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MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 11 * ROČNÍK XXVI * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V říjnu se ledečské zastupitelstvo sešlo hned dvakrát, první
i poslední den měsíce, a to v původním a novém složení. Schůze zastupitelstva města byla svolána na 1. října mimořádně, aby
na ní mohly být projednány tyto body:
• Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce
ČOV Háj ve výši 33 % z celkových nákladů
• Uzavření dodatku ke smlouvě s ﬁrmou UNIMONT J.C.K. na
akci Rekonstrukce ČOV Háj, jejímž předmětem bylo snížení
celkové ceny díla na základě vykázaných víceprací a méněprací
• Seznámení s výsledky kontroly kontrolním výborem
Druhá říjnová schůze se sešla 31. 10. a to již v novém složení
daném komunálními volbami. I když jeho program byl určený
hlavně k volbě nového vedení města, došlo hned i na majetkoprávní úkony.
• Určení počtu místostarostů na dva neuvolněné
• Zvolení starostou města Ing. Zdeňka Tůmy
Zvolení 1. místostarostkou Ing. Hany Horákové
a 2. místostarostou Mgr. Michala Simandla
• Zvolení zbývajících členů Rady města MVDr. Pavla Vrbky
a Ing. Jana Drápely

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
•
•
•
•

Volba předsedy ﬁnančního výboru – pan Pavel Storož
Volba předsedy kontrolního výboru – pan Marek Kroutil
Odsouhlasení dodatku smlouvy o dílo Zateplení Barborka
Schválení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům
Města Ledeč n. S.

Rada města se sešla v původní sestavě ve dnech 8. a 22. října
a projednala tyto body:
• Sválení přijetí ﬁnančního daru od ﬁrmy Kovoﬁniš s.r.o. ve
výši 150.000 Kč na spoluﬁnancování rekonstrukce chodníku
ke Kovoﬁniši
• Schválení programu ustavujícího zastupitelstva města
• Schválení provedení uměleckého výkonu: Divadlo Dokola –
Vodnické štěstí
• Poskytnutí daru 5.000 Kč panu J. D. na podporu sportovních
aktivit dcery
Další termíny veřejných schůzí zastupitelstva města jsou plánovány na 19. 11. a 19. 12.
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-

Na snímku M. Ptáčníka jsou členové nové rady města Ledče n. S., zleva: Ing. J. Drápela, Mgr. M. Simandl, Ing. H. Horáková,
Ing. Z. Tůma, MVDr. P. Vrbka.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH V LEDČI UŽ NA KONCI LISTOPADU
Blížící se adventní atmosféru si můžeme v Ledči připomenout díky mimořádné příležitosti přivítat významnou českou
operní zpěvačku ve vánočně laděném programu. Zveme vás do chrámu sv. Petra a Pavla na adventní koncert sopranistky
MICHELLE KATRAK, která vystoupí společně se souborem Virtuosi di Praga a jeho uměleckým vedoucím, houslistou
Oldřichem Vlčkem. Zazní známé skladby Michny z Otradovic, A. Vivaldiho, J. S. Bacha a dalších.
Koncert se uskuteční 27. listopadu 2018 v 18:00 hod. Vstupenky za 100 Kč budou k dispozici pouze na místě!

ZUBNÍ POHOTOVOST LISTOPAD 2018
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
Dr. Hanusek,
U Stadionu 2187, H. Brod
Dr. Čurda,
17.–18. 11.
Dobrovského 2023, H. Brod
Dr. Lánová, Na Rozcestí
24.–25. 11.
82, Ždírec n. Doubravou
Dr. Jáchym,
1.–2. 12.
Lánecká 970, Světlá n. S.
Dr. Kříž,
8.–9. 12.
Plovárenská 482, H. Brod
10.–11. 11.
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tel. 569 432 442
tel. 569 426 102
tel. 569 694 639
tel. 569 452 569
tel. 569 426 104

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.

Na snímku je západní část Husova náměstí těsně před spuštěním plného provozu v této části města. Je to ojedinělá příležitost podívat se na tyto
prostory bez zaparkovaných aut a ucpaných ulic. Tak snad se udělalo vše potřebné a v kvalitě, která bude dlouho a dobře sloužit veřejnosti. Co je
na tomto pohledu ohyzdné, nebylo součástí rekonstrukce. Věřme, že i tady se v dohledné době dočkáme změny.
ok

REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ
Ke dni 31. 10. 2018 byla dle smluvního vztahu dokončena
rekonstrukce křižovatky na Husově náměstí u autobusového
nádraží. Jednalo se o společnou akci Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Města Ledeč a ﬁrmy
Vodovody a kanalizace H. Brod, a.s. Rekonstrukci na základě
smlouvy o dílo provedla ﬁrma STRABAG a. s., Odštěpný závod Morava, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno.
Ke dni uzávěrky zpravodaje ještě neproběhlo předání stavby
ani kontrolní prohlídka odboru dopravy, nicméně stavba bude
prozatím dle našich informací užívána v režimu předčasného
provozu, což znamená, že skončí dosavadní dopravní omezení
a komunikace bude plně průjezdná.

V rámci rekonstrukce byla provedena úprava tvaru křižovatky, byly opraveny chodníky a komunikace, vybudována nová
dešťová kanalizace, provedena rekonstrukce stávající splaškové kanalizace a také rekonstrukce veřejného osvětlení. Do konce roku by ještě měla proběhnout úprava parčíku spočívající
v osazení nového mobiliáře včetně pítka. Sadové úpravy parku
a okolí jsou plánovány na jaro příštího roku.
Děkujeme všem občanům města i majitelům přilehlých nemovitostí za trpělivost při rekonstrukci křižovatky, která přinesla nemalá omezení, bez kterých by však stavba nemohla být
realizována. Ke zhodnocení akce se vrátíme v příštím zpravodaji.
-OdMI-

REKONSTRUKCE ULICE HAVLÍČKOVA
V září letošního roku byla v ulici Havlíčkova, v úseku od
křižovatky s ul. Melechovská ke křižovatce s tzv. ul. Na Vinici,
provedena rekonstrukce inženýrských sítí a s tím spojená oprava vozovky a oprava chodníků. Vodovodní řad byl již v havarijním stavu a jeho oprava byla provedena na náklady VAK H.
Brod, a. s., oprava vozovky byla ﬁnancována Krajem Vysočina.
Zároveň byla na náklady města provedena oprava přilehlých
chodníků, byla položena nová zámková dlažba včetně nových
obrubníků. Veškeré práce na chodnících provedla společnost

UNIMONT J. C. K. s.r.o., Ledeč a celková cena za jejich opravu činila 2 514 317,- Kč včetně DPH. Práce navázaly na rekonstrukci části ul. Havlíčkova (inž. sítě, komunikace, chodníky),
která proběhla v roce 2015, v úseku od křižovatky s ul. Z. M.
Kuděje ke křižovatce s ul. Melechovská. Věříme, že provedené
úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnosti pohybu na této komunikaci a ke zlepšení kvality života obyvatel dané lokality. Jak se
dílo zdařilo, posuďte sami na přiložené fotograﬁi.
-OdMI-
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ŘÍJNOVÉ VÍTÁNÍ SPOLUOBČÁNKŮ NA RADNICI
Bylo týden po komunálních volbách, z radnice už vyprchalo předvolební napětí. Žádné drama se nekonalo, do prostor městského úřadu se vrátil klid a pohoda, tolik potřebná
pro práci i slavnostní příležitosti. Takovou bylo i letošní poslední oﬁciální vítání našich spoluobčánků. Za povšimnutí
jistě stojí i nevšední jména novorozenců, přízeň generací
se samozřejmě mění v téhle oblasti. Vedle velmi starých
českých jmen se objevují i jména, která jsou našim krajům
na hony vzdálená, i tady se projevuje globalizace, která je
nám všude v patách. O skladbě jmen ve společnosti vědí
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své i paní učitelky v mateřských školách, snad jen s tím obvyklým českým zdrobňováním to může být někdy zapeklité.
V sobotu 13. října tak byly postupně v obřadní síni Městského úřadu v Ledči n. S. přivítány tyto děti: Sedrik Svatek,
Lucas Havel, Samuel Pipek, Valerie Martinková, Apolena
Zlatová a Matěj Pajer.
Redakce zpravodaje se přidává se stejnými přáními, která
zazněla i ve slavnostních chvílích v obřadní síni: zdraví, pohodu a příjemný život v našem městě.
-ls-, ok

ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ
ČINNOSTI ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2018
OTEC NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ POVINNOST – dne 8. 10.
2018 byly policejním orgánem dle
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony
trestního řízení ve věci spáchání
přečinu zanedbání povinné výživy, ze kterého je podezřelý 51-letý
otec, který v období od měsíce října 2017 do 30. 6. 2018 neplnil svoji vyživovací povinnost vůči své
zletilé studující dceři, kterou měl
stanovenou rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě
a potvrzený rozsudkem odvolacího Krajského soudu v Hradci
Králové, kdy je povinen přispívat na výživu částkou 700,- Kč
měsíčně, splatnou vždy do 5. dne každého měsíce předem k rukám zletilé dcery a dluží tak na výživném částku ve výši 6.300,Kč. V případě uznání viny před soudem zapomnětlivému otci
hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.
ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU – dne
8. 10. 2018 v 22:20 hodin na Heroldově nábřeží v Ledči nad
Sázavou hlídka Policie ČR kontrolovala osobní FORD FOCUS
zelené barvy, které řídil 26-letý muž, kdy provedenou dechovou
zkouškou přístrojem Dräger byla zjištěna přítomnost alkoholu

v dechu řidiče 2,24 ‰; následnou zkouškou 2,43 ‰ a poslední
2,22 ‰ alkoholu v dechu. Řidič na místě doznal, že před jízdou
vypil 5 piv a pak chtěl odjet do místa svého trvalého bydliště.
Řidiči 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 mu za tento čin hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok nebo
zákaz činnosti.
DALŠÍ OTEC NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ POVINNOST
– dne 16. 10. 2018 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu
zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu zanedbání povinné výživy, ze kterého je podezřelý 47-letý otec,
který v období v období od měsíce března 2016 do 16. 10. 2018
neplnil nebo jen částečně plnil vyživovací povinnost na své dvě
děti, ačkoliv mu tato byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě a potvrzena rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové v částce 2.000,- Kč na dceru a 1.500,- Kč
na syna, splatné vždy do každého 5. dne předem k rukám matky
dětí a dluží tak na výživném částku nejméně 84.500,- Kč. V případě uznání viny před soudem zapomětlivému otci hrozí trest
odnětí svobody až na 1 rok.
npor. Josef Daněk, DiS., zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Podzimní počasí s sebou přináší
ochlazení, a i naše výjezdová činnost
ztrácí na obrátkách. Jako každý rok
s podzimem ubývá požárů a dopravních nehod. Místo toho přibývají
technické pomoci.
Ledečští profesionální hasiči
začali po poslední uzávěrce zpravodaje hned druhý den výjezdem
k dopravní nehodě u obce Bezděkov,
kde se střetla dvě osobní vozidla. Na
místě bylo nutné vyprostit řidičku jednoho z vozidel, kterou
následně transportoval vrtulník záchranné služby do nemocnice. U dopravní nehody jsme byli už jen dvakrát. 1. 10. v Kynicích a 3. 10. ve Zvěstovicích s kolegy z G. Jeníkova a Čáslavi,
kde havarovala sanitka i s pacientem. Zde si nehoda vyžádala
taktéž vyproštění a přílet vrtulníků. Na poli požárů, jak jsem

psal, máme s podzimem úbytek a jen jednou jsme vyjížděli k požáru dřeva u rodinného domu. Druhý požár vypuknul
v lese u Hněvkovic, kde projíždějící řidič volal na linku 150, že
vidí v lese hořet velkou hromadu dřeva. Ihned vyjeli profesionální hasiči z Ledče, dobrovolní hasiči z Ledče a Kožlí. Během
jízdy operační důstojník prověřil evidenci a zjistil, že se jedná
o nahlášení pálení. Zkontaktoval osobu, co pálení nahlásila,
zda se pálení nevymknulo kontrole a jednotky vrátil na základny. Přesně pro tento účel se pálení hlásí. Pálení se zadává
na stránkách -paleni.izscr.cz nebo telefonicky. Při zpozorování požáru obsluha tísňové linky prvně volá tomu, kdo v tomto
místě pálí. Pokud telefon nezvedá, hned se k tomu přistupuje,
jako když hoří doopravdy.
Ostatních jedenáct výjezdů se většinou týká popadaných
stromů při poryvech větru, jako v posledních dnech, popř. otevření bytu, či asistenci ZZS.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč
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JAKÁ SYMBOLIKA UPLYNULÉHO STOLETÍ,
PŘIPOMÍNÁME SI STO LET REPUBLIKY
A 100LETÉ NAROZENINY NAŠÍ SPOLUOBČANKY
– PANÍ LUDMILY MARTÍNKOVÉ

