto prezentací jsme se zároveň připojili
k oslavám 100. výročí založení ČSR, a proto nescházely
takové aktivity jako seřazení prezidentů od vzniku ČSR
do současnosti, přiřazení výroků známým osobnostem,
skládání kartiček se slovy podobného významu, puzzle
starodávných aut. Další část aktivit byla věnována přírodě: nechyběla oblíbená „poznávačka“ zvířat žijících
v ČR, křížovky z biologie a zájemci měli možnost podívat se do mikroskopu na hmyz. Návštěvníci se mohli seznámit s tím, jaké technologie se na naší škole učí a co
se vyrábí ve školních dílnách. Jako každoročně si každý
mohl odnést malé dárky v podobě vlastnoručně ohnutého
háčku na košíčky, plechové krabičky naohýbané na ohýbačce, vygravírovanou jmenovku se svým jménem, originální placku s logem naší školy nebo vlastnoručně namalovaným obrázkem. Škola představila i programovací
stanice pro CNC stroje a 3 D tiskárnu, která byla přímo
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na místě využita k tisku sponek, záložek a 3D zvířátek.
Vyhledávaná byla soutěž pro žáky spočívající v rychlosti zašroubování různých šroubů do podložky se závity. Nově jsme zařadili hlavolamy vyrobené v našich
školních dílnách. Velký zájem opět vyvolali roboti Lego
NXT, které sestavují a programují žáci naší školy. Tyto
roboty žáci ovládali přes mobilní telefon. Pro nejmenší
jsme opět připravili vymalování obrázků se strojírenskou
tématikou a skládání obrázků.
V průběhu dne naši prezentaci navštívili žáci druhého
stupně základní školy, kteří si vyzkoušeli svoje vědomosti, ale i manuální zručnost při šroubování či ohýbání.
V průběhu prezentace moderátor pan Hruša komentoval jednotlivé činnosti, zpíval a doprovázel naši akci
hudbou. Počasí nám přálo, akce se vydařila a účastníci
si mohli odnést drobné dárky a ceny ze soutěží. Poděkování patří všem kolegům a žákům, kteří zábavný den
připravili, ale také našim kuchařkám, které všem upekly
dobrý perník.
Ing. Vlasta Rýdlová

OHLÉDNUTÍ ZA ADAPTAČNÍM KURZEM

Již tradičně je začátek školního roku žáků 6. ročníku spojen s adaptačním kurzem. V letošním roce proběhl 6. a 7.
září. Ve čtvrtek jsme se ráno sešli ve třídách, kde nás čekalo několik aktivit, které byly zaměřeny na vzájemné seznámení. Po obědě jsme vyrazili na dlouhou cestu do Pavlova,
kde pracovníci místní záchranné stanice připravili pro žáky
zajímavý program. Cesta byla pro některé velmi náročná
a do školy jsme se mohli vrátit „bez ztrát.“ Všichni jsme se
už těšili na opékání špekáčků. Atmosféru umocnil zpěv při
kytaře. „Své děti“ přišli k táboráku pozdravit nejen bývalé
třídní učitelky, ale i někteří učitelé II. stupně naší školy. Závěrem dne byla noční hra, pak už jen do sprchy, zabalit se

do spacáků a nechat si něco hezkého zdát. Na páteční dopoledne byla připravená další aktivita. Každá třída se vydala
jiným směrem, žáci plnili různé úkoly a hledali další směr
pro své putování. Hledaným cílem byl Šeptouchov, kde na
ně čekaly soutěže zaměřené na spolupráci třídního kolektivu. Celý kurz byl ukončen obědem ve školní jídelně.
Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci „adapťáku“ podíleli, zejména paní kuchařkám, které nás nenechaly hladovět, panu Hořejšovi za hudební doprovod a učitelům, kteří s námi poseděli u ohně.
Alena Krupičková, Josef Pešek
a Zdenka Urbanová, třídní učitelé

