ŘÍJEN
2019
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 10 * ROČNÍK XXVII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V září roku 2019 se rada města sešla dne 2. září. Na svém
jednání rada města probrala tyto podstatné body:
• Schválila smlouvy o vystoupeních – divadelní představení Sexem ke štěstím a vystoupení souboru Brasstet.
• Schválila smlouvu o výpůjčce na užívání části spolkového domu v Habreku – SDH Habrek.
• Schválila výběr dodavatele dodávky na akci „Odborné učebny na ZŠ Ledeč nad Sázavou – vybavení dílen
a pořízení výukových pomůcek“ společnost HELAGO–CZ, s. r.o.
• Schválila dodavatele stavebních prací na akci „Přístavba sportovního centra –společnost WANDEL CZECH
s. r. o. (šatny zimní stadion).
• Obdržela informaci o stavu poškozené ulice Hrnčíře.
• Uložila OdMI zpracování návrhu tržního řádu.
Zastupitelé města se sešli v měsíci září dne 11. 9. 2019
a z tohoto jednání pro potřeby zpravodaje vybíráme:
• Schválení rozpočtového opatření.
• Schválení uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací na akci „Přístavba sportovního centra, Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou“ –  se
společností WANDEL CZECH s.r.o.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
• Schválení uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem dodávky na akci „Odborné učebny na ZŠ Ledeč nad Sázavou – vybavení dílen a pořízení výukových pomůcek“ – se společností HELAGO-CZ, s. r. o.
• Schválení   zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.
č. 2596/16 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (lokalita Nad Lesem).
• Schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku
odděleného z parc.č. 2324/1 a označeného jako parc.
č. 2324/4 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. (parkoviště před
Hátou o.p.s.)
• Schválení  prodeje pozemku parc.č. 913/29 v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu Miloslavu Vackovi (ještě máme
volné 2 parcely).
• Neschválení   koupě pozemku parc.č.st. 82/1, jehož
součástí je stavba: Ledeč nad Sázavou, č.p. 69 (budova
České spořitelny).
• Schválení koupě ledové rolby WM Mammoth  s příslušenstvím od společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplánován na 14. října 2019.
Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva
města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on–line přenos lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz
Mgr. Michal Simandl, místostarosta

VYHODNOCENÍ ANKETY
NAVRŽENÉ JEDNOSMĚRNÉ ULICE
V LEDČI NAD SÁZAVOU
(anketu bylo možné také vyplnit na webových stránkách
našeho města + písemně)
Název navržené jednosměrné ulice
(*vyjádření souhlasu se směrem)
NA SIBIŘI		
ANO – 176 *
NE – 65 *
HLAVÁČOVA		
ANO – 111 *
NE – 83 *
POD STÍNADLY		
ANO – 109 *
NE – 70 *
ALOISE JIRÁSKA
ANO – 108 *
NE – 72 *
BOŽENY NĚMCOVÉ
ANO – 111 *
NE – 55 *

ZMĚNA PROVOZU
PLICNÍ AMBULANCE
Od 1. září 2019 došlo ke změně provozu plicní
ambulance na poliklinice v Ledči nad Sázavou.
Ordinační doba je stanovena pouze na jeden den
v týdnu, a to na pátek (8:00–14:00 hod.).
Děkujeme za pochopení.

(viz příloha LZ 7/2019)

28. ŘÍJNA		
ANO – 167 *
NE – 62 *
MELECHOVSKÁ
ANO – 117 *
NE – 54 *
Ankety se zúčastnilo 271 občanů, z toho elektronicky
220 občanů, písemně 51 občanů, do schránek bylo
rozdáno 800 tiskopisů.

Občané se přiklonili k návrhu,
zpracovanému dopravním inženýrem!
Anketa byla ukončena 18. září 2019 a vyhodnocena dne
25. září 2019.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

NABÍZÍM k pronájmu 1 místnost (17 m2)
v 1. poschodí na Husově náměstí.
Vhodné pro ženu (společné příslušenství)
na kancelář, kosmetiku apod.
Tel.: 728 608 903
ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2019
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

KOMINICTVÍ
URBAN A SYN
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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.

12. – 13. 10.

Dr. Ciubrei Dumitri,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 721 553

19. – 20. 10.

Dr. Vrábel Vít,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 720 075 751

26. – 28. 10.

Dr. Ander Jozef,
T. G. M. 326, Chotěboř

Tel.: 569 623 980

2. – 3. 11.

Dr. Cyrusová Eva,
Havlíčkova 2235, H. Brod

Tel.: 569 432 014

9. – 10. 11.

Dr. Brixi Martin,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 112

POŠKOZENÁ ULICE V HRNČÍŘÍCH

Nešlo si jistě nevšimnout, že část ulice Hrnčíře je již
od konce srpna uzavřena pro veškerý provoz.  K velkému
poškození části komunikace v této ulici došlo 26. srpna
2019, kdy v důsledku prudkých dešťů došlo úplnému zanešení zatrubněného drobného vodního toku pod komunikací.
Velký tlak vody způsobil protržení zděné konstrukce, která
následně poškodila samotné těleso komunikace.
Mnozí se jistě ptají, proč se ještě nezačalo s opravou komunikace. Důvodů je bohužel hned několik. Hlavním důvodem
je to, že samotné zatrubnění nemá známého majitele. Povodí
Vltavy se hlásí pouze ke správě drobného vodního toku a dle
jejich výkladu, zatrubnění patří tomu, na jehož pozemku se
nachází. Město však ve svém majetku zatrubnění neeviduje,
tudíž by nemělo ani opravovat. Nicméně zástupci města jsou

si vědomi toho, že do zimy by se měla komunikace opravit.
Proběhlo již několik jednání, jak se zástupci Povodí Vltavy,
Vak Havlíčkův Brod, a.s., pojišťovnou, příslušnými odborníky i s potencionálními dodavateli prací a současný stav je
takový, že došlo k vyčištění zanešeného zatrubněného úseku,
proběhly kamerové zkoušky inkriminovaného úseku pod komunikací a připravuje se plán opravy včetně rozpočtu.
Město hodlá využít aktuálně vypsanou dotaci na obnovu
majetku po přívalových deštích, která je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj a na opravu je možno získat finanční
prostředky do výše 70 % vynaložených nákladů. Práce mohou začít ale až po podání této žádosti, tudíž je předpoklad,
že v druhé půlce října by se mělo začít opravovat.
-OdMI-

BLESKOVÁ POVODEŇ NA DROBNÉM VODNÍM TOKU
Někteří čtenáři po přečtení nadpisu tohoto článku určitě zpozorní, možná se i na jejich rtech objeví
úsměv. Voda přitekla do našeho města pouze dvěma
drobnými bezejmennými toky, které v letním období
dokážou i vyschnout, běžně v nich hladina dosahuje
pouze několik centimetrů. Tyto toky přivedly z okolních polí takové množství vody, které poškodilo majetek našeho města.
Co vlastně způsobilo tuto povodeň? Do úvahy zde
připadají pouze bleskové povodně, kdy průběh kulminačních průtoků ovlivňuje vegetační období, osetí
sousedních polí plodinami a v neposlední řadě intenzita srážkové činnosti. Dle vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 16. 9. 2019: „Podle
pravidelných pozorování našich meteorologických stanic Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou, nejbližší oblasti Ledeč nad Sázavou, ul. Hrnčíře, byla v odpoledních a večerních hodinách dne 29. srpna 2019
zaznamenána intenzivní bouřková činnost provázená

srážkami silné až velmi silné intenzity. Celkem spadlo
30 až 40 mm srážek. Podle automatického srážkoměru
v Humpolci spadlo v době největší intenzity deště během 1,5 hodiny 35 mm srážek, což odpovídá intenzitě,
„jaká se v oblasti středních Čech opakuje jednou za
10 let“. Fakta jsou tedy jasná. Ihned po povodni město začalo hledat způsoby řešení a odstraňovat následky
povodně.
V současnosti probíhají práce na čištění vodních toků
a kanalizačních přivaděčů.   Toky čistí správce těchto
toků, kterým je Povodí Vltavy, vlastní kanalizaci pak
firma Envirox. Práce budou ukončeny nejpozději do
4. října 2019. Poté město započne s rekonstrukcí vozovek a chodníků.
Představa, že naše město v budoucnosti nezažije bleskové povodně, je lichá. Vzhledem k poloze města nikdy
nebude možné vyloučit přívalové srážky a následný průtok vody některou částí našeho krásného města.      
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ ZAVÍTAJÍ DO LEDČE
Pohádka na motivy K. J. Erbena o smutném princi. Město Ledeč zve děti, rodiče, prarodiče
na divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký v neděli 3. listopadu 2019 v 15:00 hod. v sálu gymnázia.
Vstupné 50 Kč dítě, 80 Kč dospělý. Předprodej od 11. října 2019 v TIC na Husově náměstí 60
nebo na webu http://rezervace.ledecns.cz/.
-TD-, -DS-
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STĚHOVÁNÍ BEZ NARUŠENÍ PROVOZU – NOVÉ PROSTORY RZP
Dne 25. září 2019 se konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nejen pro širokou veřejnost, ale i pozvané zástupce Kraje
Vysočina atd. do nově otevřené výjezdové základny ZZS KV
v Ledči. Slavnostní přestřižení pásky provedl za zřizovatele
a investora pan náměstek Ing. Martin Kukla a pan náměstek
Ing. Vladimír Novotný. Samozřejmě, že se tohoto aktu nemohla neúčastnit paní Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS
Kraje Vysočina. Nechyběli ani zástupci zhotovitele, společnosti WANDEL CZECH, s.r.o., Ledeč nad Sázavou, zástupci
vedení našeho města a škol.
Věřili byste, že od doby, kdy se „záchranka“ v srpnu
přestěhovala do nových komfortnějších a moderních

prostor, už vyjela k více než 140 zásahům? Pravda je,
že dle slov zaměstnanců převážná většina výjezdů nebyla nikterak dramatického charakteru, ale to oni nikdy
dopředu nevědí! Přejme jim tedy, aby výjezdů bylo co
nejméně, aby nedocházelo k jejich zneužívání a aby se
vždy vraceli s optimismem a v nových prostorách se jim
dobře pracovalo.
Pokud si kladete otázku, co a jak bude dál s opuštěnými
prostory na poliklinice, tak určitě město pro ně najde nové
využití a jistě i na stránkách Ledečského zpravodaje vás budeme informovat.
Ing. Hana Horáková, místostarostka