Martínková

Šťastné chvíle s odiči a bráškou Poldíkem

Popovídat si se stoletým spoluobčanem není až tak časté, mně
se to poštěstilo. Požádal jsem paní LUDMILU MARTÍNKOVOU z Ledče nad Sázavou a její rodinu o rozhovor, při příležitosti jejího stoletého životního jubilea. Venku se předváděl
podzim, ale v jejím bytě bylo naklizeno a velmi útulno. Sice
jsem si připravil pár otázek, ale nebylo třeba. Stoletá oslavenkyně si přitáhla krabici s fotkami a na mě se valil tok barvitých vzpomínek z právě uplynulého století…
Nově vzniklé československé republice ještě nebyl ještě
ani týden, když se v pohraničí tohoto nového státního uskupení narodila paní LUDMILA FLORIÁNOVÁ (provdaná
MARTÍNKOVÁ) – bylo 4. listopadu roku 1918. V hájovně
a obci Police u Jemnice už také vládl podzim, polní práce byly
skončeny a blížila se první zima nově vzniklého státu Čechů
a Slováků. Pravda, v této oblasti přeci jen poněkud zvláštní,
protože obyvatelstvo tu mluvilo převážně německy, i když
v rodinách se mluvilo také běžně češtinou. Problematičnost
tohoto území se dramaticky projevila už za deset let, dobře
známými a zmapovanými událostmi. A pro malou Ludmilu
nezůstalo jen u toho. Následky tátova těžkého zranění (pád
ze stromu) se postupně výrazně zhoršovaly a vyvrcholily Leopoldovou smrtí. To jí bylo 10 let a v rodině už také vyrůstal
mladší bratr, po tátovi také Poldík. Táta, který byl výborný hudebník a s vojenskou kapelou prošel celou I. válkou,

S maminkou na internátě ve Zlíně
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Mladá léta

zkrátka rodině chyběl. Pro maminku Josefu a tím i pro všechny nastaly zlé časy. Odchod z pohraničí, na který paní Lída
nevzpomíná ráda, i ztráta milovaného táty byly pro malou
holku hodně zraňující. Byla na výběrové zlínské měšťance,
kde součástí výuky byl i dramatický kroužek. O své bolesti na
duši tenkrát napsala dramatizaci, kterou spolužačky oplakaly
a kantoři ji vysoce ocenili. Ani začátky v novém působišti,
v Baťově městě Zlíně, nebyly zrovna idylické. Jak se však za
následující dlouhé roky ukázalo, Zlín se jí vryl pod kůži víc,
než si kdy myslela. Nebylo to proto, že se tu v rodině objevil
otčím. Zprvu ho odmítala a srovnávala s otcem, city takové
dívky jsou velmi křehké, později se ukázalo, že nový člen
rodiny, pan Osvald Musil, je hodný člověk a jejich společné
vztahy byly v pozdějších letech velmi dobré.
Škola ji bavila, výsledky byly dobré a s láskou vzpomíná na
pana učitele Vlčka. Na přímluvu příbuzných byla přijata do
Baťovy školy. Vládl tu řád, disciplína, ale také spravedlnost.
Utvářela se tu velká dívčí přátelství s Jarkou Florovou (sbližovalo je podobné příjmení, ale hlavně velké přátelství), Mílou,
Vlastou… a dalšími. Děvčata samozřejmě honila módu. A jak
to fungovalo, když si chtěly něco hezkého koupit? Vybranou
věc jim zaplatila účtárna, jako studentky večerní školy (Mladé
ženy) totiž nedostávaly hotové peníze. A samozřejmě přišly
také první lásky. Jmenoval se Miloš Rajtr, romantická láska

Manžel Karel Martínek

S bratrem Poldíkem a Máňou Vrbovou

S kamarádkou Ševčíkovou na 1. máje 1932, první rok ml. ženy

se schůzkami, psaníčky a také s jeho odchodem na vojnu. Po
půlroce psaníčka přestala a za stejnou dobu se z jeho rodiny
dozvěděla, že milovaný Miloš nešťastnou událostí zemřel.
Bohužel to nebyla jediná osudová rána jejího života.
A jak se Lída dostala do Ledče? Jezdila sem za tetou a hned
v sousedství bydlel ten, se kterým později spojila 35 let společného žití – byl to o 12 let starší Karel Martínek. A byla
tu ještě jedna osudovost tohoto setkání, oba se narodili 4.
listopadu… Svatba byla v roce 1940. Měli spolu čtyři děti
– Alenu, Janu, Káju a Milana. S bydlením to bylo všelijaké –
domek na Maroku, nájemní bydlení u pily na náměstí. Tady je
také potkala tragická událost, když se jim nešťastnou shodou
okolností v Sázavě utopil čtyřletý Kája. V roce 1975 se naplnilo ono svatební …dokud nás smrt nerozdělí. Nemoc i těžká
práce vzaly Karlovi život.
Jistou stabilitou rodiny bylo „školničení“ ve zdejším, téměř
novém, gymnáziu. Život v centru městečka i velmi živého
chodu školy byl jistě velmi zajímavý, ale také plný každodenní dřiny. Je třeba si připomenout rozlehlost budovy i fakt,
že v každé třídě i místnosti byla kamna, která se musela po
podstatnou část školního roku „nakrmit“. Uhlí bylo ve sklepě
a jediným „výtahem“ byly silné ruce a odhodlání, a tak musely přispět s pomocí i děti. Vydrželi tu 17 let! Na dovolenou
moc času nezbývalo, ale když se naskytla příležitost, odjížděla paní Martínková se svými blízkými do Zlína, kde přeci
hledala přízeň i kořeny své rodiny.

Po letech tvrdé práce i tvrdých zásahů života přišla „důchodcovská“ léta, která neznamenala žití se založenýma rukama, ale tempo se přeci jen zvolnilo. Rozhodně zbylo víc času
na celoživotní lásku k pletení a háčkování. Jistou raritou je,
že paní Martínková uháčkovala své dceři Aleně svatební šaty.
Musela to být opravdu velmi odpovědná práce, vždyť v ten
slavný den visí na nevěstách mnoho párů očí. Maminka nevěsty si to tak nepřipouštěla a ještě se radovala, že tuhle róbu
pořídila za 50 korun! Dopřát si mohla výlety s přáteli a také
dovolená s rodinou u moře byla významnou událostí v jejím
životě. A právě rodina je to, co je tak velkým zázemím, a to
nejen citově, ona už se rozrostla na více než 30 potomků.
Když jsem si v to říjnové dopoledne s výjimečnou oslavenkyní – 100letou paní LUDMILOU MARTÍNKOVOU povídal, vůbec bych nevěřil, že probíráme její život. Živé oči,
gestikulace, orientace i paměť je opravdu ojedinělá. Starý
jsem si z téhle dvojice připadal já a bez nadsázky bych paní
Martínkové ubral dvacítku. Bylo to moc milé setkání a nějak rychle nám to uteklo. Na tomhle místě si nemůžu odpustit
ještě jednu její poznámku. Totiž, že je pravidelnou čtenářkou
tohoto zpravodaje a má je všechny schované, včetně těch, kdy
zpravodaj vycházel jako čtvrtletník!
Jménem redakce přeji paní Martínkové, aby příští léta prožila
v takto přiměřeném zdraví a svěžesti. Moc rád ji pozdravím, třeba až zase bude „pelášit“ přes ulici s odpadky, jen tak v halence
s krátkými rukávy a s hůlkou, kterou asi nepotřebuje.
ok

Rodina v roce 2008
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DVĚ DESÍTKY TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘIŠLY NA HRAD
Vážení návštěvníci, rádi bychom vám poděkovali za přízeň a návštěvu hradu. Uplynulou sezónu můžeme zhodnotit jako velmi
úspěšnou, ačkoliv zpočátku pro návštěvníky
omezenou, jelikož byl opravován příjezdový
most a vstup do hradu byl pouze spodní branou. I přesto k nám zavítalo přes 21 000 návštěvníků. Jen pro srovnání, v roce 2017 jsme
zaznamenali 15 204 platících návštěvníků.
Nárůst návštěvnosti nás potěšil a stal se pro
nás impulsem do další práce.
Nejvíce navštívenou částí hradu byla hradní
věž. Z prohlídkových okruhů, které hrad nabízí,
byl největší zájem o okruh muzejní, který zahrnuje vlastivědné muzeum a nově rekonstruované místnosti s původní výmalbou, kde si návštěvníci mohli prohlédnout sbírku historických
hodin. Pozadu nezůstalo ani Muzeum Jaroslava
Foglara, které se i v letošním roce rozšířilo a nadále se rozšiřovat bude. Je na místě podotknout,
že tyto dva okruhy mohli lidé zhlédnout v pořadu Toulavá kamera odvysílaném na programu
ČT1. Hodně navštěvovaná byla i dětská expozice, která se nám rozšířila o několik dalších
darovaných plyšových medvídků.
Letošní krásné počasí přálo i svatebním obřadům, které se konaly nejen v salonku hradu,
ale i pod širým nebem na parkánu.
Mimo prohlídkové okruhy se na hradě uskutečnilo i několik kulturních akcí, například
v květnu se jednalo o prezentaci a ochutnávku
vín z Moravy. V měsíci červnu proběhl Dětský den a Staročeská pouť. Netradiční a mimořádná srpnová akce „Večerní hrad jak ho
neznáte“ nás mile překvapila nečekanou návštěvností. V rámci akce byl hradní personál
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a dobrovolníci převlečeni do dobových kostýmů. Zpřístupněny byly i běžně nenavštěvované
prostory hradu, ve kterých se odehrály pověsti
s živými obrazy. Setkali jsme se i s negativními
reakcemi, bohužel i to k tomu patří. Tyto podněty a připomínky jsou pro nás zpětnou reakcí,
jak postupovat do budoucna, na co se zaměřit
či zlepšit. V měsíci září k nám na hrad zavítala skupina SHŠ Jezerničtí páni a družina pána
z Johannesbergu a uspořádala akci nazvanou
„Podzimní kratochvíle na hradě“.
Ačkoliv je hlavní sezóna u konce, na hradě
se ještě uspořádá několik akcí. Již 3. 11. můžete hrad navštívit při „Uspávání strašidel“.