QUEST - ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ N. S.
Jak jsme informovali v červnovém vydání Ledečského zpravodaje, připravili
naši žáci se svými učiteli v rámci oslav
vzniku samostatného československého státu tzv. QUEST neboli hledačku
podobnou hře „šipkovaná“, ve které se
v terénu hledají indicie a luští se tajenka
pomocí veršovaného textu. Náš Quest je
zaměřen na krátké putování po zajímavých historických zákoutích Ledče a jistě skvěle zpestří odvážlivcům podzimní
procházku. Quest si můžete prvně vyzvednout na oslavách 100. výročí vzniku Československa a 50. výročí založení školy v Nádražní ulici V Ledči dne 24.
října 2018 a potom kdykoliv v IC Ledeč
n. S. (viz foto na str. 4)
Petra Vágnerová
zástupkyně ředitele

Rekonstrukce jídelny ZŠ Ledeč pokračuje, na snímku jsou nová výdejní okénka a pojezdy.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU
V ZUŠ Ledeč se rozběhl školní rok s plně naplněnou kapacitou 350 žáků. Výuka probíhá
opět ve všech oborech – hudebním, tanečním, výtvarném včetně multimediální tvorby a literárně dramatickém. V říjnu zahájí vzdělávání také studenti z řad seniorů navštěvující v ledečské ZUŠ Akademii seniorů SEN. Na studenty, žáky i jejich učitele čeká nový školní rok naplněný různými výzvami v podobě soutěží, přehlídek, různých workshopů, exkurzí, koncertů či
představení. Dění v ledečské ZUŠ sledujte na www.zusledec.cz.
-jl-
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SYNAGOGA 2000

Tak se nazývá útlá publikace vydaná v roce 2000, kdy byla
otevřena restaurovaná ledečská synagoga. Podílel se na ni mj.
František Pleva, na závěr je nejen výčet použitých pramenů,
ale i seznam obětí holocaustu z Ledče nad Sázavou. Pokud jde
o mě, pak na léta před rokem 1939 se pamatuji, řadu obětí pamatuji, znal jsem i děti místních židů, s Mirkem Bauerem jsem
dokonce chodil do třídy. Ale k věci.
Na str. 14 publikace je fotograﬁe více jak sto let stará s legendou: Část židovského ghetta v Koželské ulici před první světovou válkou. Vlevo klempířská dílna Maxmiliána Steinera.
V popředí na chodníku stojí městský policajt J. Svoboda, první
ledečský občan padlý v první světové válce. V pozadí je obchod
se střižním zbožím Anny Rosenbaumové.
Nějak jsem se nemohl smířit se skutečností, že je to záběr zmíněné ulice Koželské, stále se domnívám, že jde o ulici Havlíčkovu. Tedy to poněkud rozvedu do šířky. Jmenovaný
M. Steiner byl klempíř, a jak se pamatuji a otec mi to vykládal,

měl dílnu v Havlíčkově ulici. Byl to statný a tělnatý pán, který navíc byl mrštný a dovedl pracovat i ve výškách (tvrdil můj
tatínek).
Na seznamu osob s adresou Havlíčkova 154 s příjmením
Steiner jsou: syn Otto (1912), úředník, dále Steinerová Ida (rozená Stutzová, vdova po Maxmiliánovi). Ještě je třeba dodat, že
Maxmiliánova dcera byla provdána Nettelová a žila s manželem v Praze. Oba válku přežili.
Je jasné, že dům čp. 154 byl v Havlíčkově ulici, i když ne
právě čitelné domovní číslo naznačuje, že to bylo opravdu 154.
Jde tedy o nějakého tiskařského šotka, a i když po letech, je potřeba na omyl upozornit. Podle aktuálního snímku je vidět demolice vzpomínaného domu v Havlíčkově ulici. Dá se říci, že
zmizel jeden z objektů, který se zapsal do historie města. Jestli
si já na starou Ledeč vzpomínám, pak v domě pamatuji řeznictví pana Janáka. Tolik připomínka ke staré Ledči.
RNDr. Miroslav Vostatek