BUBÁCI NA VOSTOJAVCE?
Už to tak vypadá! Ještě než dojedete k myslivně na Vostojavce, zarazí vás řada strašáků na louce. Nejdříve to
vypadá jako nějaký předčasný hon nebo roj houbařů. Kdepak, jsou to obyčejní okloboukovaní strašáci, jací bývali
na drobných políčkách za vsí. Čemu nebo komu tu vlastně
slouží, lze jen spekulovat. Že by už před lesem jinak pohostinní Vrbečští zaháněli návštěvníky, není pravděpodobné, tak to nejspíš bude kvůli těm zpropadeným divočákům.
Ostatně stopy jejich rypáků jsou tu dost patrné. Ale kam
půjdou, až se polekají téhle strašidelné partičky? Budou

škodit o pár desítek metrů dál. Tak nezbyde nic jiného, než
aby se s podzimem takhle sešikovali myslivci a vetřelcům
dali opravdu na frak, jestli ta prasata nezůstanou vyděšená
někde v mlází.
Podzimní krajina nabízí jistě mnoho krásných pohledů,
ale tenhle idylický vás ještě pobaví a vašim dětem možná
na chvilku zažene choutky na lumpačinky. Jen buďte obezřetní, pravděpodobnost, že vás z blízkého mlází pozorují
desítky párů prasečích oček, je veliká.
ok

BUDEME ZA PÁR DESÍTEK LET HLEDAT KORYTO SÁZAVY?
Veliký humbuk s globálním oteplováním i dostupnost
nových technologií, které snadno, rychle a přehledně měří
nejen teplotu ovzduší, ale nabízí i celou řadu dalších hodnot,
které jen stěží prakticky využijete – nás nutí sledovat teplotní ukazatele i několikrát za den. Ze zpráv se dozvídáme,
jaké maximální i minimální teploty byly dosaženy na nejrůznějších místech republiky. Města a obce pak málem mezi
sebou soutěží, kdeže v červenci bylo nejvíc horko.
Také Ledeč se od letošního jara zařadila mezi města, kde
je oficiálně měřena teplota. Je to zatím jen na jednom místě
(Plácky), takže ukazatel je jen orientační, ale přesto je to
zajímavé, protože si na městském webu můžete kdykoliv
prohlédnout nejen aktuální teplotu, ale také údaje o maximu a minimu příslušného dne. Nejspíš by bylo zajímavé
propojit poměrně členitou Ledeč a na více místech udělat
jakýsi průměrný výsledek. Při zmíněných technických vymoženostech to asi zase tak veliký problém nebude, jen se
o tom bude muset rozhodnout a zařadit ukazatele do městské optické sítě.
V městských kronikách jsou i pravidelné zmínky o počasí příslušného roku, ale jsou většinou jen – přišel první
červenec:
min  6,3 °C 11. 7. 2019
max  36,1 °C 1. 7. 2019

sníh, padaly kroupy, bylo sucho… Takže by nejspíš neškodilo i do budoucna vést tyto ukazatele třeba součástí kronik. To pro případ, že globální oteplování půjde tak rychle,
jak nás třeba přesvědčuje švédská aktivistka, a naši potomci se za padesát let budou ptát, co je to sníh a ukazovat si,
kudy vlastně ta Sázava tekla. Tak se zase budeme tak strašit, protože většině z nás je ukradené, jestli brázda nízkého
tlaku zrovna postupuje přes Faerské ostrovy. Vystačíme si
s tokem informací o počasí, abychom věděli, jestli přibalit
deštník nebo podpálit v kamnech.
Tak se vraťme do reality podzimu 2019 v Ledči a připomeňme si, že hledanou teplotu ve městě najdete na stránkách: https://www.ledecns.cz/cs/archiv/teplota.html
Vyčíst z toho mj. můžete i průběh letošního léta. Tady
jsou některá čísla i grafické znázornění nejteplejšího měsíce
roku.
ok, Ing. M. Ptáčník
Na vedlejší straně si prohlédněte grafy pro prázdninové
měsíce a přidáváme i hraniční hodnoty jednotlivých letních
měsíců (hodnoťte jako orientační).

srpen
min  7,3 °C 15. 8. 2019
max  34,9 °C 18. 8. 2019

září:
min  -0,1 °C 20. 9. 2019
max  32,5 °C 1. 9. 2019

BRASSTET – Město Ledeč vás zve na koncert populárních melodií souboru BRASSTET, který v roce
2017 navštívil naše město. A nyní se opět vrací v úterý 12. listopadu 2019 od 19:00 hod. do sálu Gymnázia
Ledeč nad Sázavou. Cena základní vstupenky je 150 Kč, senioři nad 65 let 100 Kč, děti a studenti zdarma.
Předprodej od 11. října v informačním centru na nebo na webu http://rezervace.ledecns.cz/.
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ZPRÁVA Policie ČR, Policejní stanice Ledeč
nad Sázavou s přehledem trestné činnosti
za měsíc září 2019
VYHROŽOVÁNÍ PO TELEFONU PROSTŘEDNICTVÍM
SMS ZPRÁV – dne 28. 8. 2019
byly policejním orgánem dle
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony
trestního řízení ve věci spáchaných přečinů nebezpečného vyhrožování, porušování domovní
svobody a poškození cizí věci,
kterých se měl dopustit 28-letý
muž tím, že dne 28. 8. 2019 měl 32-letému poškozenému zaslat několik výhrůžných SMS zpráv, ve kterých mu
vyhrožoval újmou na zdraví, dále tohoto měl honit s předmětem v ruce po dvoře hotelu Stadion, což v poškozeném
vzbudilo obavu o svůj život, kdy celou věc následně nahlásil na PČR. Poškozený dále zjistil, že mu měl pachatel
téhož dne údajně vniknout na jeho pokoj v hotelu Stadion
a poškodit mu zde jeho notebook. Všechny další okolnosti
případu jsou předmětem dalšího šetření Policie ČR, zda
vůbec k výše uvedenému jednání došlo či nikoliv. V případě prokázání spáchání uvedených přečinů podezřelému
u soudu hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 2 roky
nebo zákaz činnosti.
PODVODNÝ PRODEJCE PALIVOVÉHO DŘEVA –
dne 11. 9. 2019 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu
zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu podvod, kterého se dopustil NP tím, že dne
30. 8. 2019 na portále Bazoš.cz reagoval na inzerát, který
sem vložil 50-letý muž z Ledče n/S., kdy sháněl ke koupi
palivové dřevo v okolí Ledče nad Sázavou. NP pod smyšleným jménem kontaktoval SMS zprávou poškozeného, s kterým se poté domluvil přes SMS zprávy na koupi 100 m3
palivového dřeva a záloze ve výši 12.800,- Kč a stanovení
jednotlivých dnů, kdy mělo být dřevo poškozenému dovezeno. Jakmile poškozený dne 31. 8. 2019 uhradil smluvenou
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zálohu na číslo účtu, které mu NP zaslal, tak pachatel přestal
s poškozeným komunikovat, žádné palivové dřevo nedodal
a finanční částku 12.800,- Kč nevrátil. V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svody v trvání až
na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
KRÁDEŽ ALKOHOLU V OBCHODĚ BILLA – dne
22. 9. 2019 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil 40-letý muž (bezdomovec), který
dne 20. 9. 2019 v době v době od 12:05 do 12:15 hod. v obchodě Billa v Ledči n/S. odcizil z vystaveného regálu lahev
alkoholu Hanácká vodka 0,7 l v hodnotě 139,90 Kč, kterou si uschoval do pravého rukávu své mikiny, kterou měl
na sobě a následně tuto pronesl bez zaplacení přes pokladní
prostor, kde byl při východu z obchodu zadržen obsluhou
prodejny, které se to však nepodařilo a pachatel utekl. Přivolaná policejní hlídka pachatele nalezla v silně podnapilém
stavu nedaleko obchodu Billa, kdy tento nebyl schopen provedení dech. zkoušky, k překvapení policie však nebyl opilý
z odcizené lahve vodky, která byla u něho nalezena zcela
neotevřená a byla tak navrácena zpět do prodejny. Podezřelý
nejdříve putoval k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou
stanici a následně si pak převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež, neboť jak bylo zjištěno provedeným
šetřením PČR, obdobných skutků se dopustil v nedávné
době po celém území ČR i v zahraničí, v obchodě Billa
v Ledči n/S. byl již v loňském roce rovněž jednou přistižen
při krádeži alkoholu. Věc byla zpracována ve zkráceném
přípravném řízení a předána k dalšímu rozhodnutí státnímu
zástupci, kdy podezřelému hrozí v případě uznání viny trest
odnětí svobody v trvání až 3 roky.
npor. Josef Daněk, DiS., zástupce vedoucího
Obvodní oddělení Světlá n/S.
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Září se zapisuje jako nadprůměrný měsíc, co se týče zásahové
činnosti. Na konci prázdnin, tj.
29. srpna přišel na Ledečsko vydatný déšť. Tomu přidala sklizená
pole, na kterých nemělo co vodu
zadržet, a bylo o výjezdy postaráno.
Hasiči zasahovali u 13 událostí napříč celým městem. Velmi často se
jednalo o vyplavené domy, bahno
v objektech, odčerpání vody z hal. Protože voda, jak je známo, přijde rychle a rychle odejde, bylo potřeba využít více
sil a tak zasahovali jak hasiči profesionální, tak i dobrovolní z Ledče nad Sázavou a Kožlí. Největší škody evidujeme
opět v průmyslové části města, oproti jarnímu přívalovému
dešti, tentokrát naštěstí v menší míře.