Dne 5. 12. budou na hradě místo zaměstnanců
strašit Mikuláš, čert a anděl. O třetí adventní
neděli, 16. 12., bude na hradě probíhat vánoční jarmark, o kterém si společně zazpíváme
koledy u vánočního stromečku.
Do další sezóny chceme některé expozice
upravit a doplnit. Jedná se o mravenčí práci,
přece jen máme větší chaloupku a některé
prostory není možné zrenovovat hned, ale určité posuny a dílčí kroky jsou jistě viditelné.
Ještě jednou velké díky všem a budeme se
těšit na shledání v roce 2019.
Správa hradu Ledeč n. S.,
Pavla Pfeﬀerová

PIETNÍ AKT V KOUTECH POD MELECHOVEM NA POČEST
KOUTECKÝCH RODÁKŮ, VOJÁKŮ 102. BENEŠOVSKÉHO PĚŠÍHO PLUKU
A ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ V ITÁLII. ´POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY V ZÁKOPECH
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY ZA NOVOU EVROPU´
Akce ke 100. výročí založení Československé republiky
MAGICKÁ SEDMIČKA. Na pietní shromáždění v Koutech
u Melechova, konané dne 19.10. 2018 od 16.30 hod., přišli občané
z širokého okolí Ledečska. Přítomny byly všechny generace a nejmilejším překvapením se stala hojná účast dětí školou povinných. Přítomní důstojným způsobem vzpomněli na: sedm vojáků 102. pěšího
pluku, uvedených na pomníku. Padli 3. 12. 1916 na italském bojišti
- HOLATA František, MED František, ZLATA František, RAJDL Josef, ŘÍHA Bartoloměj, ŘÍHA Josef, ŠTĚPÁNEK Alois.
Sedm vojáků 102. pěšího pluku, kteří přeběhli k Italům a stali se
příslušníky nově vzniklého ´Československého dobrovolnického legionářského sboru´ v italském zajateckém táboře ´Santa Maria Capua Vetere´ u Neapole 17. 1. 1917. Na italském bojišti padli zřejmě
v letech 1917–1918, CUDLÍN Josef, vojín, HÁLEK Jan, desátník,
LÍPA Adolf, vojín, RADNÍK Josef, vojín, STAROSTA Josef, desátník, STAROSTA Josef, svobodník, KREPERÁT Václav.
Přítomní uctili památku padlých a zúčastnili se níže uvedeného programu:
16.30 sedm kouteckých chlapců zapaluje sedm svíček pod památníčkem
16.35 sedm příslušníků SDH stojí čestnou stráž
16.42 sedm výstřelů z pistole. Čestná salva velitele SDH Kouty na
počest padlých
16.50 položení věnce se sedmi modrými růžemi k památníku padlých
16.53 A. Casková, akordeon. Skladba: La Valse du Fermeture Deﬁnitive
17.00 setkání se S. Medem, rodákem z Koutů, u stoleté lípy v Kopáčích (část Koutů)
17.30 zasazení lípy k 100. výročí vzniku Čs. republiky u kouteckého
hřiště
18.30 tematický večer s promítáním ﬁlmů a komentářem v sále bývalé školy

Magická sedmička
se stala symbolickým
propojením pietního
aktu a slavnostního
večera v Koutech konaného na počest 100
letého výročí vniku
Československé
republiky. Sedm výstřelů z pistole Gavrila
Principa v Sarajevě
zažehlo jednu z nejkrutějších a nejhrůznějších válek v dějinách lidstva. Zahynulo
v ní přes 500 miliónu
lidí. Do války byla v letech 1914–1918 zapojena miliarda a pět set
milionů obyvatel planety Země.
Koordinátor akce byl inspirován výstavou na zámku ve Zruči
n. S. s názvem: ´Zavřete oči, odcházím´ a památníkem Československých legionářů na hřbitově v D. Městě. Ideový podnět k akci:
p. Mgr. Jakub Jan Sankander Med, farář. Úsobí. Královéhradecká
diecéze. Realizátoři pietní akce: Ondřej Štěpánek, Jan Pešek, Daniel Pytlík, tým SDH Kouty a Ivo Mirošovský. Hudební sekvence:
Adéla Casková (akordeon), členka skupiny Koczkopes. Dokumentace: foto a ﬁlm: Renata Holatová Sekotová. Texty: Ivo Mirošovský.
Tvůrce plakátu: Daniel Pytlík. Výlep: Ondřej Štěpánek, Ivo Mirošovský. Zvláštní poděkování: Spolek rodáků a přátel Zruče n. S.,
Městská knihovna Ledeč n. S., IC Ledeč n. S. Organizátoři akce:
Sdružení dobrovolných hasičů, Obecní úřad Kouty.
Zaznamenal dne: 22. 10. 2018
Ivo Mirošovský
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SOUMRAK SPORTOVNÍHO SOUTĚŽENÍ
VE SPECIÁLNÍM OBORU ZŠ
Dne 16. října 2018 se pořádal tradiční okresní turnaj v malé kopané a vybíjené žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. V letošním roce byla pořadatelem Základní škola a Praktická škola
Havlíčkův Brod. Turnaj probíhal za krásného počasí na sportovišti
v Havlíčkově Brodě v ulici Ledečská. Žáci speciálního oboru vzdělávání Základní školy Ledeč nad Sázavou se v tomto roce zúčastnili pouze turnaje ve vybíjené. Družstvo ve složení Šárka Výborná,
Marie Čížková, Petr Výborný, Tomáš Sobotka a Martin Jičínský
obsadilo ve vyrovnaných zápasech nakonec čtvrté místo. Jak ve

vybíjené, tak i v malé kopané zvítězila družstva ze Základní školy
a Praktické školy Chotěboř. Všichni účastníci turnaje obdrželi diplomy a věcné ceny.
Je škoda, že jsme nemohli přihlásit také družstvo do turnaje
v malé kopané, ale „nějak došly“ děti. Ty se v rámci inkluze sice
vzdělávají v běžných třídách se svými vrstevníky, ale jsou ochuzeny právě o atmosféru soutěží, turnajů a dalšího sportovního klání,
kde by se mohly utkat se sobě rovnými. Foto na straně 13.
Petr Hořejš, speciální pedagog

MINIHÁZENÁ
Ve středu 17. října 2018 proběhlo 1. kolo již tradiční školní ligy miniházené, organizované oddílem Házené Ledeč n.
S. Ve školním roce 2018/2019 zastupují naši školu v jednotlivých kategoriích družstva z druhých až pátých ročníků. Žáci si
po vzájemné dohodě zvolili názvy družstev: 2. třídy – Tygříci,
3. třídy - Vlci, 4. třídy – Lvi, 5. třídy – Mimoni. Ve stejném složení je čekají další kola, ve kterých si zahrají s žáky ostatních

základních škol z D. Kralovic, Hněvkovic a Kožlí. Foto na
str. 13. Výsledky turnaje:
Kategorie 1.–3. ročníky: VLCI – 1. místo, TYGŘÍCI – 3. místo
Kategorie 4.–5. ročníky: MIMONI – 1. místo, LVI – 2. místo
Ať se jim daří stejně úspěšně i v dalších kolech.
Jana Hrochová, učitelka 1. stupně ZŠ

H LEDÁT E D O BROU S LUŽ BU PRO LED EČ A OKOLÍ?
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE V INTERIÉRU I EXTERIÉRU. DOHODA JISTÁ!
D av i d B Ě L O H R A D S K Ý: 7 7 7 5 8 4 6 6 5

ZUŠ ZVE NA KONCERTY…
Ledečská ZUŠ připravila pro veřejnost v nadcházejícím období několik koncertů:
14. 11. Koncert žáků – v 17 hod., sál v ZŠ Komenského ul.
– účinkují sólisté hudebního oboru, vstup zdarma
25. 11. Na akordeon nevážně i vážně – ve 14 hod., sál gymnázia
– výroční koncert akordeonových souborů školy, vstupné dobrovolné
9. 12. Adventní koncerty – v 15 a v 17 hod., sál gymnázia
– účinkují pěvecké sbory, instrumentální soubory školy a žáci tanečního oboru
– ke vstupu na koncerty je nutná místenka, kterou lze vyzvednout v kanceláři ZUŠ od 1. 12.
12. 12. Česko zpívá koledy – v 18 hod., nádvoří ZUŠ
– ledečská ZUŠ se připojí k celostátní akci
15. 12. Vánoční koncerty dechového orchestru ZUŠ
– ve 14 hod. v sále hotelu Sázava, v 17 hod. v kulturním domě v Bojišti
– vstupné dobrovolné
Srdečně zveme!
Soňa Brabcová, ředitelka školy
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EXKURZE DEVÁŤÁKŮ DO MORAVSKÉHO KRASU

Ve čtvrtek 18. října 2018 jsme se vydali na exkurzi po Moravském krasu. Kromě nádherného podzimního počasí byl obrovskou výhrou náš průvodce pan Michal Medek, ředitel Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Během celé cesty
nás seznamoval nejen s geologií, botanikou a zoologií dané
oblasti, ale dozvěděli jsme se i spoustu zajímavostí z historie.
Cestou k první jeskyni jsme si prohlédli závrty a pak už
nás čekala prohlídka slavné Balcarky. Kromě krápníků jsme
viděli i netopýry a vrápence a dozvěděli jsme se něco o našich
předcích z období magdalénienu. Od jeskyně jsme zamířili
k Macoše, nejznámější propasti v České republice. Odtud jsme
se přesunuli do Kaprálova mlýna. Po rychlém obědě nás rozdělili do skupin a společně s průvodci jsme začali prozkoumávat další jeskyně Moravského krasu. V jeskyni Pekárna jsme
si rozšířili znalosti o životě pravěkých lidí a pokusili se najít
nástěnnou malbu bizona. Většině z nás však utkvěla v paměti
návštěva jeskyně Netopýrka. Dostali jsme „slušivé“ kombinézy, přilby a čelovky a na chvíli jsme se vžili do pocitů lidí,
kteří objevují nové podzemní prostory. Nečekaly nás žádné
schody, zábradlí, betonový chodník ani osvětlení, ale vlhké
stěny jeskyně, úzké průlezy a tma. A taky pocit, že tentokrát

se musíme spoléhat nejen na sebe, ale i na pomoc ostatních
členů skupiny. Přežili všichni, i učitelé.
Součástí exkurze bylo i seznámení s historií Kaprálova mlýna. Velmi zajímavé byly nejen osudy Aloise Kaprála a jeho rodiny, o kterých se můžete dočíst v knize Zdeny Kaprálové „Zítra bude líp“, ale i samotný proces oprav celého areálu a jeho
převod do vlastnictví skautů, kteří zde vytvářejí centrum
ekologické výchovy. Za ekovýchovné aktivity převzal Michal
Medek cenu světového skautského programu Messengers of
Peace, kterou koncem listopadu v Rijádu osobně převzal z rukou švédského krále Karla XVI. Gustava, za přínos k ochraně
životního prostředí.
Bonusem exkurze byla možnost seznámit se s ekologickými
technologiemi, které jsou v Kaprálově mlýně hojně využívány. I tato část exkurze našla mnoho zájemců. Do Ledče jsme
se vrátili po půl osmé. Unavení, ale spokojení.
Tímto bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat panu Michalu Medkovi a všem v Kaprálově mlýně za zajímavé zážitky
a doufáme, že příští deváté třídy si naši cestu po Moravském
krasu zopakují.
Lucie Dvořáková, Michal Simandl, učitelé 2. stupně