V LEDČI SE PRAŽILA I KÁVA
Je to sice už dávno a pamětníků je pomálu. Opravu, někteří obchodníci pražili kávu a byla to i pro nás, kluky, zajímavost spojená s krásnou vůní. Tehdy neexistovala káva hotová a továrně balená, natož káva instantní. V určitý den ten který obchodník měl před obchodem
napsáno: Zítra čerstvá káva. Pražil tehdy obchodník Švanda na náměstí, Švanda na Náměstí republiky, snad i pak Křivohlavý, ale mistrem
prý byl Robert Bondy (říkal otec). Kávu chodila někdy kupovat i moje maminka. V obchodě se balila do ručně stočeného kornoutu. Jistě
byli tehdejší obchodníci zruční a dílo se jim dařilo. Ale k Robertu Bondymu. Ten měl obchod hned vedle dnešního gymnázia a bylo to
lahůdkářství. Zařízení bylo z dob 1. republiky a jistě by se za to nestyděla ani Praha. Bylo to zkrátka něco jiného, tam obsluhoval sám pan
Bondy v dobře střižených šatech. Otec říkal, že rozuměl kávě. Kupoval cíleně některé druhy, které prý dovedl namíchat, takže výsledná
chuť byla vynikající. Říkalo se, že býval operním pěvcem. Bohužel, ani on neušel holocaustu a šel do transportu.
Miroslav Vostatek

PÍSKY • ŠTĚRKY • BRIKETY

PALIVOVÉ DŘEVO
18

TRADIČNÍ DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ V ZAHRÁDCE
Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravuje na SOBOTU 27. ŘÍJNA 2018 TRADIČNÍ DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ v kostele
sv. Víta ve vysídleném a zrušeném městečku Zahrádka u Ledče. Od 14 hodin vystoupí sopranistka Miroslava Pilcová Časarová s harfovým doprovodem.
Miroslava Časarová je absolventkou Pražské konzervatoře, členkou souboru Rockopery a sólistkou Hudby hradní stráže a Policie ČR. Následovat bude mše svatá (od
15 hodin) a pro zájemce komentovaná prohlídka (od 16 hodin).
Na akci bude možno zakoupit zahrádecké upomínkové předměty a přispět na veřejnou sbírku na opravy, restaurování a vybavení kostela. V současné době je z veřejné
sbírky hrazena oprava vitrážových oken. Při Dušičkovém setkání by již měla být možnost prohlédnout si druhé opravené okno - okno s vitráží Sv. Josef - Pěstoun.
Další informace o Zahrádce jsou k dispozici na www.zahradka.euweb.cz Účast na
akci podpoří úsilí Spolku Přátelé Zahrádky o pokračování oprav kostela!
Za Spolek Přátelé Zahrádky Jan Čihák

PODZIMNÍ PRODEJ
jabloní, hrušní, třešní, višní, renklód,
švestek, meruněk, sloupových stromků,
rybízů, angreštů a růží
BUDE ZAHÁJEN 12. ŘÍJNA 2018
Broskvoně a ořešáky v prodeji od 20. října.
V nabídce také: kanadské borůvky, kamčatské
borůvky, brusinky, ostružiníky, maliníky,
malinoostružiníky, rakytníky, muchovníky, azalky,
rhododendrony, jehličnany, okrasné keře, popínavé
rostliny, okrasné trávy, zemina.
Prodejní doba: Po - pá: 8-16 hod., So: 8-12 hod.
Ovocná a růžová školka Šťastných Hněvkovice
Nová Ves 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel. 604 360 546, 604 408 336, e-mail: skolka.stastny@wo.cz
www.skolka-stastny.cz

KOSMETIKA - MASÁŽE
EVA KRAMÁŘOVÁ
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY
KOSMETIKA - masáže obličeje
a dekoltu, čištění pleti, líčení, barvení
obočí a řas, depilace horního rtu.
MASÁŽE - zad, šíje, rukou, nohou,
hrudníku, břicha.
Možnost zakoupení dárkových poukázek narozeniny, svátky, Vánoce.
Darujeme i poukázky do tomboly.