Dále jsme se zúčastnili cvičení a to požáru ve věznici
ve Světlé nad Sázavou. Cvičení pod taktovkou kolegů ze
Světlé je pro nás vždy velmi zajímavé, protože do těchto
prostor se často nepodíváme. Následoval noční požár vozidla v obci Hradec. Bohužel šlo o požár u dobrovolných
hasičů v Hradci. Naštěstí se obešel bez zranění. Za září bylo
potřeba naší asistence u dvou dopravních nehod, naštěstí se
obě obešly bez újmy na zdraví. Za zmínku zde ještě stojí
spolupráce s policií a dalšími třemi jednotkami hasičů při
pátrání po pohřešované osobě, která se velmi rychle po zahájení hledání našla živá a zdravá.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LEDČI
Od poslední uzávěrky zpravodaje došlo u ledečských hasičů k řadě událostí. Ze zásahové činnosti lze připomenout
zásahy z konce měsíce srpna, kdy vlivem přívalových dešťů
došlo k zatopení několika objektů vodou a bahnem (zejména diskontu v Pivovarském údolí a tradičně provozů firem
v Podolí), požár vozidla, ke kterému došlo v důsledku závady
na elektroinstalaci dne 10. září 2019 v Hradci, anebo úspěšná
pomoc v rámci Integrovaného záchranného systému při pátrání po pohřešované osobě dne 17. září. Ze spolkových aktivit
můžeme zmínit loučení s prázdninami s posezením a grilováním dne 6. září v Ledči a 7. září v Hradci, výlet do Jihlavy
spojený s exkurzí krajské stanice a operačního střediska. Tak,
jako v uplynulých letech proběhla dne 13. září soutěž Železný
hasič a nově i Železná hasička Ledče nad Sázavou. Soutěžilo
se v disciplínách TFA - toughest firemen alive - v hasičském
silovém víceboji, což je náročná disciplína, při které hasič
pracuje v zásahovém oděvu, v zásahových rukavicích a bo-

tách, s přilbou a dýchacím přístrojem na zádech. Takové zatížení ve spojitosti s různorodou fyzickou zátěží simuluje reálné zásahové podmínky, kdy si závodící sahají na dno svých
sil. Po startu závodník přenášel barely se štěrkem, následně
svinoval dvě hadice B75, po té provedl 80 úderů palicí v hammerboxu a přepravoval 80 kg vážící figurínu. Po překonání
2 m vysoké bariéry dvakrát převracel pneumatiku od traktoru
a do cíle rozvinoval zavodněnou hadici C52. Na trati se utkali havlíčkobrodští profesionální hasiči ze stanic Světlá nad
Sázavou, Havlíčkův Brod a Ledeč nad Sázavou, dobrovolní hasiči z SDH Lesonice, SDH Čechtice, SDH Třešť, SDH
Kamenná Lhota, SDH Bojiště a SDH Ledeč nad Sázavou.
Za ženy na mírně upravené trati pak nastoupily tři ženy, kdy
dvě byly z SDH Dolní Město. Železnými hasiči se stali Petr
Svatek a Denisa Vápeníková. V pátek třináctého byl navíc
vyhlášen Den požární bezpečnosti. Letošním tématem byla
průjezdnost komunikací pro požární techniku, ledečští hasiči
se do projektu „tři metry pro život“ rovněž zapojili. Kondiční
jízdy strojníků jsou často směřovány na zdejší sídliště k ověření průjezdnosti silnic, kde si často bezohledně a v rozporu
se zákonem parkující řidiči neuvědomují, že v případě požáru
by se záchranářská technika mohla dostat na místo zásahu se
zpožděním, které by mohlo mít fatální následky.
Dan Horký
DĚKUJEME koželským dobrovolným hasičům za včasnou a vydatnou pomoc při záplavě vody a bahna z polí
pod Ostrovem 29. srpna 2019.
Majitelé PENZIONU VILA MARKÉTA Jaroslav
a Markéta Černickovi.
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ZBYTEČNÉ PŘÍJMENÍ, ZBYTEČNÉ PŘIPOMÍNKY
Milí a drazí čtenáři. Opravdu s velkým zájmem jsem si
v posledním čísle Ledečského zpravodaje přečetl článek
pana starosty „Nestyďte se za své příjmení“. Nechci se
vyjadřovat k meritu článku, chci se s vámi podělit o svém
zážitku, jak vedení města reaguje na stížnosti a podněty.
Obrátili se na mě, jako na zastupitele našeho města, manželé Písaříkovi, kteří bydlí u starého hřbitova. Manželé
Písaříkovi napsali, téměř před dvěma a půl lety, pana starostovi o svém problému – konkrétně o strachu z letitých
a přerostlých lip, které jsou kolem starého hřbitova vysázeny. Chtěli jen vědět, jak město zabezpečí a ošetří svůj
majetek – tyto lípy, aby se manželé Písaříkovi nemuseli
při každém větru, a že jich je čím dál více, bát o svůj majetek. Pan starosta se ani nenamáhal jim osobně odpovědět
a po dvou měsících (kdeže je zákonných 30 dnů) dostali
odpověď o třech, ano o třech větách z odboru životního
prostředí, že se kácet nebude a že jsou stromy památkové chráněny. Hotovo, tečka. Poté se manželé Písaříkovi,
jak jsem výše uvedl, obrátili na mě. A tedy jsem, v sou-

ladu se zákonem o obcích požádal, aby byl na program
jednání našeho zastupitelstva zařazen bod, kde by nám
pan starosta vysvětlil, jak bude naše město komplexně
řešit otázku městské zeleně a jak město zabrání obavám
občanů města z přerostlých stromů. Inu, měl jsem smůlu
a nic se neprojednávalo a nevysvětlovalo. Pan starosta mi
oznámil, že se v tomto případě jedná o výkon přenesené
působnosti. V čem, to už mi neozřejmil.
Takže ať se vrátím k článku pana starosty - opravdu
se nestyďte za své příjmení. Ale je to úplně jedno. Ať
se podepíšete nebo ne, vedení města se na vás stejně
vykašle.
A jen poslední věta na závěr – stalo se krásnou tradicí,
že ke každému mému článku vám vedení města přiloží
svůj „jediný a správný“ komentář, abyste věděli, kde je
pravda. Ovšem pravda v pojetí dvou světlonošů z vedení města. Ale předpokládám, že máte dost svého rozumu
a koukáte se kolem sebe.
Mgr. Petr Vaněk, zastupitel města, ČSSD    

FOTOGRAFOVÁNO V ŘÍJNU 1938

Polní pošta č. 54. Jednalo se o polní poštu v Pardubicích,
která sídlila v zadním traktu radnice v bytě šatlavného (jak
je napsáno). A kupodivu jsem našel souvislost s Ledčí n.
Sázavou, jak vyplyne z dalšího textu. Jednalo se o devět
záložníků, kteří byli vybaveni a vyzbrojeni telegrafním
praporem v Benešově u Prahy. Dostali i rekvírované malé
nákladní auto firmy Mrklas Praha. V čele a sedící je veli-
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tel npor. telegraf František Moravčík, rodák z Brumova.
Z jeho pozůstalosti snímek pochází, osobně jsem se znal
s jeho paní, která žila v Brně, Cihlářská ulice. Pan Moravčík v civilu pracoval na poště Brno 2 jako úředník.
Kupodivu jeden čas spolu s dalším úředníkem Vladimírem Vaškem a spřátelili se. Jak je známo, byl to Petr Bezruč. Zástupcem Moravčíka byl poručík, poštovní úředník
z Prahy (třetí zleva). Tolik úvodem.
Na snímku druhý zleva je poddůstojník, a to je ta spojitost s Ledčí. Měl jsem kdysi poznačeno jeho jméno,
ale s fotografií mi zmizelo. Věděl jsem, že byl stavebním asistentem u stavitele Frant. Vorlíčka. Jmenoval se
křestním jménem Erich a byl z Kounic u Vlastějovic.
Když jsem chodil za kamarádem Josefem Čvrtičkou
(1928) na Vorlíčkův dvůr, vídal jsem ho. (S Josefem
jsme hrávali fotbálek.) Dodnes nemohu zjistit jeho jméno, ačkoliv jsem zpovídal rodáka z Kounic a další lidi.
Prostě 83 let je už dlouhá doba.
Už se asi nikdy nedozvím, kdo byl Erich a jestli se
do Ledče vrátil. Bezesporu jako zajímavost z dávných
časů stojí za přečtení.
RNDr. Miroslav Vostatek

PŘÍSTAVBA K ZIMNÍMU STADIONU
RM dne 18. února 2019 usnesením č. 62/2019/04RM
schválila uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem
bylo zpracování PD na akci „Přístavba Sportovního centra Ledeč nad Sázavou, Nádražní č. p. 1292, Ledeč nad
Sázavou“ s firmou ATING - Ing. Jaroslav Bělohradský.
Nové prostory pro šatny a zázemí jsou navrženy jako
jednopodlažní přístavba s půdním prostorem. Mělo by
vzniknout šest nových šaten včetně sociálního zázemí,
nové zázemí pro rozhodčí a kancelář včetně provozní
a technické místnosti.
Následně bylo požádáno o vydání stavebního povolení, které bylo vydáno 11. 7. 2019, a poté následovalo
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Na základě proběhlého výběrového řízení zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 11. září 2019
uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem sta-

vebních prací (nejnižší nabídková cena) na akci „Přístavba sportovního centra, Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou“ – a to se společností WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 28977955
s nabídkovou cenou v celkové výši 11 354 225,70 Kč +
21 % DPH. Předání staveniště proběhlo dne 23. 9. 2019
a dle smlouvy o dílo by celá přístavba měla být hotova
do 31. 12. 2019.
Budeme věřit, že stavba bude mít hladký průběh a hokejisté budou moci nové kabiny využívat už v následující
sezóně.
V souvislosti se stavbou bychom rádi všechny uživatele zimního stadionu poprosili o dodržování zákazu
vstupu na staveniště a pochopení případného omezení
provozu, týkajícího se hlavně omezení parkovacích míst
z důvodu naskladnění materiálu a zázemí staveniště.
-OdMI-