PRONÁJEM RESTAURACE U MARTINA.
OD 1. 1. 2019 PRONAJMU RESTAURACI U MARTINA
V LEDČI NAD SÁZAVOU, ULICE LIPOVÁ. TEL.: 603 528 116
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OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
A 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ZŠ NÁDRAŽNÍ
Byl konec října a oslavy 100. výročí republiky vrcholily i v našem městě. Jedna z nich se uskutečnila před
školou v Komenského ulici. Kantoři i žáci měli ještě
jeden důvod navíc k radosti, slavili totiž i 50 let školy
v Nádražní ulici. Chvályhodnou aktivitu v sázení lip
zahájili pánové Mgr. Šťastný a Ing. Tůma. Jejich promluvy ke shromáždění byly krátké, zajímavé a výstižné. Jejich znění přinášíme níže. K tomu ještě poznámka, lípy (lipky) musí splňovat kritéria pro výsadbu,
jsou patnáctileté a na obvodu mají 15 cm.
AŽ JIM BUDE 50 LET, BUDE SE PSÁT ROK 2053,
LETOŠNÍ DEVÁŤÁCI SE BUDOU CHYSTAT DO
DŮCHODU. ŠŤASTNÉ A HEZKÉ PŘÍŠTÍ ROKY
VŠEM!
Ve středu 24. října jsme si společně se zástupci
Města Ledeč nad Sázavou a Obce sokolské připomněli 100. výročí vzniku samostatného československého státu a 50. výročí otevření nové Základní školy
v Ledči nad Sázavou v Nádražní ulici slavnostním
zasazením „STROMŮ SVOBODY“ před budovou
ZŠ Komenského. 100 let je jistě dlouhá doba a naše
země za tu dobu prošla pěti politickými systémy (3
demokratickými, 2 totalitními) a pěti různě velkými
územními celky (Republika československá, okleštěná 2. republika, nacistický Protektorát Čechy a Morava, Československo bez Podkarpatské Rusi, Česká
republika). Naši předchůdci, kteří v pátek 25. října
1968 před 50 lety slavnostně zasadili lípy Svobody
při otevření nové školy, většinu těchto změn režimů
a státního území prožili, část nelehkých období měli
teprve před sebou. Každopádně jejich osobní životy a myšlení to sice různě, ale zato určitě významně
ovlivnilo. I naše generace „středního věku“ část těchto dob a změn pamatuje, ale kdo je naštěstí nemusel
zažít, jsou naši současní žáci a studenti.
Lze si jen přát, aby čtyři nové lípy před školou
(„učitelská, žákovská, sokolská a městská“) nebyly

Historické snímky z roku 1968
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nejméně dalších 50 let svědky žádné okupace, totalit
či jakýchkoliv změn našeho státního území.
Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel ZŠ
Vítám vás jménem města Ledeč při příležitosti tohoto slavnostního aktu – sázení lip u příležitosti 100.
výročí vzniku Československa a také u příležitosti 50. výročí otevření nových budov základní školy
v Nádražní ulici. O vzniku samostatného Československa se dovídáte dnes a denně ze všech sdělovacích prostředků a proto mi dovolte, abych v krátkosti
připomněl historii týkající se 50. výročí otevření tzv.
„nové školy“.
Výstavba a následné otevření školy bylo nejvýznamnější investiční akcí našeho města v roce 1968. Samotné otevření školy proběhlo 25. října 1968 v rámci oslav
50. výročí vzniku Československa a zúčastnilo se ho
kolem 1000 lidí (pro zajímavost Ledeč – 4665 obyvatel). Při této příležitosti zasadili žáci před vchodem
do školy na paměť otevření dvě lípy. Ve škole bylo 26
tříd a celkem tak město mělo v tomto roce k dispozici
35 školních tříd ZŠ s 1100 žáky a pro vaši informaci
to znamenalo, že průměrný počet činil přes 31 žáků
na jednu třídu. Byť škola byla vybudována bez školní
jídelny a tělocvičny (ty byly dobudovány v 80. letech),
dočkala se Ledeč a okolí v té době pěkné moderní školy. V prvních letech tohoto století bylo u školy vybudováno sportovní hřiště a škola tak v současné době
splňuje všechny požadavky kladené na moderní školy
21. století. Za 50 let prošlo touto školou mnoho žáků,
kteří vesměs rádi vzpomínají na svá dětská léta, prožitá ve školních lavicích.
A proto mi závěrem dovolte, abych škole, učitelům
i všem žákům popřál, aby se jim stále dařilo a vedlo
jako doposud a aby každý z nich chodil do dnešní již
padesátileté školy rád.
Ing. Zdeněk Tůma, starosta města
Fotograﬁe ze slavnosti na protější straně.

ZŠ vybíjená (text na str. 10)

ZŠ miniházená (text na str. 10)
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STOLETÉ VÝROČÍ REPUBLIKY NA GYMNÁZIU, SOŠ
A VOŠ LEDEČ N. S.
Také naše škola si připomněla stoleté výročí
vzniku republiky. Některými aktivitami jsme
se zapojili do větších projektů, některé jsme
zorganizovali pouze pro naši školu. Všechny
přípravy vyvrcholily 26. října 2018 a zde nabízíme nástin toho, co jsme realizovali.
První akcí tohoto dne bylo sázení lípy u školního hřiště v Koželské ulici. Tím se naše škola
zapojila do rozsáhlejšího projektu Kraje Vysočina: Lípy Vysočiny. Co o tomto projektu říkají
organizátoři?
„V letošním roce uplyne sto let od založení
naší republiky. V Kraji Vysočina jsme se proto
rozhodli vysadit rekordní počet nových lip, tedy
našich národních stromů. Jednak tak chceme
přispět k oslavám významného jubilea našeho státu a jednak také vyjádřit sepětí s předky
a ztotožnění s ideály, na nichž byla Československá republika založena.“ (www.lipyvysociny.cz)
K vysazení lípy došlo v dopoledních hodinách
za účasti ředitelky školy Mgr. Ivany Vitiskové,
starosty Ledče nad Sázavou Ing. Zdeňka Tůmy,
žáků školy i zástupců ledečské veřejnosti. Doufejme, že jsme i my přispěli k vytvoření rekordu, který bude i v budoucnosti těžké překonat.
Již v září jsme se přihlásili do projektu Hrajte Havla aneb „Zítra to spustíme!“, který iniciovala Knihovna Václava Havla. Naším cílem
bylo vytvořit představení Havlovy hry Zítra to
spustíme a inscenovat ji ve škole do konce října.
Proč právě V. Havel a tato hra? Slovy Knihovny
V. Havla: „Hra Václava Havla Zítra to spustíme je věnována Aloisi Rašínovi a dramatickým
událostem noci z 27. na 28. října 1918, jež předcházely vyhlášení samostatnosti republiky. Je
psána svižným, živým jazykem a její poselství

je stále více než aktuální. Autor dílo napsal
u příležitosti 70. výročí vzniku republiky v roce
1988, žánr i forma hry je velice vhodná pro studentské divadlo.“ (www.vaclavhavel.cz) Naštěstí tvůrci projektu dali hercům i režisérům hry
velkou volnost v pojetí, proto jsme mohli zvolit
formu scénického čtení a za relativně krátký
čas ji připravit. Studentky a studenti z kvarty
a kvinty se do nacvičování pustili s elánem, doplnili hru o nečekané nápady (mobilní komunikace, rap apod.) a 24. října celou inscenaci
natočili (ve spolupráci s pí Pelikánovou ze ZUŠ
Ledeč nad Sázavou), protože právě natočený
materiál bylo nutné zaslat do Knihovny Václava Havla pro připravovanou přehlídku. Ve škole hru zhlédli žáci nižšího gymnázia v rámci
projektového dne 26. října 2018. (podrobnosti
a foto na www.gvi.cz)
Poslední dvě vyučovací hodiny 26. října byly
věnovány různorodým aktivitám, kterými si
žáci nižšího gymnázia připomněli významné
události, osobnosti a celkově okolnosti stoleté
historie naší republiky.
Formou kvízu se tedy seznámili s proměnami hranic státu mezi lety 1918–2018, zahráli si
pexeso s motivy osobností tzv. první republiky,
pokusili se seřadit prezidenty podle toho, kdy
stáli v čele státu apod.
Ve srovnání s jinými akcemi byla naše připomínka stoletého výročí republiky skromná, ale
věříme, že žáci ocenili trochu jiný způsob seznámení a pobavení s historií, než s jakými se
setkávají v hodinách dějepisu.
Foto na protější straně.
Lenka Trtíková
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ZA ANGLIČTINOU DO VELKÉ BRITÁNIE

Znovu po třech letech dostali žáci
naší školy možnost strávit třetí zářijový týden v jižní Anglii. Tohoto jazykově-poznávacího zájezdu se zúčastnilo
celkem 29 studentů, a proto byl náš autobus ještě doplněn jedním brněnským
gymnáziem. Všichni studenti se ale
rychle seznámili a společné poznávání
přírodních krás i historických památek
proběhlo v celkem přátelském duchu.
A jaký byl vůbec program našeho zájezdu? Výletních cílů bylo, nutno říct,
tolik, že jsme si je nestačili všechny tak
plně vychutnat, jak bychom opravdu
chtěli. Hned první den po příjezdu trajektem z Calais jsme strávili v Brightonu, největším anglickém letovisku.
Po procházce po pobřežní promenádě
a molu Brighton Pier jsme navštívili
exotický palác Royal Pavillon a dostali
jsme možnost obdivovat vodní obyvatele nejstaršího akvária na světě, Sea
Life Centre. Škoda jen, že tato budova
byla právě v rekonstrukci, takže jsme
neměli možnost vidět ty nejzajímavější
části.
Další den byla zastávka ve městě
Canterbury, které proslavil Geoﬀrey
Chaucer svými povídkami. Zde jsme
dostali příležitost si prohlédnout nejstarší dochovanou křesťanskou stavbu
Anglie – Canterbury Cathedral. Dále
jsme zavítali na nejkrásnější zámek na
světě, Leeds Castle, kde právě probíhala
nádherná výstava aranžovaných květin.
Ale to už jsme museli opět naskočit či
spíše „vlítnout“ do autobusu, abychom
se stihli ještě večer projít po známých