SALÓN FREESTYLE
HÁLKOVA 325, LEDEČ N. S.
Tel.: 731 315 003,737 655 163

ZA ODVOZ
Nabízíme za odvoz stavební
recyklát cca 500 tun (libovolné
množství). V případě zájmu
nás kontaktujte na telefonu:
725 844 398
(firma WANDEL CZECH s.r.o.).
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NOVÁ SEZÓNA LEDEČSKÉ HÁZENÉ
Na novou sezónu 2018/19 se ledečská házená začala připravovat už na konci prázdnin. Na házenkářském kempu
jsme trénovali především fyzickou kondici, tak abychom
dokázali konkurovat našim soupeřům. Třetí ročník kempu
opět ukázal, že Ledeč umí žít házenou, menší i větší házenkáři byli poslední týden vidět všude po městě a my jsme
rádi, že děti házená baví. Na kemp navázal nábor v Základní škole v Ledči a naše řady se opět rozrůstají o nové členy.
A to nám dělá radost!
V nadcházející sezóně nás čeká opět spousta turnajů v rámci Ligy Vysočiny i mimo ni. Tradičně bychom se
chtěli účastnit turnaje v Plzni, Praze, a pokud všechno dobře půjde, navštívíme i Jičín. Nadále bude probíhat i velmi oblíbená Školní liga mezi ZŠ Ledeč nad Sázavou, Kožlí, Hněvkovice a Dolní Kralovice. Házená je sport opravdu
pro každé dítě, a pokud ještě nemáte vybráno, tak se stavte,
rádi vás uvidíme.
Prvním velkým úspěchem sezóny byl turnaj starších žaček v H. Brodě, kde v konkurenci 7 týmů holky postupně
porazily družstva V. Meziříčí, Kobylis, Čadci a Bohunic.
Nestačily pouze na týmy H. Brodu a Žirovnice, i přes dvě
prohry z toho bylo krásné 2. místo. Doufejme, že v podobném duchu budou holky bojovat i v krajském přeboru.

Muži i letošní sezónu hrají Společnou regionální ligu
s týmy Kolína, Chrudimi, Zruče n. S., Vršovic a Bělé p. B.
V tuto chvíli mají za sebou úspěšný vstup do soutěže, když
se jim podařilo zvítězit nad celkem Chrudimi 22:16 (10:7)
a v domácím prostředí deklasovali Bělou p. B. 38:24 (16:13).
Tento výsledek může posloužit jako skvělá pozvánka na posázavské derby s celkem Zruče nad Sázavou, které se uskuteční 10. 11. 2018 od 15:30 ve sportovní hale v Koželské
ulici.
Zbyněk Jeřábek

Rozlosování házené podzim 2018
Ne 14. 10.

9:00 – 14:00

Ml. žáci

Soutěžní turnaj

Ne 4. 11.

9:00 – 14:00

Ml. žačky

Soutěžní turnaj

So 10. 11.

9:00 – 14:00

St. žáci

Soutěžní turnaj

So 10. 11.

15:30 – 17:00

Muži

Ledeč – Zruč n.S.

PROPADLA SE DO HISTORIE
Řeč je o budově bývalé svářečské školy v Koželské ulici. V této souvislosti jsme požádali Ing. LADISLAVA IVANA, který školu léta vedl, o pár informací z dob, kdy se tu
vystřídala řada frekventantů, kteří si tu doplňovali nebo
obnovovali odbornost.
Nárůst strojírenské výroby v 90. letech vedl k navýšení
poptávky po svářečských činnostech.
Deﬁcit se projevoval nejvíce u menších ﬁrem a soukromníků. Narůstající zájem především u dospělých pracovníků vedl k dohodě s ISŠ strojnickou o využívání stávající svářečské školy, která sloužila pro výuku učňovské
mládeže.
Dnem 11. 10. 2000 byla ustanovena svářečská škola
s registračním číslem 13/ 895. Aby vznikaly co nejmenší
ztráty ve výrobách a byla umožněna i účast soukromníkům, probíhala zpočátku výuka v odpoledních hodinách
a o sobotách. Svářečské dovednosti a znalosti získávali
hlavně pracovníci z Ledče a okolí, ale postupně se klientela rozšiřovala i daleko za hranice Kraje Vysočina.
Zájemcům škola poskytovala nejen základní kurzy
a zaškolení, ale především evropské zkoušky podle ČSN
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287 a později dle ČSN EN ISO 9606. Účastníci kurzů
zde mohli získat i certiﬁkát evropského páječe dle ČSN
EN 13 133. Samozřejmostí bylo oprávnění svařovat obalovanou elektrodou, tavící se elektrodou (MIG), netavící
se elektrodou (TIG) i plamenem. Z materiálů byla největší poptávka po svařování nerezavějících a běžných ocelí. Stranou zájmu nezůstával ani hliník, měď a dokonce
i titan.
Činnost této školy byla ukončena neprodloužením pronájmu v roce 2014 a jejím přestěhováním do U. Janovic.
Po dobu činnosti svářečské školy zájemci každoročně
získali nebo si prodloužili platnost 260 evropských zkoušek. U základních kurzů se jejich počet pohyboval kolem 500. Díky těmto možnostem netrpělo Ledečsko nouzí o svářeče.
Budova sloužila i jako soukromé bydlení, garáže KF,
svářečské pracoviště, učebny integrované školy, ubytovna a další. O tom ale nemám bližší informace. Snad někdo z integrované školy.