ODBORNÉ UČEBNY A DÍLNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Již na podzim loňského roku byla podána žádost
o dotaci v rámci 6. Výzvy MAS Královské stezky z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu rozvoje infrastruktury pro MŠ, ZŠ a neformálního vzdělávání na podporu projektu „Odborné učebny
na ZŠ Ledeč nad Sázavou“.   Projekt řeší rekonstrukci
dílen, které pro špatný technický stav již neposkytovaly dostatečně kvalitní zázemí pro výuku. Protože škola neměla k dispozici výukové pomůcky, vhodné sady,
stavebnice a jiné materiálně technické pomůcky, jsou
v rámci projektu pořizovány také nezbytné pomůcky
a nářadí do dílen i do učebny fyziky, chemie a učebny
přírodopisu a vhodný nábytek. Dále je řešena úprava zeleně v okolí víceúčelového hřiště u ZŠ. Cílem projektu
je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích
(přírodní vědy, řemeslné obory) ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce. Dodávka výukových pomůcek

do učeben fyziky, chemie a přírodopisu a nářadí do dílen včetně vhodného nábytku připadla firmě HELAGO-CZ, s. r. o., která ve výběrovém řízení na výběr dodavatele podala nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to
s nabídkovou cenou ve výši 1 631 261,50 Kč vč. DPH.
Úpravu zeleně provede firma Green Planet ze Světlé nad
Sázavou za částku ve výši 26 453,81 Kč vč. DPH. Poptávkové řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce dílen
probíhá právě v těchto dnech. Náklady dle předběžného
rozpočtu činí 340 992,22 Kč vč. DPH. Kompletní realizace bude provedena do konce roku 2019. Projekt je
spolufinancován Evropskou unií ze strukturálního fondu ERDF ve výši 95 % celkových způsobilých výdajů
projektu, tzn. částkou 1 877 799,94 Kč, zbývajících 5 %
celkových způsobilých výdajů, tzn. 98 831,58 Kč, je
hrazeno z rozpočtu města.
-OdMI -

HUMANITÁRNÍ SBÍRKa
OS Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Hradec vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), obuvi, lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látek. Domácí potřeby – nádobí
bílé i černé, skleničky – vše jen funkční. Peří, péřových
a vatových přikrývek, polštářů a dek. Hraček.
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE: elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní
kola, lyže, dětské kočárky…

21. a 22. října 2019 od 15 do 17 h,
OBECNÍ ÚŘAD HRADEC
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
se nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc. Dispečink Diakonie Broumov
– 224 316 800, 224 317 203
Více na www.Diakoniebroumov.org
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ADAPTAČNÍ KURZ 6. ROČNÍKŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Nový školní rok zahájily naše 6. ročníky již tradičním
adaptačním kurzem. Sešli jsme se 5. září ve třídě, kde
nás čekaly různé aktivity, během kterých jsme se o sobě
dozvídali nové věci a vzájemně se tak poznávali. Dopoledne uteklo jako voda a my jsme se hrnuli do školní
jídelny na oběd, abychom doplnili energii. Následovala
krátká polední pauza, po které jsme odjeli autobusem
do záchranné stanice pro zvířata v Pavlově. Během prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací
o zvířatech, pohladili jsme si sovu a zkoušeli krmit lišáka Lukáše. Po krátkém odpočinku jsme se vydali pěšky
zpátky do Ledče. Nálada byla dobrá, počasí nám přálo,
takže jsme dorazili s nulovými ztrátami ke škole, kde
nás čekal zasloužený odpočinek. K večeři jsme si opekli
buřty, a když se setmělo, čekala na všechny odvážlivce

cesta noční školou. Pak už měli všichni spát, ale zážitků
bylo tolik, že se chichotání a mluvení ozývalo ještě dlouho po půlnoci, což jsme ocenili hlavně my, třídní učitelé.
Druhý den po sedmé hodině ráno dostihla spravedlnost ty
největší povídálky. BUDÍČEK! Všichni jsme vstali, uklidili třídy a po vydatné snídani ve školní jídelně jsme vyrazili plni síly na Šeptouchov, kde už na nás čekali lektoři
Střediska volného času z Ledče. Tady jsme se rozdělili
do sedmi skupin, plnili úkoly a sbírali indicie, abychom
mohli společně složit vzkaz, který zakončil náš adaptační
kurz.
Oba dny i noc byly náročné, ale doufáme, že na „adapťák“ budou všichni rádi vzpomínat.
Lucie Dvořáková, Petra Špačková
a Michal Simandl, třídní učitelé

LESNÍ PEDAGOGIKA
V úterý 10. září 2019 vyrazili páťáci do lesoparku Šeptouchov. Pracovníci společnosti Lesy ČR si tu pro ně připravili program „Lesní pedagogika“. Děti ve skupinkách
obcházely jednotlivá stanoviště a nejenom zrakem, ale

i hmatem a čichem poznávaly lesní prostředí. Zpestřením
celého dopoledne bylo opékání buřtů. Děkujeme za hezké dopoledne.
E. Chadimová, učitelka 1. st. ZŠ

TURNAJ ŠKOLNÍ LIGY V MINIHÁZENÉ

Skupina 1. – 3. tříd
2. místo – SMAJLÍCI – žáci 3. tříd
6. místo – TYGŘÍCI – žáci 1. tříd
Skupina 4. – 5. tříd
místo – LVI – žáci 5. tříd
místo – VLCI – žáci 4. tříd
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Ve středu 18. září 2019 se uskutečnilo 1. kolo školní
ligy v miniházené v tomto školním roce. Začalo netradičně na venkovním hřišti v areálu ZŠ Dolní Kralovice. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, ale vítr už byl
podzimní. I proto bylo příjemným překvapením, že nám
místní škola připravila občerstvení ve formě teplého
čaje a sušenek.
Herní systém zůstal stejný jako v minulých letech. První skupina žáci 1. – 3. tříd a druhá skupina žáci 4. – 5.
tříd. Přibyl nám však nový soupeř -  jedno družstvo ze ZŠ
Zruč nad Sázavou.
Celý turnaj byl jako vždy dobře zorganizovaný a dopoledne nám s házenou uteklo jako voda. Žákům naší školy
se na těchto turnajích daří velmi dobře umisťovat a ne jinak tomu bylo i teď.  VÝSLEDKY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY:
Jana Hrochová – učitelka 1. Stupně ZŠ Ledeč n. S.

BEZ PROJEKTU ANI RÁNU

Takový už je trend posledních let, že vlastně všechno
musí být podloženo a doloženo řádným projektem. Takovou vážnou záležitost jistě připravuje (většinou dlouhodobě) i náležitě připravená parta odborníků. Ale někdy
nad tím laik přeci jen znejistí. Třeba v případě ostrůvku
pod lípou na náměstí Svobody. Před nedávnem jsme to
kvůli estetice a předpokládám i funkčnosti osadili keříky – jak se však ukázalo, projekt se musí překopat, a to
doslova. Snad to brání bezpečnosti dopravy.
Když se podívám na tu fotografii a porovnám průměrně vzrostlého Ledečáka za volantem, tak bych si myslel,
že by až tak vadit nemuselo. Snad jen v případě, že by se
tu konal závodní okruh na dětských motokárách. V zájmu naší bezpečnosti se zase tolik nehodí o problému
vtipkovat. Jen si myslím, že k projektu mohli být pozváni odborníci, kteří vědí, jak vysoko vyroste taková

růžička, aby s ní nebyl takový problém. Pro vzor není
daleko. Jen přes silnici jich v sezoně kvete hned celé
malé políčko. Z jiného projektu jsem se dozvěděl, že
to žádné kvetoucí políčko není, ale jen ukázkový park.
No! My jsme ve Vepříkově žádný park nikdy neměli,
jen Obůrku. Tam byly dětmi vyběhané cestičky, vzrostlé stromy, neudržovaná keřová výsadba i dvě lavičky,
které by však ani v jednom směru nesplnily parametry
vyhlášky EU. Přesto na nich denně sedávala kupa dětí,
zjevně bez poškození. Tak já žádné „ukázkové parky“
hodnotit nebudu, jen se přimlouvám, aby byli k projektu překopaného záhonu pozváni odborníci, kteří příští
jaro nebudou překvapeni, co nám to zase vyrostlo za nebezpečí. A to nedej bože, aby došlo třeba i na lipku –
symbol náměstíčka.
ok

BYL VÁŠ PRADĚD VELKOSTATKÁŘ
NEBO SUKNIČKÁŘ?
RODOKMEN NENÍ MAJETKEM ČLENA
JEDNÉ GENERACE, ALE CENNOU RELIKVIÍ PŘEDÁVANOU Z JEDNOHO POKOLENÍ
NA DRUHÉ. V TOM SPOČÍVÁ VÝSOSTNÁ
ÚLOHA GENEALOGIE
Už řadu let se ve společnosti projevuje značný zájem o poznání svých kořenů, tedy pátrání po předcích.
Naštěstí moderní technologie tyto chvilky poznávání
i dobrodružství velmi usnadňují, takže „badatelé“ nejsou
odkázáni jen na křestní listy rodičů nebo přízeň na matričních úřadech či archivech.
Nabízíme pomoc těm, kteří jsou úplní začátečníci,
a přesto by rádi nahlédli do historie svých rodů. O tom,
že je to velké dobrodružství, které nabídne mnoho překvapení, vás ujistí ti, kteří už zkušenost mají. Zveme vás
na přátelské setkání k tématu GENEALOGIE (rodopisu),
které se uskuteční