křídových útesech Beachy Head a Seven Sisters.
V podobném duchu probíhaly i následující dny. Navštívili jsme Salisbury, jehož pýchou je katedrála s nejvyšší
věží, v níž je také vystavena Magna
Charta, obešli jsme Stonehenge, nejstarší prehistorickou památku, obdivovali přístavní město Portsmouth, které
se proslavilo jako základna britského
loďstva. Zde jsme se například procházeli po historické lodi Victory admirála
Nelsona, proslaveného především bitvou u Trafalgaru.
A co by byl takový zájezd do Anglie
bez „povinné“ návštěvy hlavního města? Takže i tento bod jsme splnili. Sice
v deštivém počasí, unavení a zamíchaní
mezi tisíce turistů z celého světa, ale
splnili. Největším zážitkem byla pro
nás asi závěrečná dobrodružná a neplánovaná cesta přecpaným londýnským
metrem. Snad nám budete věřit, že taková přeprava 53členné skupiny není
vůbec nic jednoduchého. Naštěstí to ale
už bylo na cestě za naším autobusem
do Greenwiche, odkud následovala,
po vítaných párcích připravených našimi pány řidiči, už jen cesta zpět k nám
domů.
Celý týden byli žáci ubytování v rodinách ve městě Eastbourne, a tím se
dostávám asi k nejoceňovanějším momentům našeho zájezdu. Byli jsme velmi překvapeni vstřícným přijetím a výbornou kuchyní eastbournských rodin,
a tak naši studenti velice litovali, že jsme
se k našim anglickým přátelům dostávali
až v pozdních večerních hodinách.
A jaké jsou dojmy zúčastněných?
Můžeme citovat výroky některých
z nich, konkrétně studentek kvinty:
„Nejvíce oceňuji ubytování v rodinách,

protože naše náhradní rodiče k nám
byli velmi příjemní a pohostinní a co se
týká angličtiny, snažili se na nás mluvit zřetelně a pomalu.“ (V. Kubíčková).
„Nejvíce jsem asi byla spokojena s rodinami, protože i když jsme tam měli
dvě malé děti, věnovali se i nám a řekli
nám o Anglii daleko více informací než
průvodce.“ (A. Jeřábková). „Byla jsem
moc ráda, že jsem se mohla zájezdu zúčastnit a nejvíce se mi líbilo Seven Sisters a ubytování v rodinách.“ (Amélie
Tvrdíková)
Na závěr bych ráda zmínila, jak se
lišila náplň našeho výletu oproti jazykově-vzdělávacímu zájezdu uskutečněnému před třemi lety. Kromě občasných
změn v programu – návštěvy i jiných
pamětihodností – snad pouze tím, že
jsme měli možnost konečně poznat
tradiční anglické počasí, zatímco u nás
v Ledči si rodiče a ostatní spolužáci užívali ještě horkých letních teplot. Ale ani
déšť a vichr nám nezkazily dobrou náladu a v odpoledních nedělních hodinách
jsme se po dlouhé cestě vrátili domů do
Ledče. Sice unavení, ale plní zážitků
a dojmů. Barevné foto na str. 16.

Klára Dudáková

NEVÍTE SI RADY S DÁRKEM K LETOŠNÍM VÁNOCŮM?
KUPTE VSTUPENKU NA DIVADELNÍ KOMEDII
Vybrat správný vánoční dárek není
vůbec jednoduché, proto jsme si pro
Vás připravili typ na vhodný dárek pro
Vaše blízké a přátele. V Turistickém informačním centru v Ledči budou již od
poloviny listopadu v předprodeji vstupenky na českou divadelní komedii
Kšanda, která se koná 28. března 2019
od 19 hod. v sále gymnázia. V hlavních rolích se představí M. Kuklová,
T. Šefrnová, P. Jančařík, M. Maxa, M.
Bittnerová, M. Pitkin, M. Šimůnek.
-icledec-
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SHLEDÁNÍ. 2. listopadu byla v kalendáři uvedena Památka
zesnulých – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Každoročně se v této době rozsvítí hřbitovy stovkami světel. Lidé pečují
o hroby svých blízkých, přijíždějí i z velkých vzdáleností, aby
vyhrabali listí, vytrhali plevel a zapálili svíčky. Dobré i špatné
příběhy našich zemřelých vstupují do srdcí a dojímají nás. Je to
čas, kdy současné životy jsou náhle viditelně součástí velkého
příběhu celého lidského rodu. Připomínáme si lásku, obětavost,
lidskost, velkodušnost. Jsme tolerantní k chybám, většinou nejsme schopni nenávisti až za hrob. Lásky to ano, plody lásky nezničí ani smrt. Dostali jsme ji, se slzami na ni vzpomínáme a klopotně a třeba nešikovně se snažíme předat ji dál. Je to silný proud
věčné a nekonečné lásky, která propojuje minulost se současností
a současnost s budoucností. Láska, která přetrvává a tvoří, musí
být silnější než smrt. Je dobré v takovou lásku věřit.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
6. 11. v 18.00 Biblická hodina (vede děkan ThDr. J Bárta)
11. 11. v 9.00 v kostele Mše svatá pro děti (za doprovodu kytar
slouží kaplan pro mládež páter Palušák)

15. 11. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na
faře)
16. 11. v 15.00 Spolčo na faře pro školní děti. Vede paní M.
Přádová
16. 11. v 15.30 Spolčo na faře pro děti do šesti let. Vede paní
J. Sklenářová
2. 12. Setkání dětí se sv. Mikulášem (v 10 na faře, navštíví nás
Mikuláš, anděl a čerti. Děti obdrží drobnou nadílku).
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 11. Sv. Martin (Martin byl původně voják, vyslyšel povolání ke službě druhým, dal se pokřtít, stal se biskupem a pro své
bližní vykonal mnoho dobrého)
13. 11. Sv. Anežka Česká (princezna, která obětovala svůj život
chudým a nemocným)
30. 11. Sv. Ondřej, apoštol (průvodce a následovník Ježíše Krista)
6. 12. Sv. Mikuláš, biskup (velký zastánce nevinných a trpících)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

MOŠTOVÁNÍ – ZÁBAVA PRO VŠECHNY

Klienti a zaměstnanci komunitních
bydlení Domova Háj v rámci týdne
sociálních služeb uspořádali ukázku
moštování. V úterý 9. října se všichni mohli podívat ve staré zahradě na
Novém Městě, jak se dělá mošt. Přišli
zástupci všech generací. Ti mladší viděli výrobu moštu většinou poprvé.
Mohli si vyzkoušet celý proces výroby.

Společně s klienty setřásali a sbírali jablka v sadu. Potom jablka omývali a házeli je do drtičky. Siláci drť přesypávali
do lisu. Snad každý si chtěl vyzkoušet
lisování a zažít ten krásný pocit, kdy
při utahování lisu vytéká čerstvý mošt.
Zástupci starší generace vzpomínali na
dětství a mládí. Moštování jim, naopak
od těch mladších, bylo důvěrně známé.
Za odměnu se všichni mohli napít
sladkého moštu, případně si ho odnést
i domů. Program byl doplněný o výtvarnou dílnu, při které se vyráběly ozdobné
závěsy ze sušených jablek a podzimních
plodů. Pokud bude příští rok opět úroda jablek a na zahradě zrovna nebude
probíhat plánovaná výstavba budovy
vedení Domova Háj a chráněných dílen,

určitě vás na moštování opět srdečně
pozveme.
Mgr. Lucie Šormová, vedoucí
komunitních bydlení Domova Háj
Intenzivně se připravujeme na podzimní prodejní akce. Na výrobky z naší
tvorby se můžete přijít podívat ve
středu 5. prosince k našemu stánku před
budovou Infocentra, kdy se zúčastníme
Mikulášského dne ve Světlé n. S. Dále
vás zveme na tradiční vánoční jarmark,
který uspořádáme ve čtvrtek 13. 12.
a v pátek 14. 12. 2018 tradičně v budově bývalého MÚ, na Husově nám.
v Ledči. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
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VŠECHNY MÉ LÁSKY – KYTKY
A je tu konec! Konec vyprávění
a poučení o rostlinstvu tohoto kraje.
Když jsme začínali, bylo časné jaro
a končíme na prahu zimy. Dostalo se
nám spousty informací, mnohdy snad
dost odborných, ale vhledem k tomu,
že vás z „látky“ nečekalo žádné zkouškové období, mohl si každý odnést
podle míry svého zájmu. Potěšilo by
nás, kdyby za těch symbolických devět měsíců alespoň
pár semínek spadlo na úrodnou půdu a někteří z vás se
kytkám budou věnovat hlouběji. Pro mnohé z vás bude
třeba těch devět stránek bedekrem, ke kterému se budou i v příštích letech rádi vracet a studentům poslouží
jako trvalý zdroj informací. Laskavým původcem nám
byl pan dr. Jiří Těšínský z Hněvkovic, zkušený profesor
zdejšího gymnázia a jak je patrné i horlivý propagátor milované přírody. Patří mu naše velké poděkování
a kdykoliv se rádi k jeho postřehům a poznatkům na
stránkách Ledečského zpravodaje vrátíme. Zatímco
řadu z nás zajímá, co darovat svým blízkým k blížícím
se Vánocům, pan profesor by raději našel kuklík potoční. Budeme mu přát, aby tuhle kytku našel, a třeba
to budete zrovna vy, komu ji na procházce přírodou
ukáže. Ostatně takové přání vyjádřil v závěru svého
vyprávění. ok
Marné hledání. Dosud se mi nepodařilo potvrdit výskyt kuklíku
potočního, který je zaznamenán na
několika místech u potůčků ve vlhkých loukách severně od Zruče n. S.
Zatím pro mne tajemná kytka. Asi
bych sem mohl přesunout i některé

druhy z následujícího odstavce o rostlinách vyhynulých, snad tu některé z nich ve skrytu před zraky slídivých botaniků přežívají.
Vyhynulé druhy (většina byla zmíněna v některých
odstavcích v předchozím textu). Vstavač osmahlý (C1,
zapsán v 60. letech pod Dlouhou strání u Ledče n. S.),
šalvěj luční (zapsána na Šeptouchově také v 60. letech), šalvěj přeslenitá (u viaduktu přes Olešenku pod
ledečským hradem – doba stejná), chrpa parukářka (C4,
pravý břeh Sázavy před Ledčí n. S., tedy pod Velkou
strání – doba stejná), měsíčnice vytrvalá (C4, Šeptouchov – doba stejná), ocún jesenní (Šeptouchov – doba
stejná), brambořík nachový (C3, na stráni nad Želivkou
u Vojslavic – existují údaje z roku 1947 i pozdější), vousatka obecná (stepní svah u bývalých Dolních Kralovic
– záznam z roku 1883!). Veledůležitá poznámka, kterou
jsem měl uplatnit i jinde při svém psaní o rostlinách:
je nutné zapisovat poctivě časové údaje, napoví mnoho
o vývoji rostlinstva, o postupu našeho bádání, o rychlosti změn v krajině aj.
A toť vše. Omlouvám se kytkám, na které jsem zapomněl (jen na některé úmyslně, protože si myslím, že ještě nejsou tak vzácné). Omlouvám se čtenářům, že jsem
několik případů uvedl na dvou různých místech textu.
A neměl pravdu náš velikán Jan Werich, když v jedné
pohádce přírodu nazval nanicovatou. Přesvědčujme se
o tom v celé sezoně i v dalších letech. Příroda je zázrak,
mnohem větší zázrak, než jaký popisuje jiný náš velikán
a rodák Karel Havlíček Borovský v rozsáhlé básni Křest
svatého Vladimíra, z níž použiji moji oblíbenou sloku:
Tu hned tekla krev z obrazů, děly se zázraky, čistá
panna porodila čtyři mladé draky.
Rád v přírodě některé své čtenáře potkám.
Na shledanou se těší RNDr. Jiří Těšínský.