ST. ŽÁKYNĚ: Horní řada: Zítková Zuzana, Brzoňová Martina, Kunášková Denisa, Pelůchová Pavla, Nováková Kateřina, Pešková
Gabriela, Jeřábek Zbyněk. Spodní řada: Sochůrková Lucie, Mainerová Kateřina, Růžková Markéta, Beladová Martina.

MUŽI: Horní řada: Kršňák Ondřej, Vránek Lukáš, Zahradník Jiří, Cicvárek Pavel, Drápela Jakub, Fiala Marek, Novák Pavel.
Spodní řada: Vítů Petr, Kroutil Vojtěch, Křikava Rostislav, Drápela Matěj.

PROPADLA SE DO HISTORIE
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AGILITY V LEDČI NAD SÁZAVOU (1. část)
Agility se za dobu své 40leté existence

v ČR už pomalu dostalo do povědomí
veřejnosti. Většina z vás si pod tímto
pojmem pravděpodobně něco představí. Někdo třeba jen to, že se to týká
psů, někdo jiný, že se jedná o psí sport,
při kterém pes překonavá trať postavenou z různých překážek a možná se
mezi vámi najde i někdo, kdo mi dokonale vyjmenuje všechny překážky.
Dnešní text nebude o pravidlech ani
o historii a vývoji agility. Koho by to
zajímalo, si informace snadno dohledá
na internetu nebo se na ně může vyptat
odborníků. Dnešní text bude o agility
u nás v Ledči nad Sázavou a o tom, co
pro nás tento sport znamená.
Na počátku vzniku ZKO Ledeč před
10 lety se v rámci základního výcviku
cvičily jakési překážky, které nespadaly pod kynologické standardy. Cvičily se jednak pro zpestření, jednak kvůli tomu, aby se pes naučil být ﬂexibilní
za použití různých podnětů a okolností. Největší zájemci o tyto „po-poslušnostní“ aktivity se začali o překážky
více starat, zajímat a postupně z toho
vybudovali samostatnou odnož, která
již měla své pravidelné tréninkové hodiny, nad rámec základního výcviku.
Vše se ale dělo (a děje stále) za obrovské podpory výboru naší základní kynologické organizace, která nám zajistila kompletní výbavu na agility. Díky
nim jsme široko daleko jediný cvičák,
který disponuje úplně všemi překážkami evropského řádu agility.
Jelikož zakládající členové Agility
v Ledči neměli žádné zkušenosti ani
znalosti, dojíždělo se do H. Brodu na
tréninky do KK Šlapanka k panu Nehybovi. Postupem času se někteří z nás
dokonce dopracovali k prvním závodům.
Časem jsem se stala hlavním trenérem a s tím souvisela i zodpovědnost
za správné fungování a kvalitu nabízených služeb. Tehdy mi bylo 17 let
a byla jsem studentkou ledečského
gymnázia. Byla jsem zvyklá se vzdělávat, a to mi zůstalo dodnes. Učila mě
praxe s mým zlatým retrívrem Lakym,
se kterým jsem se zúčastnila tréninků
a seminářů u Standy Nehyby, Dáši Laníkové, Radechy Spudilové i Niny Janebové – všichni patří mezi českou
elitu ve svém oboru. Byla jsem na kurzech první pomoci pro psy i první pomoci pro lidi, vzdělávala jsem se online na tzv. webinářích u Martiny
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Magnoli Klimešové, aktuálně studuji také v rámci webináře techniku sbíhaných zón u manželů Vakoničových.
Obě poslední jména mají kvaliﬁkaci
a úspěchy světového formátu. Vím, že
to čtenářům asi nic neřekne, ale kam
jinam to napsat než do článku, který je
také tak trochu o mně.
Patřím mezi první, zakládající generaci. Žádný ze psů, který nám to
celé pomohl vybudovat, není aktivní. Jsou to veteráni, kteří si užívají psí
důchod, a přesto je to při procházce
Pivovarským údolím ke cvičišti táhne. Zažili tam spoustu radosti. A to je
konceptem naší ZKO – aby se na výcvik psi i páníčci těšili a aby odcházeli spokojení.
Druhá generace – to je ta, která je
právě na vrcholu své agility kariéry