v úterý 12. listopadu 2019 v 15:30
v Městské knihovně v Ledči.
Se základními informacemi vás seznámí Ing. Oldřich
TYLEČEK. Co můžete očekávat? Důležité první kroky,
zásady práce i informace pro pokročilejší. Co nelze očekávat? Nikdo vám tu na místě nebude dohledávat vaše
předky. Dostanete ZDARMA důležitá vodítka i adresy.
Nezapomeňte tedy na poznámkový papír, tužku a obrňte
se už dopředu trpělivostí, ale vaše snaha bude stát za to.
Hlavně se ptejte, a to hned i u vašich nejbližších.
Vzhledem k omezené kapacitě místa konání bychom
zájemce požádali, aby svou účast nahlásili na níže uvedených kontaktech.
Bližší informace v Městské knihovně v Ledči n. S.:
telefon: 569 729 582, 569 729 583,
e-mail: knihovna@ledecns.cz, osobně v knihovně.
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MOJE ŠKOLA – 3. ČÁST ZE VZPOMÍNEK JIŘÍHO VOSTATKA
K třetí části vzpomínek pana Jiřího Vostatka přikládáme i fotografii ze vzdáleného a šťastného dětství i foto
„prince“ Hamerníka, na kterého jsme narazili už v první
části. Hamerník, vlastním jménem František Škvor, se živil příležitostnou prací na statku u Pejcharů. Snímek je
pořízen koncem 40. let před hospodou (nyní Sázavanka).
Řidič červeného autobusu Karel Tušla ze Zahrádky (jak
se jde v Zahrádce na hřbitov, na levé straně stojí dům
s vysokou garáží na autobus, tam bydlel). V tuto dobu
jezdily autobusy z Ledče do Humpolce (Tušla), Ledeč
- Čechtice, Praha - Záhrádka přes Ledeč. Příště ještě
přejdeme některé školní dokumenty a drobné vzpomínky
na spolužáky. Teď už ke třetí části…
Zcela atypický byl pak školní rok 1944–1945. Po uhelných prázdninách školu obsadili tak zvaní národní hosté. To byly německé rodiny, lépe řečeno ženy s malými
dětmi. Rodiny pocházely z měst, kde byly jejich domy
zničeny leteckými nálety. Ve třídách rozmístili postele
a zde žilo – přežívalo vždy několik rodin. Rodiny, na které se již nedostalo místo, byly „umístěny“ do českých
domácností. Postižených se nikdo neptal, zda souhlasí.
Odmítnutí by znamenalo velké nepříjemnosti, ne-li koncentrák. Jen pro představu. Dům, ve kterém jsme bydleli,
obývali manželé – dnes bychom řekli důchodci. Jeden
pokoj a kuchyň. Do tohoto bytu jim dosadili matku se
dvěma dětmi. Umístili je tak, že v kuchyni postavili
patrovou dřevěnou palandu. Dole spala matka, nahoře
děti. K tomu osobní vzpomínka: děti se jmenovaly Elza
a Rolf. Rolf byl asi o rok mladší než já. První den, když
se nastěhovali, mi řekl – du Tschechische Hund! (ty český pse). Pro příklad, jak se i za této situace chovali. Když
v květnu 1945 odcházeli spolu s pochodujícími vojáky,
jejich matka nám hrozila a křičela: Wir kommen wieder!

(My se ještě vrátíme!) Ne jednou jsem si na tuto rodinu
v životě vzpomněl. Možná, že se ona i její děti opravdu
vrátili, ale rád bych věřil, že jako slušní turisti.
Ale pokračuji ve školním roce 1944-45. Po uhelných
prázdninách a národních hostech se ve škole v květnu
ubytovala Rudá armáda, po jejím odchodu Československá armáda. Opět do školy jsme nastoupili až 1. října
1945.
Dnešního školáka jistě napadne otázka, co jsme dělali,
když jsme pomalu celý školní rok byli doma? A navíc,
neměli jsme PC ani chytré mobily. Tady musím poznamenat, že jsme se vůbec nenudili. V zimě jsme sáňkovali
a lyžovali všude, kde byl příhodný kopec, stráň.
Jaro, duben 1945 – opět jedna z nezapomenutelných
vzpomínek. Byl krásný, prosluněný den, na zahradě jsme
pozorovali nekonečné svazy amerických bombardovacích letadel. Letěla zhruba nad Šeptouchovem. Náhle,
jako mušky, začaly kolem svazu létat malé stíhačky, nalétávaly na jedno velké letadlo. Slyšeli jsme palbu palubních kanonů. Náhle velké letadlo začalo střemhlav padat
k zemi, za ním čára dýmu. V tom momentě jsme měli
pocit, že musí spadnout přímo na nás. Odehrávalo se to
totiž ve výšce 6 tisíc metrů. Spadlo, zdálo se nám, přímo
za Šeptouchovem. Bez váhání jsme se tam rozeběhli. Nakonec jsme doběhli až téměř do Kožlí. A opravdu, na poli
bylo sestřelené letadlo, s rudými hvězdami na křídlech.
(Kdo snad o této události nic neví, doporučuji přečíst si
události 2. světové války na bývalém okrese Ledeč n. S.
– popisuje A. Dolejš ve Zručských novinách ze dne 22.
srpna 2015. Jistě je tato událost popsána i jinde.)
Pak už přišel květen, osvobození, ruští vojáci…. Ale to
je už jiná historie, určitě na dlouhé povídání.
Jiří Vostatek

BESEDA S POPULARIZÁTOREM VĚDY
O VESMÍRU – JIŘÍ GRYGAR
Město Ledeč vás zve na besedu s českým astrofyzikem a popularizátorem vědy o vesmíru RNDr. JIŘÍM
GRYGAREM, CSc.
Beseda se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2019
od 16:30 hod. v sále Gymnázia Ledeč. Předprodej vstu-
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penek v Turistickém informačním centru na Husově náměstí v Ledči. Nenechte si ujít tuto připravovanou besedu. Již brzy více informací na webu www.ledecns.cz
v sekci kalendář akcí.

ZVON PRO ZAHRÁDKU
V květnovém a červnovém čísle Ledečského zpravodaje jste se mohli seznámit s historií zvonů v kostele sv.
Víta v Zahrádce. V článku bylo zmíněno, že P. Josef Toufar objednal v roce 1947 nový zvon „umíráček“, jehož
osud není znám.
Díky konzultacím s kampanologem Mgr. Petrem Váchou se podařilo zjistit, že tento zvon do Zahrádky dodán
byl a byl zavěšen na hřbitovní kapli.
Při likvidaci Zahrádky byl tento zvon přemístěn do
zvonice kapličky stojící na návsi v nedalekých Šetějovicích, nacházejících se na levém břehu Želivky. Zde tento
zvon slouží dodnes. Je doplněn elektrickým zvonicím zařízením a pravidelně tak ohlašuje poledne a klekání.
Informovali jsme také o projektu Spolku Přátelé Zahrádky iniciovaném paní Lenkou Lhotkovou na pořízení
nového zvonu pro Zahrádku v letošním roce, který je rokem 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce. Díky
zájmu a štědrosti veřejnosti i měst a obcí v širším okolí se
od února letošního roku podařilo na účtu veřejné sbírky
soustředit více než 400 tisíc korun.
Spolek poptal výrobu zvonu u všech českých zvonařských firem a z obdržených podkladů vybral nabídku
známého zvonaře pana Petra Rudolfa Manouška. Jedná
se o pokračovatele tradice starého zvonařského rodu.
Rod Manoušků vlastnil také První moravskou zvonárnu,
u které Pater Toufar objednával zvon v roce 1947.
Nový zvon by měl mít průměr 70 cm a hmotnost 205 kg.
Zvon ponese jméno JOSEF na památku P. Toufara a bude
na něm nápis „RODÁCI A PŘÁTELÉ NA PAMĚŤ 800.
VÝROČÍ ZAHRÁDKY A P. TOUFARA, L.P. 2019“
Protože zvonárna pana Manouška na pražské Zbraslavi
byla zničena povodněmi v roce 2002 a úřady z důvodu
nedořešené protipovodňové ochrany dosud nepovolily její obnovu, vyrábí Petr Rudolf Manoušek v posledních letech zvony ve spolupráci s holandskou zvonárnou
Royal Eijsbouts v Astenu nedaleko Eidhovenu. Historie
této firmy sahá do poloviny 19. století, kdy se zabývala výrobou a opravami věžních hodin a orlojů. Odlévání
zvonů k této hodinářské práci přibylo až zhruba o 100 let
později. Zvonařství má v této firmě tedy paradoxně kratší tradici než v rodině Manoušků. Jedná se však o jednu
z předních zvonáren, která dodává zvony do celého světa.

Pozoruhodné také je, že výrobou zvonů se zabývají pouze
firmy evropské, na žádném jiném kontinentě klasickou
zvonárnu nenajdete.
Výroba zvonu pro Zahrádku začala letos v létě návrhem výzdoby. Ta musí být připravena jako první, aby ji
bylo možno otisknout do formy na odlití zvonu. Vlastní
lití se uskutečnilo v pondělí 16. září za přítomnosti zástupců Spolku Přátelé Zahrádky. Po zatuhnutí zvonoviny,
což u zvonu této velikosti trvá několik dní, se rozbije písková forma, zvon očistí, podle potřeby dobrousí a osadí
se do něj srdce.
Věříme, že vše dobře dopadne a zvon bude možno
vysvětit a zavěsit v průběhu pravidelného Dušičkového
setkání v Zahrádce v sobotu 26. října. Pokud bude příznivé počasí, plánuje Spolek Přátelé Zahrádky zvon ráno
cca v 8:30 krátce vystavit na ledečském náměstí a pak
přes Kožlí a Kamennou Lhotu slavnostně převézt do Zahrádky, kde bude zvon asi od 10 do 14 hodin vystaven.
Ve 13 hodin zvonař Petr Rudolf Manoušek přítomné
seznámí s procesem zrodu nového zvonu. Ve 14 hodin
by měl být zvon vysvěcen královéhradeckým biskupem
Mons. Vokálem a za pomoci Hasičského záchranného
sboru v Ledči zavěšen do věže zahrádeckého kostela sv.
Víta. Následovat bude mše svatá a vystoupení pěveckého
sboru Dech z Vlašimi. V průběhu akce, na kterou jsou
všichni srdečně zváni, se pak nový zvon poprvé rozezní. Sledujte internetové stránky www.zahradka.euweb.
cz nebo facebookový profil Zahrádka u Ledče, kde bude
program v případě potřeby upřesňován.
Shromážděné finanční prostředky umožnily objednat
také elektrické ovládání zvonu. Po dokončení instalace
tak bude zvon automatizovaně odbíjet poledne a klekání.
Nový hlas zahrádeckého kostela tak alespoň symbolicky
vrátí život do údolí Želivky. Kostel se také bude moci
připojit k projektu Paměti národa Zvonění 17. listopadu.
Zavěšením zvonu však snahy o obnovu a oživení
kostela v Zahrádce nekončí. V opravách je nutno pokračovat a proto Spolek Přátelé Zahrádky bude i nadále
sbírat finanční prostředky na opravy, restaurování a vybavení kostela v Zahrádce na účtu veřejné sbírky číslo
5399739001/5500. Všem dosavadním i budoucím dárcům děkujeme!
Jan Čihák
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O MISIÍCH Letošní říjen je v katolické církvi měsícem
misijním. Vzpomínáme na lidi, kteří odcházejí do chudých
a často i nebezpečných zemí, aby pomáhali těm nejubožejším. Cílem misionářů je zlepšit situaci konkrétních lidí v jejich přirozeném prostředí. Pomoc je dlouhodobá. Snaží se jim
zajistit alespoň základní výživu a lékařskou péči, ale tam, kde
je to možné, i vzdělání a třeba i pomoc s rozjezdem drobného
podnikání. Kromě přímé pomoci jde hlavně o podporu soběstačnosti. Je praktičtější naučit člověka lovit ryby, než mu občas nějakou rybu darovat. Misijní přístup podporuje i vztah
místních k jejich komunitám. Misionáři se snaží, aby místní
přebírali zodpovědnost za sebe. I pomoc, která z našeho pohledu vypadá nicotně, může podstatně zlepšit podmínky v celých chudých oblastech. Když pomůžeme opravit nefunkční
studnu, ihned to má dopad na zdraví obyvatel. Zemědělec
může zavlažit pole a sklidí větší úrodu. V místě nevypukne
hlad. Tisíce křesťanských misionářů a dobrovolníků v nepředstavitelně obtížných podmínkách s Boží pomocí obětují
část svých životů a sil tomu, aby svět byl o něco lepší.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
17. 10. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)