PŘEDPLATNÉ RADNIČNÍCH NOVIN JAKO DÁREK
Využijte nabídky, která vám zaručuje, že vám LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ 2019 bude pravidelně dodáván až
do domu. Cena pro ledečské předplatitele je 120, - Kč na
rok, pro „přespolní“ je to 250, - Kč (doručeno poštou). Ve
volném prodeji přijde jedno číslo zpravodaje na 10,- Kč.
Přejeme vám mnoho hezkých chvil nad stránkami našeho
měsíčníku, který rokem 2019 vstupuje do svého 27. ročníku. Věříme, že spolu s vašimi náměty a příspěvky budete
i jeho spolutvůrci. Nezapomeňte na společenskou kroniku
a podejte včas oznámení o blahopřání či vzpomínce na své
blízké, poslední strana LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE je
pro tyto zprávy vyhrazena a čtenáři velmi oblíbená. Předplatné si můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n.
S. (Husovo nám. 60). Nezapomeňte na možnost DÁRKOVÉHO POUKAZU na předplatné zpravodaje 2019, který vaši blízcí jistě ocení a vám usnadní výběr vánočního
dárku. Kontakt na tel.: 569 721 471 nebo na e-mailu ic@
ledecns.cz
Redakce ledečského zpravodaje
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NA 1100 ČTENÁŘŮ ČEKÁ KAŽDÝ MĚSÍC
NA LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ

VE SKLÁRNĚ TASICE
SE PO LETECH ZASE VYRÁBÍ SKLO
Před pěti lety byl ve zpravodaji článek o sklárně Tasice.
Tímto článkem bych chtěl informovat o tom, co se nám od
té doby podařilo, co chystáme do budoucna.
Sklárna se v roce 2014 stala Národní kulturní památkou
a zařadila se mezi nejcennější památky v ČR. Tento status
ochrany památky je výhodný pro její lepší propagaci, zvýšení návštěvnosti a získání ﬁnančních prostředků z dotací,
na druhou stranu přináší závazek vlastníka směrem k péči
o památku a přísnější dohled orgánů památkové péče.
Pokračujeme na obnově objektů sklárny, ať už jde o větší
investiční akce prováděné odbornými ﬁrmami nebo opravy
prováděné svépomocí. V letech 2013/17 proběhla generální
oprava 32 metrů vysokého komínu, obnova vnitřních omítek
hutní haly, oprava vnějších omítek objektu generátorovny
nebo střechy objektu brusírny. Všechny akce byly ﬁnancovány jednak z Havarijního programu MK ČR a z ﬁnančních
prostředků vlastníka sklárny. Letos proběhla obnova vnější
fasády objektu brusírny a ještě proběhne obnova části střechy hutní haly. Připravujeme projekt obnovy hlavních částí
střechy hutní haly. Připraven je architektonicky zajímavý
projekt citlivé stavební obnovy a rekonstrukce nejstaršího
a památkově jednoho z nejcennějších objektů v areálu –
tzv. Panského domu. Na ﬁnančně náročnou akci hledáme
možnosti u EF. Areál sklárny skýtá možnost pořádání motoristických akcí a srazů, asi nejvýznamnější v tomto ohledu
byla návštěva účastníků Spanilé jízdy Veteran Rallye Kutná
Hora v roce 2017.
Naším snem bylo obnovit ve sklárně výrobu. V roce 2016
jsme pořídili malou sklářskou pec. Máme v týmu vyučenou
a stále učenlivou sklářku Marii Milichovskou, nicméně nejvýznamnějším krokem bylo navázání spolupráce se sklářským výtvarníkem Zdeňkem Kuncem. S velkou pomocí jeho
týmu (dobrovolníků, sousedů Tasičáků, příbuzných a přátel)
uspořádali dvoudenní oslavy 220. výročí založení sklárny,
které navštívilo 3000 návštěvníků! V listopadu 2016 jsme
uspořádali 1. ročník PŘEDVÁNOČNÍHO SKLÁŘENÍ (800
lidí). V květnu 2017 proběhlo první Jarní skláření, v létě
2017 byla pec v provozu především o víkendech a v září
2017 proběhl Den sklářských řemesel, s vernisáží výstavy
uměleckých děl Z. Kunce (na snímku vlevo). V říjnu 2017
se uskutečnilo Podzimní skláření s akcí Otevřené ateliéry.
Na akcích jsme přivítali tisíce návštěvníků ze všech koutů
republiky i ze zahraničí. Vrcholem zájmu o znovuzrození

sklárny bylo 2. Předvánoční skláření v listopadu 2017, které
za jeden den navštívilo 1500 lidí! V roce 2018 proběhlo 2.
Jarní skláření a v říjnu Podzimní skláření. Pec byla v provozu podstatnou část letní sezóny, což zvýšilo atraktivnost
návštěvy sklářského skanzenu. I přes návštěvnický úspěch
akcí víme, že máme co dohánět v propagaci. Na graﬁcké
přípravě propagačních materiálů spolupracujeme s graﬁčkou a výtvarnicí Veronikou Barešovou. V roce 2018 se naše
akce staly držiteli značky Kutnohorsko Regionální produkt.
V rámci výše uvedených akcí a také v rámci další výroby
tak vznikají další a další jedinečné výrobky, opět se značkou
Huť Jakub Tasice, tak jak tomu bylo do roku 2002. Návštěvníci sklárny tak mohou zakoupit v prodejně sklárny kromě
jiného krásného českého skla i vitríny plné nových výrobků
z naší malé výroby včetně půllitrů Jakuba skláře. Závěrem
chci obyvatele Ledče a okolí srdečně pozvat na 3. PŘEDVÁNOČNÍ SKLÁŘENÍ, které se bude 17. 11. 2018 od 10
do 17 h. Návštěvníci uvidí v akci skvělé sklářské výtvarníky
a ukázky foukání a hutního tvarování skla, broušení a malování, včetně dílničky pro děti. V prodejně sklárny bude na
výběr z množství vánočních ozdob a jiného českého skla.
V areálu sklárny proběhne malý jarmark řemeslných výrobků a k zakoupení bude občerstvení. Těšíme se na shledanou v Tasicích! Více informací na internetových stránkách
www.sklarnatasice.cz
Za kolektiv sklárny Huť Jakub Tasice
František Milichovský ml.
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AGILITY V LEDČI NAD SÁZAVOU (2. část)
Na agility je podle mě nejkrásnější fakt, že v tom nikdy
nejste sami. Máte svého psa, kterého u nás na trénincích
formujete tím nejzábavnějším způsobem ušitým vašemu
psovi na míru. Můžete se cítit na jakýkoliv věk, ale na
agility a všeobecně práci se psem nikdy nebudete příliš
staří ani příliš mladí. Na svých lekcích se stejnou radostí
přijímám každého, kdo má zájem se svým psem žít aktivním životem. Můžeme společně diskutovat o strastech
a radostech soužití člověka a psa a je mi jedno, jakého
jste pohlaví, věku či vyznání. Často si ke mně chodí moji
agiliťáci pro radu, která se ani netýká přímo agility, ale
například zdraví, prevence či výchovy psa v domácnosti.
A já ráda získávám zpětnou vazbu o tom, zda mé metody
zafungovaly nebo jestli se zkontaktovali s odborníkem,
kterého jsem jim doporučila. Často se z mých agiliťáků
stanou mí přátelé, kteří se mnou neprobírají jen psy, ale
i život s nejbližšími, budoucnost, obavy, radosti a životní
úspěchy.
Naše tréninky probíhají pravidelně v neděli dopoledne
a nepravidelně některý ze všedních dnů. Tyto tréninky
jsou občas i hlučnější, psi štěkají, lidé jim dávají příkazy
a motivují je k výkonu, dohodli jsme se proto, po konzultaci se zastupiteli městského úřadu, že tréninky budou mít přesně vymezenou hodinu a den, a to konkrétně
pondělí (15:00–18:00), čtvrtek (15:00–18:00) a neděle
(8:00–11:30).
Naši psi se na trénincích a závodech pravidelně setkávají s desítkami dalších psů a stovkami lidí všech věkových kategorií, jsou proto vychovaní, naprosto ovladatelní a bezkonﬂiktní. Účastníci všech výcviků a tréninků
ZKO Ledeč nad Sázavou si jsou vědomi toho, že mají za
svého psa zodpovědnost a podle toho se chovají.
Mladé účastníky vedeme k odpovědnosti, trpělivosti
a cílevědomosti. Tito mladí lidé mají často nečekaně vyspělejší priority, postoje a cíle než jejich vrstevníci. Jsou
slušní, dokáží operativně řešit problémy, umí pracovat
i s neúspěchem, protože při práci se psem to není vždy
procházka rajskou zahradou a první metodický postup
nemusí být vždy účinný. Mládež a psi jsou bezpochyby
ta nejlepší kombinace, pokud je správně nasměrována,
a proto vždy rádi v našich řadách přivítáme nové zájemce

Ládík Nečil a Boogie na tréninku
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(foto: Zuzana Trnková)

Jana Pešková s Viktorkou na úspěšných závodech v Počernicích
(foto: Jana Pešková)

o tento atraktivní akční sport, a to nejen z řad mládeže,
věk totiž roli nehraje.
Petra Blažková

NA ZAČÁTKU ADVENTU VÁS ZEMĚ NA VÝSTAVU I NÁKUPY
MY Z BARBORKY. Vstup do podzimního období znamená změnu aktivit, v žádném případě to není období odpočinkové. V Hátě, o.
p. s. se stále pořádají programy nejen pro klienty CDS Barborka, ale
právě s nimi a pro veřejnost. Jednou ze společných akcí bylo například
„Štrúdlování“. Sešly se desítky vzorků štrúdlů sladkých, slaných, plněných tradičně jablky i pikantní perníkový štrúdl plněný chilli. Odborná
porota pečlivě ochutnávala a ohodnotila tři nejlepší vzorky. Úkol to
opravdu nebyl snadný, což si vyzkoušela i veřejnost, která také vybírala
to nejlepší dle své chuti.
K významné události patří i oslava Elektra Expert v Ledči nad Sázavou. Při této příležitosti podpořili malou holčičku, která je klientkou CDS Barborka a darovali jí poukaz na zboží v hodnotě 5000 Kč.
Dar byl přijat osobně z rukou spolumajitele ﬁ rmy pana Jiřího
Brože. Děkujeme a přejeme elektru Expert mnoho dalších úspěšných
let.