– se do toho opřela s velkým nasazením. Právě těmto týmům vděčí ZKO
Ledeč za úspěšnou reprezentaci. Od
roku 2013, kdy nám začal závodový
boom, jsme si přivezli celkem 73 trofejí, z toho 23 bronzových, 32 stříbrných
a 18 zlatých pohárů a medailí.
Od kdy začnu počítat třetí generaci, zatím ještě přesně nevím. Pravděpodobně to budou ale nedávno narození potomci aktuálních členek ZKO,
kteří jistě dostanou svého prvního psa
již v raném věku. Myslím si to proto,
že už od plenek a v kočárcích s námi
tato miminka absolvují tréninky i celodenní závody. Většinu času (za neutichajícího psího štěkotu) spokojeně spí
a podprahově si vytváří lásku ke zvířatům.

Petra Blažková a Laky (foto: Zuzana Trnková)

Druhá a třetí generace agiliťáků (foto: Zuzana Trnková)

Petra Blažková

FARMÁŘSKÉ TRHY V LEDČI NAD SÁZAVOU
- OŽIVENÁ TRADICE

V pátek, 21. září, Husovo náměstí (v okolí Mariánského
sloupu) ožilo znovuzrozenou tradicí farmářských trhů. Začátky, jako ostatně u všeho, jsou nelehké a nebylo tomu jinak ani
v tomto případě. I přes počáteční peripetie jsem se rozhodla
nevzdat a skočit do toho, jak se říká „rovnýma nohama“. Velmi mne potěšil zájem lidí, kupujících a z mnoha ohlasů bylo
zjevné, že lidem takovýto typ trhů opravdu chybí. Ohlasy po
konání prvních trhů byly veskrze kladné, jak ze strany prodejců, tak návštěvníků. Tato pozitivní odezva mne přesvědčila o
tom, že má cenu v této akci pokračovat. Věřím, že postupem
času budou Farmářské trhy motivovat jak zkušené prodejce,
tak třeba i jednotlivce, kteří by rádi nabídli své přebytky ze zahrádky nebo z domácího chovu. Případně osloví a budou motivovat také zručné řemeslníky, či výrobce užitkových, nebo

dekorativních předmětů, aby neváhali a pokusili se své výrobky na těchto trzích nabídnout. Farmářské trhy v Ledči budou
otevřeny výhradně pro prodejce domácích produktů, drobnochovatele, prodej ze dvora a ruční výrobu. Po v celku úspěšné
premiéře jsem se rozhodla pokračovat a uspořádat další Farmářské trhy, které se budou konat v pátek 26. října 2018 v Ledči. Trhy budou pro návštěvníky otevřeny od 9:00 hod. do 16:00
hod. (Zájemci o prodej na těchto trzích nechť mne kontaktují
na tel. 731 378 467 nebo na e-mail: farmarske-trhy-ledec@seznam.cz). Věřím, že společnými silami a nadšením se nám podaří původní tradici Farmářských trhů nejen oživit, ale i rozvinout ke spokojenosti, potěše a užitku všech. Moc se těším na
setkání a spolupráci!
Eva Blažková
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým za
účast na pohřbu naší drahé zesnulé
paní JAROSLAVY RADOŠOVÉ, který se
konal dne 9. srpna 2018. Vážíme si všech
projevů soustrasti a květinových darů. Poděkování patří také pohřební službě pana
J. Petruse za zajištění důstojného pohřbu a paní J. Pánkové
za pěkný a procítěný proslov. Rádi bychom poděkovali zaměstnancům Oblastní charity Havlíčkův Brod za jejich lidský přístup a kvalitní péči, kterou mamince poskytovali.
Děkuje syn s rodinou.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří jste mi přišli popřát k mému životnímu jubileu – devadesátiletí. Děkuji
rodině, přátelům, Městu Ledeč n. S. a kolektivu pečovatelské
služby za dary a květiny. I já přeji všem gratulantům pevné
zdraví a mnoho úspěchů v životě.
Vlasta Mašková
Ráda bych prostřednictvím Ledečského zpravodaje poděkovala zástupcům Města Ledeč n. S., zejména místostarostce Ing.
Haně Horákové, za její osobní dar a přání k mému životnímu
jubileu. Velice si toho vážím a srdečně děkuji.
M. Nechvátalová