18. 10. ve 14.30 spolčo pro školní děti na faře (zajišťuje
Barča Wolfová) 18. 10. v 15.30 spolčo pro děti na faře
(3–6 let, zajišťuje p. Sklenářová)
20. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, misionáře
a jejich dílo). Mše svatá v kostele v Sačanech – dle rozpisu. Mše svatá v kostele v Kožlí – dle rozpisu.
26. 10. ve 14.00 hod. mše svatá a žehnání zvonu v Zahrádce.
Zvon požehná královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor ev. 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

VÝLET DO PRAŽSKÉ ZOO
Že v Ledči nad Sázavou poskytuje sociální služby stacionář Petrklíč, je v našem regionu již všeobecně známé. Petrklíč ale provozuje také malé chráněné bydlení. Žijí v něm
lidé s postižením, kteří potřebují pomoc při zvládání některých činností. Tato pomoc jim umožňuje žít v domácím prostředí a podílet se spolu s pracovníkem na všech běžných
domácích činnostech. K tomu patří i trávení volného času.
Účastní se kulturních, sportovních a jiných akcí. Navštívili
Vodní dům, ZOO v Jihlavě, Záchrannou stanici v Pavlově
a další místa. Dlouhou dobu plánovali návštěvu ZOO v Praze. Lákali je zejména sloni, žirafy a velké šelmy. Lidé z bydlení si našetřili na jízdné a jednu slunečnou sobotu vyrazili
do Prahy. Značnou část ZOO obešli, kromě slonů, žiraf a šelem je zaujali tučňáci, gorily a lachtani. Vrátili se unavení,
ale nadšení a obohacení o krásné zážitky. Posuďte sami.  
Mgr. Miroslav Sklenář, vedoucí Petrklíče, Ledeč n. S.

Mateřské centr um Ledňáček Vás z ve na

11. USPÁVÁ NÍ STR AŠIDEL
9. 11. 2019 od 14:30 do 17 hodin

Zveme všechny malé i velké děti na podzimní putování po ledečském hradě.
Občerst vení zajištěno. MC Ledňáček Ledeč n. S., Nádražní 231, Ledeč.
K oordinátork y: Bc. Eva Chvátalová, Mgr. Miroslava K adlecová, Petra Hořejšová
Mail: mclednacek@centr um.cz – web: hb.char it a.cz
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PODZIM

(Oldskauti Ledeč)

Podzim jasný, podzim krásný,
podzim smutný, podzim rmutný,
podzim teplý, podzim chladný –
podzim protikladný,
zlatá barva listí,
vítr, který svistí…
Červeň muchomůrek, deště nudný čůrek,
stříbro v pavučinách, chlad ve vlhk ých zimách,
stromů usínání, listí v mokré dlani.
Kdo se v Tobě vyzná, Kdo Ti krásu přizná?
Jsi jak všechno v žití: chvíli slunce svítí,
chvíli tmí se v plískanici…
Vybereme si, my, poutníci?

Pomník J. Wolkera a vlajky účastníků

DEVĚTADVACÁTÁ ORLOVSKÁ ŠLÁPOTA
Konec léta se už neodvratně blíží –
to kalendář připomíná i nám, věkem
již poznamenaným oldskautům, třebaže i s mládím jsme se tam mnohokrát
setkávali. Letos již na devětadvacátém
ročníku tradičních výprav, při vzpomínce jedenaosmdesátého výročí úmrtí
zakladatele českého skautského hnutí
– tolikrát zavrhovaného a vždy znovu
pokračujícího života a práce hnutí Junák-český skaut, pamětlivi slov zakladatele, profesora Antonína Benjamina
Svojsíka, který v době a čase tak napjatém pro naši vlast, zanechal naléhavý vzkaz a též poselství.
V měsíci září – měsíci „lovu“, se
z různých míst naší republiky scházíme
– i ti věkem mladší, kteří nezapomínají a která nám zanechal 17. září v roce
1938, svými slovy profesor Antonín
B. Svojsík naléhavý vzkaz a poselství:
„Každý teď konej svoji povinnost!“
My jsme se setkali letos již po devětadvacáté od založení tradiční akce

Start pochodu u hradu Lipnice

v bratroňovském polesí, mezi Lipnicí a Humpolcem, na místě prvních
skautských táborů, Orlovech, který
pro nás znamená též „Kolébku českého skautingu“. Zde překládal Antonín
B. Svojsík z angličtiny, v roce 1911,
spis světového náčelníka, gen. Ernesta Smith Stephensona Baden-Powella
„Scouting for Boys“.
Tentokrát jsme se sešli opět v klubovně světelských oldskautů a odtud
pokračovali na Lipnici, pod hřadem.
Po krátké zastávce již pokračujeme,
převážně pěšky, do pásma bratroňovského polesí, kde se konaly vůbec
první (1912) skautské tábory, pod vedením zakladatele, prof. Svojsíka.
V roce 1916 zde tábořil pod Svojsíkovým vedením básník J. Wolker,
kterému zde postavili památník a to
místo rovněž navštěvujeme a zhlédneme i Wolkerovu studánku, táborové náměstí i místa, kde tábor stával,
a účastnici se seznámili se stručnou

historií. Po chvílích odpočinku u myslivny, kde je umístěna i pamětní deska
A. B. Svojsíka, i posilnění v restauraci
obědem v Kejžlici jsme skončili letošní, devětadvacátou Šlápotu v klubovně
družnou zábavou, zpestřenou písňovým doprovodem kytarové dvojice
z Humpolce.
Občas tu pro účastníky na bývalém
tábořišti čítává bratr S. část z posledního, 41. dne tábora, z půvabné knihy
Táborový deník 16letého skauta Jiřího
Wolkera: „…usadil jsem se na pohodlné březové křeslo, vlastní rukou
zrobené a rozhlížel se kolem, chtěje
si vštípiti v paměť každý rys milého
tábora. Rozbřesklo se docela. Les je
již vzhůru. Slunce prokukuje a hází na
stromy zlato. Vstávám a jdu budit. Je
čas vzbudit ostatní…“
Báseň a text Sonny
– Svojsíkův oddíl, foto Iva Majerová
s titulky Fr. Kupra-Mravenec

Orlovská studánka
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LEDEČSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ
Opět po roce,
ve čtvrtek 26. září
2019, zavítali mezi
ledečskou veřejnost žáci a učitelé
Gymnázia, Střední
odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou.
Na ledečském náměstí prezentovali svoji školu a ukazovali zajímavosti z výuky, technologie, které se učí, a to, co vyrábějí ve
školních dílnách. V průběhu dne nás navštívili malí žáčci z ledečské mateřské školy. Velký úspěch měli roboti Lego NXT, které sestavují, programují a ovládají žáci naší školy přes počítač. Nechyběla ani oblíbená „poznávačka“ zvířat žijících v ČR. Mohli jste
v mikroskopu vidět klíště nebo jiný hmyz a na ukázku jsme letos
přinesli lebku člověka. Jako každoročně jste si mohli odnést malé
dárky v podobě vlastnoručně vyrobené lopatky, vygravírované
jmenovky se svým jménem, originální placku s logem naší školy
nebo vlastnoručně namalovaným obrázkem. Na 3D tiskárně jsme
tiskli sponky, záložky a 3D zvířátka. Vyhledávaná byla soutěž
pro žáky spočívající v rychlosti zašroubování různých šroubů do
podložky se závity. V akci byla předváděna robotická stavebnice
CNC stroj, který postavili naši žáci. Nově jsme pro žáky připravili

hru s ozoboty. Smyslem hry s ozoboty je naprogramovat správnou
cestu k odměně bonbonu. Pro nejmenší jsme opět připravili vymalování obrázků se strojírenskou tématikou a skládání obrázků.
Žáci třetího ročníku informační technologie představili svoje
fiktivní firmy Akiwi, s. r. o. s džusy i míchanými nápoji, a firmu
Golden Coastphotografy, s. r. o., jejíž zástupci celou akci fotograficky zdokumentovali.
Celou akci podpořili naši sociální partneři – podniky Kovofiniš, a. s. Ledeč nad Sázavou, Wikov Sázavan, s. r. o. Zruč nad
Sázavou, Galatek, a. s. Ledeč nad Sázavou, Schäfer-Sudex, s.
r. o. Ledeč nad Sázavou. V dopoledních hodinách přijali naše
pozvání zástupci firmy Heidenhain Praha, dodávající programovací jazyk pro CNC stroje. Po obědě mezi nás přijeli zástupci podniku Spider Pohled se svahovou sekačkou, kterou si
zájemci mohli vyzkoušet.
Po celou dobu prezentace moderátor pan Hruša komentoval
jednotlivé činnosti, zpíval a doprovázel naši prezentaci 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, ZŘ pro vzdělávání