Další vydařenou akcí byl „Arménský den“. Někteří z vás přijali naše
pozvání a přišli do klubu Barborka-fé a ponořili se do atmosféry arménské hudby, vyprávění o této zemi a ochutnávky specialit.
V prostorách CDS Barborka je rušno každý den. Běžný úklid, příprava stolování, vyrábění a výukové programy jsou proloženy terapií, pobytem ve městě zde v Ledči nad Sázavou i poznáváním měst okolních
a zajímavostí v nich. Nyní převážně pracujeme na přípravě vánoční
výstavy, kterou chystáme na přicházející adventní období.
Od úterý 27. listopadu do pátku 30. listopadu vás tímto zveme v pracovní dny od 7 do 16 hodin do budovy Háta, o. p. s.
O výstavě a dalších aktivitách, které společnost organizuje, vás informujeme vyvěšenými plakáty v informačním centru a na www.hataops.cz , FB: Centrum denních služeb Barborka, Háta obecně prospěšná
společnost.
Lada Nováková, CDS Barborka

PETRKLÍČŠTÍ SE TĚŠÍ NA TRADICE. POCHUTNAJÍ SI
NA SVATOMARTINSKÉ HUSE A CHYSTAJÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU

Klienti Centra sociálních služeb Petrklíč tráví čas také aktivizačními činnostmi, k nimž patří oblíbené tvoření. (archiv OCH HB)
Ti, kteří náhodou nezašli 26. října na ledečské farmářské trhy a neviděli tak výrobky k prodeji z ledečského Centra sociálních služeb Petrklíč, nemusí litovat. Jedna ze sociálních služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod totiž pilně připravuje již tradiční Vánoční prodejní výstavu ve
svých prostorách na adrese Barborka 1324. Vítána je široká veřejnost,
a to 26. až 30. listopadu vždy od 9 do 15 hodin.
Jak prozradila vedoucí Petrklíče Bc. Terezie Veletová, uživatelé stacionáře společně s pracovníky chystají například adventní a vánoční ozdoby, originální tašky nebo batůžky, úložné krabičky a další dekorace
nebo dárky pod vánoční stromeček. „Na své si tak přijdou jak ti, kteří
chtějí nabrat inspiraci nebo se navnadit na adventní čas, tak i ti, kteří si
chtějí nějakou drobnost zakoupit,“ uvedla Terezie Veletová.
Maličkosti vytvářejí vlastníma rukama lidé s postižením a senioři za
pomoci pracovníků v rámci aktivizačních činností. Díky tvoření trénují
jemnou motoriku a rozvíjejí fantazii, což je pro udržení jejich schopností a dovedností podstatné. „Výtěžek z prodejní výstavy poputuje na
podporu činnosti Petrklíče,“ doplnila vedoucí stacionáře.

Zároveň zmínila, že ještě, než nastane adventní čas, těší se tamní senioři na výlet do Vilémovic, kde na ně bude čekat pravá svatomartinská
hostina. „Podařilo se nám domluvit posezení v tamní restauraci. Naši
uživatelé se svatomartinské husy už nemohou dočkat. Vyrazí nás kolem
patnácti. Velmi děkujeme panu Svobodovi a personálu za to, že se o nás
postarají,“ usmála se Terezie Veletová.
Mgr. Aneta Slavíková
C e n t r u m s o c i á l níc h s l u že b Pe t r k líč s r d e č n ě z ve
š i r o ko u ve ř e j n o s t n a

VÁ N O Č N Í PR O D E J N Í V ÝS TAV U
2 6 . a ž 3 0 . l i s to p a d u 2 018
v žd y o d 9:0 0 d o 15:0 0 h o d i n,
v p r o s t o r á c h Pe t r k lí č e v B a r b o r c e 13 24, L e d e č.
Víc e i n fo n a w w w.c h a r i t a .c z Fa c e b o o k :
C e n t r u m s o c i á l níc h s l u že b Pe t r k líč
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ŘÍJNOVÁ CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
V LEDČI NAD SÁZAVOU

Český svaz chovatelů, ZO Ledeč
uspořádala 6.–7. října tradiční výstavu
králíků, holubů a drůbeže v chovatelském areálu v Pivovarské ulici. Součástí výstavy byla také již tradiční speciálka klubu chovatelů Barneveldek
(drůbež).
Vystaveno bylo 263 králíků, holubi
v 39 voliérách, drůbež byla vystavena
v 78 voliérách a navíc ještě 25 prodejných kohoutů samostatně v klecích.
Kvalitu vystavených zvířat potvrzují
i počty udělených čestných a vítězných
cen. V odbornosti králíků jich bylo uděleno celkem 13, v odbornosti holubů
bylo uděleno 10 čestných cen a chovatelé drůbeže byli úspěšní v 21 případech. Kromě uvedených cen proběhla
i soutěž o nejlepší chovatele v jednotlivých odbornostech. V odboru králíků

byl úspěšný př. Jan Tichý ZO Ledeč za
králíky Novozélandský červený a Český černopesíkatý, mezi holubáři uspěl
př. Sommer Josef ze ZO H. Brod za
holuby Polský rys modrý šupkatý a za
České staváky modré sedlaté, vítězství
mezi drůbežáři si letos odnesl předseda
domácí ZO př. Josef Kadleček za husy
České, husy České chocholaté a kachny
Pižmovky černě sedlaté.
Vyhodnocena byla i nejlepší mladá
chovatelka ledečské výstavy a to př.
Ehrlerová Natálka za králíky Hermelín
modrooký. Hlavní cenu výstavy, Cenu
starosty města Ledeč nad Sázavou, obhájil z minulého roku př. Kadleček Josef za tři již výše uvedené čestné ceny.
Slavnostního vyhodnocení a předání
cen se v sobotu dopoledne zúčastnil
starosta města, pan Ing. Zdeněk Tůma,
místostarostka města paní Ing. Hana
Horáková, předseda OO ČSCH Havlíčkův Brod př. Ing. Jan Bouma. Samotné vyhlášení mělo slavnostní ráz
a těšilo se zájmu přítomných návštěvníků. Dobré pohodě na výstavišti přispěl také koncert malé lidové hudby,
bohatá chovatelská tombola a stánek
s chutným občerstvením. Po několika
deštivých výstavách jsme si letos užili
pohody pravého babího léta. Po mnoha
hubených letech se nám letos podařilo
získat do našich řad několik nových
zájemců o činnost a členství v naší ZO.

Předpokládáme, že budou osvěžením
a posilou pro činnost naší ZO. V pátek
přijali naše pozvání žáci místních MŠ
a ZŠ k prohlídce výstavy, snažíme se
o propagaci naší krásné zájmové činnosti mezi dětmi a mládeží. Výstavu
navštívilo za oba dva dny odhadem asi
1100 návštěvníků (děti do 15 let mají
u nás volný vstup).
Závěrem chceme vyslovit upřímné
poděkování, především Kraji Vysočina, městu Ledeč nad Sázavou, četným
sponzorům, členům ZO Ledeč nad
Sázavou za velké množství odvedené
práce při přípravě výstavy, jak fyzické, tak i organizační. Dále patří naše
díky studentům Zemědělské akademie
v Humpolci za pomoc při pátečním
posuzování, klubu chovatelů Barneveldek, všem vystavovatelům, posuzovatelům za odborné posouzení vystavených zvířat. Poděkování patří i SDH
Hněvkovice za zajištění kvalitního občerstvení, hudbě p. Jirky a samozřejmě
i návštěvníkům. Všichni jmenovaní
i mnozí další jistě přispěli k obohacení
společenského života v našem krásném městě, které je právem nazýváno
Perlou Posázaví. Upřímné díky všem
a Chovu zdar!
Přijměte naše pozvání na další ledečskou výstavu, plánujeme ji v termínu 5.–6. října 2019.
Jaroslav Kafka, ZO Ledeč nad Sázavou

ELEKTRIFIKOVANÁ LEDEČ
Už ve 30. letech bylo město elektriﬁkované. Jako malý kluk se na to
pamatuji. Ptal jsem se tehdy rodičů na
podrobnosti a bylo mi řečeno, že elektřina se vyrábí v podniku v Mydlovarech, že je tam nějaký uhelný důl. Jak
jsem zjistil, je to obec severozápadně
od Českých Budějovic, tehdy tam
byl lignitový důl, nyní je vyznačena
na mapě průmyslová zóna, k ní vede
železniční vlečka ze stanice Dívčice.
Důležité je, že do města byla zavedena elektřina 220 V (v té době a ještě
později se Praha potýkala se 120 V...).
Bylo postaveno vedení vysokého napětí, které ústilo na jižní straně Šeptouchova, odtud přes Sázavu dráty vedly
ke zděnému transformátoru u přejezdu, kde je Restaurace Na Růžku. Druhý transformátor byl na Hůrce. Pokud
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jde o revoluční dny 1945, dodávky
proudu z Mydlovar šly bez poruchy.
To si málokdo uvědomoval.
Osobou zodpovědnou za elektřinu
byl pan Jasanský, rodák ze Sechova.
Bydlel na Lovčenu. S jeho dcerou
jsem chodil do třídy na gymnáziu a se
synem pak můj bratr. Po válce pak už
byly problémy, stavěly se nové elektrárny, spotřeba narůstala a výpadky či
vypínání proudu bylo na pořadu.
Ještě je potřeba dodat, že v městě byla ještě malá elektrárna, kterou
vybudoval mlynář Kulík, na níž bylo
napojeno blízké okolí mlýna. Určitě
bude zajímavá moje vzpomínka na
válku. Okupanti se potýkali neustále
s nedostatkem barevných kovů. Tak
se stalo, že elektrické měděné vedení
se stalo předmětem zájmu. Proto bylo

pracovníky města (kupodivu metaři)
odstraňováno a místo toho odborníci
natahovali hliníkové spletené dráty. Za
mírových časů byla Ledeč osvětlena,
dokonce i ulice, ale okupace udělala
své. Zatemnění bylo povinné, a tak
všude byla tma jako v pytli. Konec
války nastolil už to, na co jsme byli
zvyklí, začalo se svítit.
Je pochopitelné, že vzpomínka volá
o doplnění. Nevím, kdy se začalo město elektriﬁkovat a jak to vypadá dnes.
Jistě se najde někdo, kdo upřesní tento
text.
RNDr. Miroslav Vostatek
Na protější straně jsou dobové pohlednice, které zobrazují převratnou změnu v elektrizaci města – transformátor
u přejezdu i sloupy vysokého napětí,
které vedly dráty přes Sázavu.