BLAHOPŘÁNÍ
Drazí rodiče,
Věro a Miroslave HUĎOVI
z Ledče, dne 19. října 2018 získá Vaše láska zlatou medaili a my
jsme neskutečně šťastní, že s Vámi smíme tento moment, tolik výjimečný pro celou naši rodinu, oslavit!
Mějte se vždy rádi jako doposud, ať je Vaše láska stále stejně
silná, přejí dcery Mirka, Monika a Věra s rodinami.

Dne 2. října tohoto roku oslavil své krásné
97. narozeniny
pan FRANTIŠEK JAROŠ
z Ledče nad Sázavou.
K těmto jeho narozeninám mu přejeme především pevné zdraví a ještě mnoho hezkých
chvil v kruhu svých nejbližších.
Syn František s manželkou Janou

VZPOMÍNKY

Dne 7. září uplynulo již 22 let od úmrtí
paní MARIE JANEČKOVÉ
z Ledče nad Sázavou. Děkujeme i za
vaši vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.

Hned po prázdninách,
na začátku září letošního
roku, oslavil významné
životní jubileum
zasloužilý hasič,
pan VÁCLAV
POKORNÝ starší
z Ledče n. S., nestor
své vlastní rodiny i té
hasičské.
Oslavenec může být hrdý
nejen na svou letitou
práci v hasičském hnutí,
ale také na to, že se mu
podařilo předat tuto
záslužnou a chvályhodnou činnost
následujícím generacím i ve své rodině. U syna Václava i vnuka Pavla
už je to jasné a také u jeho pravnuka Daniela lze předpokládat, že
ponese hasičský prapor i tradici své rodiny.
I když nad oslavami osmdesátin pana Václava Pokorného leží stín
smutku z nedávného odchodu jeho manželky Marie, věříme, že mu
i v letech následujících bude sloužit zdraví a najde dobré zázemí u
svých blízkých i v rodině kamarádů hasičů, kterou po léta udržoval
i utvářel. Zdraví, vitalitu, pohodu a radost ze svých pokračovatelů přejí
ledečští hasiči.
DH
K srdečnému přání se připojuje i redakce Ledečského zpravodaje

Dne 16. října letošního roku si připomínáme
druhé smutné výročí úmrtí PÉTI VOPĚNKY
z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou vzpomínají rodiče, prarodiče,
sestra Nikolka, rodina a kamarádi.

Takhle jste před
lety mohli potkávat
rodáka i velkého
patriota Ledče n. S.
pana
FRANTIŠKA
PLEVU.
Významně se
angažoval v zachování kulturních
a historických
památek (synagoga,
muzeum, židovský
hřbitov), ale především tu zanechal
velký odkaz ve
svých knihách,
k čemuž stejně
významně přispělo i tehdejší vedení městského
úřadu. Škoda, že čas mu nedopřál delšího života,
jistě by historický odkaz Ledče n. S. dokázal rozšířit i obohatit stránky toho zpravodaje, neboť od
samého začátku byl platným členem jeho redakce.
20. října si připomínáme už 9. výročí jeho úmrtí.
S úctou a láskou stále vzpomíná rodina, přátelé
a vděční čtenáři, ok
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