EXKURZE DO PLANETÁRIA
V měsíci září si ještě netradiční formu výuky stihli užít primáni ledečského
gymnázia, tentokrát se svými o rok staršími spolužáky – sekundány.
Společně se se svými pedagogy vydali
do planetária v Hradci Králové, v jehož
nově postavené budově zažili doslova
dech beroucí podívanou. Se zakloněnou hlavou, usazeni v pohodlných křeslech, bloumali ve světě virtuální reality.
Seznámili se s tím, jak vznikl vesmír,
pozorovali vznik některých planet včetně naší Země, společně se s posádkou
Apolla procházeli po Měsíci a mimo jiné
se dozvěděli, jak důležité jsou pro náš
život vesmírné srážky či proč vyhynuli
dinosauři. Po zasvěceném výkladu profesionálů se ti méně znalí třeba konečně
dozvěděli, kde se nachází Polárka, a tak
už snad spolehlivě určí, kde leží sever.
A ani ti z nás, kteří potřebují nějaký
ten pohyb každý den, nepřišli zkrátka,
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neboť součástí naší exkurze byla i šestikilometrová meziplanetární stezka
v okolí královéhradecké hvězdárny.
A pokud snad někoho zkoumání planet
cestou nebavilo, měl možnost poznat
alespoň malý kousek tamější přírody,

mohl pozorovat soutěž rybářů nebo dokonce sbírat houby.
Věříme, že tuto kombinaci zábavy
a poučení nejmladší žáci ledečského
gymnázia ocenili.
Mgr. Klára Dudáková

Ruštináři

Adapťák – prima

NÁVŠTĚVA V RUSKÉM STŘEDISKU VĚDY A KULTURY
Dne 11. září 2019 jsme my, „ruštináři“ z kvarty, vyrazili
na exkurzi do Ruského střediska vědy a kultury v Praze, kde
na nás čekala přednáška o Tulském perníku, kterou vedl pan
profesor z Tulské univerzity. Na uvítanou nám dal ochutnat
tuto dobrotu, kterou už jsme měli možnost ochutnat na první
přednášce, která proběhla na našem gymnáziu na jaře, podobně
jako přenáška o Tulském perníku byla vedena paní profesorkou
z Tulské univerzity. Z této první přednášky jsme se dozvěděli
něco málo o ruských lidových tradicích. Z následující přednášky jsme se mohli dozvědět o historii Tulského perníku, jeho

přípravě a zdobení a i něco o městě Tula. Dozvěděli jsme se,
že Tula se nachází asi 200 km od Moskvy a nepřezdívá se jí jen
město perníku, ale i město samovarů, také že se zde nachází
i několik muzeí těchto dvou národních symbolů a v neposlední
řadě i památník Tulského perníku. Zakončením celé přednášky
byla píseň o perníku. Poté jsme byli provedeni střediskem, kde
jsme měli možnost vidět křišťálový sál a velký sál, který slouží
ke kulturním akcím, a knihovnu s díly ruské klasiky. Exkurze se
nám líbila a v budoucnu se těšíme na další podobné akce.
Lucie Prchalová – 4.K

ADAPTAČNÍ KURZY PRO NOVÁČKY
Letošní adaptační kurz SOŠ probíhal 2.–3. září v táborové základně v Chřenovicích. Program připravilo opět Středisko volného času v Ledči. Účastnilo se ho celkem 15 žáků (třídy 1. I, 1. MS,
1. SM). Začátek byl ve znamení vytrvalého deště, který pokračoval až do odpoledních hodin. Náladu nám však rozmary počasí nezkazily a začali jsme podle předem připraveného scénáře.
Program byl zaměřen na tvorbu týmu, spolupráci a týmové řešení
problémů. Žáci také absolvovali mnoho aktivit v přírodě. S velkým
úspěchem proběhla noční prožitková pedagogika, kterou všichni,
i přes velkou náročnost, zvládli. Počasí se ve večerních hodinách
umoudřilo, a o to lépe se nám pokračovalo následující den.
Poděkování patří všem, kteří tento kurz připravili a starali se
o nás: kuchařky (prima jídlo), lektorky (aktivní a kamarádský
přístup) a nakonec i „nevyzpytatelné počasí“.
Závěrem lze popřát našim „prvákům“, aby se jim ve škole líbilo a dařilo tak jako na kurzu a těm budoucím, aby pokračovali
v této pěkné a smysluplné tradici naší školy.

Další den čekal v Chřenovicích adaptační kurz na naše nejmladší spolužáky – primány. Počasí nám přes naše počáteční
obavy vyšlo na jedničku, a tak jsme se vesele mohli vrhnout na
plnění zajímavých úkolů, které nám připravily šikovné a zkušené kolegyně z nedalekého Střediska volného času. S jejich plněním jsme vlastně začali ihned po vystoupení z vlaku. Mnozí
z nás tak jistě ocenili možnost převléci se do pohodlného sportovního oblečení a na místo únavného a někdy jednotvárného sezení za školní lavicí si zahrát míčové a seznamovací hry,
skákat na trampolíně nebo pobíhat nočním lesem za svitu měsíce.
A jaké byly naše bezprostřední dojmy? I když některým chyběla vzdělávací složka, některým možná byla v noci i trochu
zima nebo jim chyběla ve městě všudypřítomná wifi, myslím si,
že takový začátek školního roku si mnozí pochvalovali.
Za pedagogy: Mgr. Josef Jakl, Ing. Stanislav Dlouhý,
Mgr. Klára Dudáková

Adapťák – SOŠ 1

Adapťák – SOŠ 2
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
• Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou z. s. a Středisko volného času pořádají 60. ročník BĚHU
ŠEPTOUCHOVEM, který se koná 12. října. Jedná se o veřejný závod v přespolním běhu o cenu
starosty Města Ledeč n. S. Zahájení v 9:15 hod.
Více informací na www.melechov.cz nebo na
www.svcledec.cz.
• Obec Bělá vás zve na rockový KONCERT
DOGA, který se koná v sobotu 12. října od 20:00
hod. v kulturním domě v Bělé u Ledče.
• Hotel Kaskáda pořádá v sobotu 12. října TRAVESTI SHOW. Hrají Bratři v TriCku. Začátek od
20:00 hod. Vstupné 290 Kč, prodej vstupenek v restauraci Kaskáda: tel. 569 443 753, 723 285 533.
• Město Ledeč nad Sázavou vás zve na divadelní
představení ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ, který se koná v pondělí 14. října od 19:00 hod. v sále
Gymnázia Ledeč nad Sázavou. Cena vstupenky
350 Kč. Od 11. září si můžete rezervovat vstupenky na adrese http://rezervace.ledecns.cz nebo si je
zakoupit v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.
• Hotel Sázava vás zve ve čtvrtek 17. října na besedu
se šarmantní herečkou a spisovatelkou IVANKOU DEVÁTOU, která se uskuteční od 19:00
hod. ve velkém sále hotelu Sázava. Cena vstupenky: 190 Kč, rezervace na emailu matrasova@hotelsazava.eu nebo tel. 703 396 611
• Obec Bělá vás zve na POSVÍCENSKÉ ZVĚŘINOVÉ HODY, kde vystoupí harmonikář TOMÁŠ
DUSPIVA. Akce se koná v sobotu 19. října od
16:00 hod. v kulturním domě v Bělé u Ledče.
• Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Hradec vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení, obuvi, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky –
vše jen funkční), peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů, dek či hraček. Věci prosíme zabalené
do igelitových pytlů či krabic. Sběr bude probíhat
21. a 22. října od 15:00 do 17:00 hod. na Obecním
úřadě v Hradci.
• Bude líp vás zve na praktický seminář pro
SPORTOVNÍ TRENÉRY II a všechny, kdo
pracují s dětmi a mládeží ve sportovní a pohybové výchově OSOBNOST VE SPORTU. Seminář
se uskuteční v sobotu 26. října od 13:00 do 17:00
v tělocvičně ZŠ, Nádražní ulice. Lektorkou bude
Doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD., která je
sportovním psychologem, terapeutem s 30letou
zkušeností, spolupracující s vrcholovými sportovci a olympioniky. Závazné přihlášky posílejte na
email: budelip@budelip.com.
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• Obec Bělá vás zve na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
A NA DĚTSKOU HALLOWEENSKOU DISKOTÉKU. Akce se koná v sobotu 26. října a začíná srazem u obecní budovy v Bělé od 18:00. Soutěže, halloweenská dílnička, malování na obličej,
občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
• Město Ledeč nad Sázavou zve všechny děti, rodiče, prarodiče na divadelní pohádku DLOUHÝ,
ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ, která se uskuteční v neděli 3. listopadu od 15:00 v sále gymnázia. Pohádka na motivy K. J. Erbena o smutném
princi, jeho podivných přátelích a krásné princezně. A taky trochu o upovídané kukačce. Vstupné
50 Kč děti, 80 Kč dospělí. Předprodej vstupenek
bude zahájen 11. října v TIC na Husově náměstí 60
nebo na webu http://rezervace.ledecns.cz/.
• Město Ledeč nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na
besedu s českým astrofyzikem a popularizátorem
vědy o vesmíru panem RNDr. JIŘÍM GRYGAREM, CSc., která se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 16:30 hod. v sále Gymnázia Ledeč
nad Sázavou. Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Husově náměstí v Ledči.
Nenechte si ujít tuto připravovanou besedu.
• Chaloupka na dobrém konci v Hněvkovicích vás zve
na hudební workshop pro děti LÉČIVÁ POHÁDKA se Zdeňkem Hladíkem, který se uskuteční
v pátek 8. listopadu od 17:00 hod. Vstupné 100 Kč.
Kontakt 777 653 987, www.nadobremkonci.cz
• Chaloupka na dobrém konci v Hněvkovicích Vás
zve na koncert meditační hudby s workshopem
ZDEŇKA HLADÍKA - ZVUKOHRANÍ, který se uskuteční v pátek 8. listopadu od 19:00 hod.
Vstupné 150 Kč. Kontakt 777 653 987, www.nadobremkonci.cz
• Mateřské centrum Ledňáček vás zve na 11. USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL, které se uskuteční v sobotu 9. listopadu od 14:30 do 17:00. Zveme všechny
malé i velké děti na podzimní putování po ledečském hradě. Občerstvení zajištěno.
• Skupina R.U.M. slaví 10 let od založení kapely
v sobotu 9. listopadu 2019 od 20:00 hod. v KD
Bojiště. Při této příležitosti by vás rádi pozvali
na oslavu. Těšit se můžete nejen na skvělou zábavu, ale také např. na jiné uspořádání sálu a výčepu v Bojišti pro pohodlnější konzumaci alkoholu.
Hostem večera budou kamarádi z kapely Melodie.
Těší se kapela R.U.M.
• Základní umělecká škola ve spolupráci s DS Mimochodem vás srdečně zvou v sobotu 9. listopadu
do sálu gymnázia na fragmenty slavného muzikálu VLASY. Začátky představení jsou od 17:00
a 19:00.