Foto zleva: Jaroslav Kafka, Jiří Ehrler, Josef Kadleček, Karel Mašín, Jan Tichý, Jan Hartl, František Čekal, Oldřich Rod, Pavel
Makovec.
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ŠKOLNÍ LIGA V MINIHÁZENÉ
Čtvrtý ročník Školní ligy v miniházené byl zahájen ve středu 17. října a máme
radost, že i letos se turnaje zúčastnili
žáci z prvního stupně ze Základních škol
v Ledči, Kožlí, Hněvkovic a Dolních
Kralovic. Hráči z řad žáků mají během
dopoledne vyzkoušet, jak bezvadný
sport házená je a kromě sportovních dovedností mohou „ochutnat“ i atmosféru
házenkářských turnajů. Další turnaj ligy
se bude konat 17. prosince v ledečské
sportovní hale. Opět plánujeme celkem
čtyři turnaje, s tím, že poslední z nich na
konci školního roku bude opět výherní
o medaile a poháry.
Stejně tomu bylo i na konci loňského
školního roku, kdy dětem předávala ceny

reprezentantka České republiky Hanka Kvášová, která začínala s házenou
v nedaleké Jiskře H. Brod. Hanka nejenom ceny předala, ale i podepsala trika
a fotky. Bylo super mít jednu z nynějších
hvězd házené v Ledči. Letos určitě na
poslední turnaj Školní ligy pro děti vymyslíme další překvapení… Těšíte se
s námi?
-zj-

POSÁZAVSKÉ DERBY
LEDEČ – TJ JISKRA ZRUČ
– 10. 11. 2018 15:30

TENISOVÁ SEZONA 2018 VE VÝSLEDCÍCH
Tenisový klub vyslal pro letošní sezonu do boje dvě družstva - dorost a dospělí. Dorostenecká kategorie se v Ledči
hrála letos (možná) naposledy, jelikož
současné družstvo již příští rok nebude
mít dostatek hráčů pro přihlášení do soutěže.
Dorost hrající Pardubickou krajskou
soutěž B zahájil svou poslední sezonu 29.
dubna zápasem v Chrudimi. Nad tamním
B-týmem jsme zvítězili bez potíží 8:1.
6. května jsme doma hostili tým Tesly
Pardubice B. V nervy drásajícím utkání
jsme nakonec hostům podlehli 4:5. Po
týdenní pauze k nám zavítalo družstvo
Holic. Díky skvělým čtyřhrám jsme si
došli pro výhru 6:3. Poslední zápas sezony jsme hráli ve Chvaleticích, kde jsme
zvítězili 9:0. Dorostenci ve složení: Josef
Kovář, Jan Čáp, Vojtěch Kroutil, Tomáš
Fanta, Vendula Kroutilová a Gabriela Fialová zakončili letošní ročník 1. místem
v tabulce se skóre 27:9.
Dospělí působící v Pardubické krajské soutěži - 1. třídě B přivítali 5. května v prvním zápase na domácí půdě
Sokol Rosice nad Labem. Hosté přijeli
v oslabené sestavě a my jsme zvítězili
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6:3. Druhý zápas jsme odehráli taktéž
doma s Holicemi. I tentokrát jsme slavili
výhru 6:3. Další týden jsme zajížděli ke
známému rivalovi do Chvaletic. Po dalším dobrém výkonu jsme brali vítězství
5:4. K dalšímu zápasu dorazil do Ledče
tým TC Chrudim B. Zde jsme „utrpěli“
těsnou porážku 4:5. Předposlední zápas
jsme odehráli v Havlíčkově Brodě. Domácí Jiskra potvrdila suverenitu a my
jsme odjeli s porážkou 3:6. Poslední mistrovské utkání sehráli dospělí 23. června

doma s družstvem Tesly Pardubice B.
Tento zápas jsme ovládli a na konci slavili výhru 7:2. Dospělí ve složení: Josef
Boudník, Martin Sýkora, Michal Žofka,
Jan Vrbka, Tomáš Vrbka, Josef Kovář,
Jan Čáp, Vojtěch Kroutil, Marek Kroutil, Karel Barták, Zuzana Uhrová, Lucie
Bartáková a Nikola Křištová skončili se
skóre 31:23 na krásné 2. příčce za postupujícím Havlíčkovým Brodem.
Marek Kroutil

ZA ROK SE NA ŠEPTOUCHOVĚ POBĚŽÍ
JUBILEJNÍ ROČNÍK – UŽ 60.!

Příprava ke startu kategorie Předškolní chlapci. Startovní číslo 80
pozdější vítěz této kategorie Vorlíček Václav, Jiskra Zruč n. S.

Start kategorie Předškolní děvčata. Vlevo vítězka této kategorie
s číslem 85 Fialková Viktorie, MŠ Ledeč n. S.

Lyžařský klub Ledeč n. S. a Středisko volného času Ledeč
n. S. uspořádaly v sobotu 13. října 2018 59. ročník běhu Šeptouchovem. V letošním roce se běh konal v rámci oslav 100.
výročí vzniku Československa. Vítěz v každé kategorii obdržel
pozlacenou minci k 100. výročí vzniku Československa, kterou
věnovalo Město Ledeč. Vítěz kategorie muži a vítězka kategorie ženy obdrželi cenu starosty města.
Závod mužů a žen je zařazen do série závodů o Pohár Melechova. Ženy běžely 2000 m a cenu stejně jako v minulém roce
získala Nováková Lada (čas 07:09,29) z klubu AK Olymp Brno.
Muži měli trať dlouhou 8000 m a z ceny se radoval Eremka
Libor (čas 28:05,13) závodící za Jiskru Humpolec. V letošním
roce pořadatelé ještě ocenili nejstaršího účastníka, kterým byl

Procházka Jaroslav AZ Tým Světlá n. S., obdržel kapesní hodinky, které věnovalo Město Ledeč nad Sázavou. Závody, jako
každoročně, se daří připravit s cenami pro první tři místa v každé kategorii za vydatné pomoci sponzorů z Ledče n. S. Počasí
závodníkům v letošním roce velice přálo a atmosféra byla jako
vždy příjemná. V překrásném prostředí lesoparku, za slunečného počasí se závodu zúčastnilo 96 startujících a mnoho rodičů
malých závodníků a dalších diváků. Úplnou výsledkovou listinu a fotograﬁe z letošního závodu najdete na www stránkách
SVČ Ledeč (www.svcledec.cz). Všem závodníkům děkujeme
za účast a dosažené výsledky a věříme, že se ještě ve větším
počtu než letos setkáme příští rok na jubilejním 60. ročníku.
HAN

LEDEČ RUN
V neděli 23. září se konal 3. ročník běžeckého závodu LEDEČ RUN.
Závodu se zúčastnili jak zkušení běžci, tak začínající sportovci. Jako
minulý rok byly připraveny dvě délky tras 6 km a 12,5 km. Obě varianty
nabízely různorodý povrch a reliéf odpovídající kopečkové Vysočině.
Umístění na nejvyšších příčkách bylo následující:
Muži dlouhá trasa: 1. Petr Miláček, 2. Tomáš Dvořák, 3. Pavel Šimek

Ženy dlouhá trasa: 1. Olga Krčálová, 2. Žaneta Hlídková
Muži krátká trasa: 1. Petr Vlk, 2. Stanislav Jasanský, 3. Jaroslav Procházka
Ženy krátká trasa: 1. Karin Slunečková, 2. Anja Nadine Storrer
Za sponzorské příspěvky patří velké díky Městu Ledeč, společnosti
Unimont a za poskytnutí zázemí Hotelu Sázava. Děkujeme všem běžcům za účast a těšíme se na všechny zase příští rok.
Pavla Vrbková

Ráda bych touto cestou moc poděkovala paní Ivetce Petrusové, kosmetičce a majitelce salonu Freestyle v Ledči nad Sázavou, za to, že jsem u ní mohla začít pracovat a získat spoustu
zkušeností jako kosmetička. A také za její vstřícnost, ochotu a trpělivost, se kterou mi se vším
pomáhala a pomáhá. Přeji jí hlavně pevné zdraví a hodně radosti v životě, aby byla stále tak
veselý a pozitivní člověk jako je.

P ODĚ KOVÁ N Í
Srdečně děkuji zaměstnancům pizzerie
Nonno v Ledči nad Sázavou
za vrácení ztracené peněženky.
Eva Moravcová
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VZPOMÍNKA
Dne 11. října 2018 jsme vzpomněli na 30. výročí úmrtí
pana FRANTIŠKA ROČKA z Bohumilic.
Téměř celý život působil jako učitel, hlavně českého jazyka,
v učňovském školství v Ledči nad Sázavou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcera Hana s rodinou a syn František s rodinou.

Druhého listopadu uplynul rok,
kdy do muzikantského nebe odešel
pan KAREL RŮŽEK z Kamenné Lhoty.
Věnujte mu spolu s námi vzpomínku.
Manželka s rodinou

Dne 12. listopadu letošního roku uplynou
tři smutné roky od úmrtí
pana BOHUSLAVA JANEČKA z Obrvaně.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Bolest nezahojí žádný čas,
ozve se v srdci znovu a zas.
Ty věčný spánek spíš
a k nám se již nikdy nevrátíš.
Dne 17. listopadu 2018 tomu bude 40 let
plných bolesti a žalu, kdy nás navždy náhle
opustil náš drahý manžel, tatínek a švagr,
pan FRANTIŠEK LEBEDA z Prosíček.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S bolestí vzpomínají manželka, děti František,
Libuše a Jaroslava s rodinami.

Čas neuvěřitelně běží kolem nás. Jedno
pořekadlo praví, že ráj patří tomu, kdo svého
druha rozesmál a právě takovému člověku
patří dnešní vzpomínka – byl jím
pan BOHUMIL KOZLÍK z Ledče.
Letos v listopadu by se dožil 80 let, ale
bohužel nás opustil už na jaře 2007. Jeho
jméno je zejména spjato se svéráznou sídlištní
putykou U Kozla (jak jinak). Odehrálo se tu mnoho setkání –
rodinné události, bríﬁnky po fotbale nebo jen tak „na jedno“.
Cigaretový kouř nadzvedával stropní panely, ustálené party
mariášníků (pršáků) zasedly, aby provětraly ďáblovy obrázky,
ostatní probrali situaci ze všech politických i sousedských stran.
Sem se chodilo třeba jen v pantoﬂích, ale někdy ty hodiny
utíkaly moc rychle a jistě mnohdy i k nelibosti sousedů se sezení
protáhlo i s nějakou tou písničkou navrch. To většinou nastoupila
Bohoušova energická žena Lída. Tušili jsme, že nás asi pošle
k šípku, ale ona nás většinou poslala mnohem dál…
Jistě se najde řada těch, kteří si rádi na ty časy vzpomenou
a samozřejmě i na hlavního aktéra – Bohouše Kozlíka.
Při té vzpomínce budeme rádi, jestli Kozel našel ten správný
nebeský bar a že se tam o něj starají tak dobře, jako on o nás.
Rodina, přátelé, ok.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 29. listopadu 2018
oslaví 60. výročí svatby
HANA A FRANTIŠEK
KAVKOVI
z Ledče n. S.
Vše nejlepší do dalších let
přejí dcera Hana
a syn Milan s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu starostovi
Ing. Zdeňkovi Tůmovi a paní Lence Smítkové z komise pro
občanské záležitosti za uspořádání krásného a důstojného obřadu
k naší zlaté svatbě. Děkujeme za dárky, včetně květiny.
Děkují a na milé chvíle budou rádi vzpomínat manželé Huďovi.

Na začátku podzimu dorazila i k ledečským
fotbalistům velmi smutná zpráva,
že naše řady opustil v pouhých 47 letech
pan DANIEL KADEŘÁVEK z Bohumilic.
V místním fotbalovém oddíle vykonával řadu
funkcí, působil jako asistent u trenérů mládeže (žactvo, dorost). Posledních 10 let aktivně
pomáhal v organizační činnosti,
a to často jako hlavní pořadatel zápasů A týmu. Danielovy práce
pro Fotbalový klub v Ledči si velice vážíme a děkujeme za významnou pomoc. Je nám všem líto, že musela tak brzy skončit.
Čest jeho památce!
Za fotbalový klub FK KovoÞniš Ledeč n. S. Karel Hruša

ŽLUTÝ BAGR, TĚŽKÁ
TECHNIKA I ZLATAVÉ LISTÍ
UŽ JSOU PRYČ

Jen málokdo si nevšiml oprav na frekventovaném sázavském
nábřeží. Na podzim tu byl k vidění žlutý bagr i další těžká technika. Pan Jiří Sladkovský pořídil tento snímek ještě v době, kdy
tu ve větvích stromů neřádil vítr z posledních říjnových dnů.
Teď už je pohled docela jiný, listopadu tu v korunách stromů
a keřů ke shazování už skoro nic nezbylo. Snad o to víc svítí
samotné nábřeží.
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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.
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