• Město Ledeč nad Sázavou vás zve na koncert populárních melodií souboru BRASSTET, který
se koná v úterý 12. listopadu 2019 od 19:00 hod.
v sále Gymnázia v Ledči nad Sázavou. Od 11. října si můžete rezervovat vstupenky na adrese http://
rezervace.ledecns.cz nebo si je zakoupit v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.
• Huť Jakub Tasice vás srdečně zve na PŘEDVÁNOČNÍ SKLÁŘENÍ V TASICKÉ HUTI, které
se bude konat v sobotu 16. listopadu 2019 od 10:00
hod. Jako každý rok bude ve sklárně k vidění foukání a hutní tvarování skla, broušení, pískování
a malování skla. Můžete se těšit na stánkový prodej s vánoční tématikou.
• Město Ledeč nad Sázavou vás srdečně zve na pikantní a poněkud ztřeštěnou divadelní komedii
SEXEM KE ŠTĚSTÍ, která se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 19:00 hod. v sále Gymnázia Ledeč nad Sázavou. Těšit můžete na známé herce a herečky: Vladimíra Kratinu, Martinu

Hudečkovou, Jitku Ježkovou / Lucii Zedníčkovou
a Viléma Udatného / Jakuba Zindulku. Cena vstupenky: 350 Kč. Od 21. října si můžete rezervovat
vstupenky na adrese http://rezervace.ledecns.cz
nebo si je zakoupit v Turistickém informačním
centru na Husově náměstí.
• Obec Bělá vás zve na rockový koncert - ALEŠ
BRICHTA PROJECT, který se uskuteční 23. listopadu od 20:00 v kulturním domě v Bělé. Vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě. Předprodej vstupenek bude zahájen v polovině října
v Turistickém informačním centru v Ledči nebo
na Obecním úřadě v Bělé – tel.: 724 189 751.
• Základní umělecká škola vás srdečně zve do sálu
gymnázia na tradiční koncert NA AKORDEON
NEVÁŽNĚ I VÁŽNĚ, který se uskuteční v neděli
24. listopadu. Vstupné dobrovolné.
• 5. listopadu – PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí
Tereza Doležalová, Dana Sedláčková, DiS.

FOTOGRAFOVÁNÍ STUDENTŮ
AKADEMIE SENIORŮ
V říjnu 2019 zahájíme v ZUŠ druhý rok dvouletého cyklu AKADEMIE SENiorů. Vyučován bude hudební, taneční a výtvarný obor. Multimediální tvorba začne v pondělí 7. 10. a bude opět zaměřena hlavně na
fotografování. Scházet se budeme jednou za 14 dní od 10.00 do 11.45
hodin. Jeden blok v měsíci věnujeme úvodu do tématu, ukázkám, focení
a zadání úkolu. Druhý blok bude společné prohlížení výsledných prací,
povídání a vyměňování zkušeností. Pokud jste seniorského věku, rádi
fotíte a máte zájem zúčastnit se těchto setkávání, kontaktujte vyučující
na telefonu 731 165 874.
M. Pelikánová

ASO s.r.o.
Marie Majerové 1152
584 01 Ledeč nad Sázavou
www.asomontaze.cz

PODZIMNÍ PRODEJ

jabloní, hrušní, třešní, višní, renklód,
švestek, meruněk, sloupových ovocných
stromků, rybízů, angreštů a růží

Nabízíme práci na hlavní pracovní
poměr zručným montérům

ZAHÁJEN 11. ŘÍJNA 2019.

na montáže lakoven, práškoven a galvanických
linek.
Nabízíme:
Dobré platové ohodnocení a práci v přátelském
kolektivu.
Pokud máte zájem o tuto pracovní pozici, tak
nás neváhejte kontaktovat:
Email: wurm@asomontaze.cz
Telefon: 569 713 235, 602 237 458

V nabídce také: kanadské borůvky, kamčatské borůvky,
brusinky, ostružiníky, maliníky, malinoostružiníky,
rakytníky, muchovníky, azalky, rhododendrony,
jehličnany, okrasné keře, popínavé rostliny,
okrasné trávy, zemina.

Broskvoně a ořešáky v prodeji od 21. 10.

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
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MY Z BARBORKY
Prázdniny jsou za námi a léto
s nimi. Ale my v Barborce nezoufáme a užíváme si blížící se
podzim. Jako již tradičně jsme se
vydali do Miskovic na HRY BEZ
BARIÉR, tentokrát v karnevalovém stylu. Vyzkoušet si střelbu
z luku, pohladit si domácí zvířátka, užít si malování na obličej
či se projít v ohradě s poníkem.
A ještě za to všechno získat medaile a odměny, takto nás v Miskovicích dokáží zabavit a potěšit
vždycky.
Celý měsíc jsme usilovně chystali velkou věc a povedlo se.
V polovině září jsme slavnostně
otevřeli náš nový obchůdek HÁTOVINKY, který najdete kousek

od ledečského náměstí. Obchůdek
vznikl na podporu organizace
Háta, o. p. s. Navštívit nás můžete každý všední den od 9 hod
do 15 hodin. Přiblížíme vám zde
naši práci a představíme výrobky, které vznikají v Hátě a jejichž
zakoupením podpoříte naší organizaci. Zastavte se na chvilku od
každodenního stresu a přijďte se
potěšit našimi výrobky. Srdečně
vás všechny zveme!
Informace o aktivitách, které tato
organizace pořádá, lze sledovat na
www.hata-ops.cz a na FB stránkách:
www.facebook.com/cdsbarborka/,
www.facebook.com/hataops/.
Mgr. Kateřina Davidová,
CDS Barborka

Praktický seminář
pro SPORTOVNÍ TRENÉRY II
a všechny, kdo pracují s dětmi a mládeží ve sportovní a pohybové výchově

„OSOBNOST VE SPORTU“
sobota 26. 10. 2019 13:00 –17:00
nebo neděle 27. 10. 9:00 –13:00
Ledeč - tělocvična ZŠ, Nádražní ul.
Cena: 750,- Kč, přihlášky na: budelip@budelip.com
(Kapacita semináře je omezena)
www.budelip.com

V ŘÍJNU JE PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Vážené sestry, vážení bratři, každý rok si 8. října připomínáme naše padlé bratry a sestry během
tří domácích odbojů. Krojovaní sokolové se po celé
republice setkávají u památníků, aby uctili památku našich tragicky zesnulých bratrů a sester. V roce
2019 poprvé oslavíme Památný den sokolstva také
jako Významný den České republiky.
8. října bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako
připomínka tragických událostí v roce 1941 – výnosem zast. říšského protektora R. Heydricha Česká
obec sokolská rozpuštěna a majetek zabaven. Při tzv.
„sokolské akci“, v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo všechny sokolské činovníky z ústředí, žup
i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli
mučeni, věznění, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků
se již na svá místa po skončení války nevrátilo.
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Den není věnován jen obětem boje za znovunabytí svobody a samostatnosti čs. státu v době okupace
a 2. světové války, ale všem sokolům, kteří své životy položili za svobodu a demokracii. První kapitolu boje napsali již o dvě desítky let dříve – v letech
1. světové války. Tehdy započala cesta, kterou lemují
významné okamžiky, jako založení roty „Nazdar“
ve Francii 23. srpna 1914, vznik „České družiny“
v Rusku 12. srpna téhož roku, či v následujících letech bitvy u Zborova a Bachmače v Rusku, u Arrasu
a Belloy-en-Santerre ve Francii nebo u Doss Alto
v Itálii… Sokolové byli při vzniku legií, jejichž budování ovlivnila disciplína a sokolský řád, které do
nich sokolové vnesli. A sokolové krváceli i na frontách II. války.
Ing. Hana Horáková

VZÁCNÁ PAMÁTKA SE VRÁTÍ MEZI
POKLADY DĚKANSKÉHO KOSTELA
Po dlouhých letech se dočkala opravy polychromovaná pieta, která
je v majetku ledečského kostela sv. Petra a Pavla. Vzácnou skříňku zrenovoval umělecký truhlář pan Josef Pleva z Ledče. Památku si budete
mít možnost prohlédnout už v následujících dnech ve zdejším děkanském kostele. Rozhodně to stojí za to.
Tato barevně polychromovaná pieta, která je v bohatě vyřezávané,
pozlacené dřevěné skříňce, zpodobňuje Pannu Marii, na jejímž klíně
spočívá tělo Krista, sňatého z kříže. Plastika se skříňkou stávala na dnes
již neexistujícím bočním oltáři v lodi kostela na severní straně. Oltář
byl zasvěcen sv. Kříži.
Podrobnosti najdete v knize Františka Plevy Ledečské dominanty.
jp, ok

BRNO JÉ JE ZLATÁ LOĎ
Jak se zpívá ve známé písni, dodatečně ještě zpopularizované
Ivanem Mládkem. Vychvalování moravské metropole nejspíš
vedlo i k tomu, že se řidičům na ledečském náměstí vlastně
nenabízela jiná varianta, než vydat se do Brna. Tohle „nařízení“
trvalo ještě do konce září a ve své podstatě znamená, že silnice
z Ledče jsou překopané do všech směrů a z vašich cest se rázem
může stát orientační závod. Nic naplat, opravit a zvelebit se
cesty musí a mnohé nás budou trápit do konce listopadu. A do
toho Brna se také podívejte, i bez příkazu je to pěkné město.
ok, foto Jan Kratochvíl
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KLIENTI DOMOVA HÁJ UŽ ODSTARTOVALI
NOVOU PLESOVOU SEZÓNU
Ve Vilémovicích u Ledče se 20.
září 2019 konal III. PŘÁTELSKÝ
PLES DOMOVA HÁJ. Zúčastnili
se ho nejen klienti domova, kdy část
z nich již žije v komunitním bydlení
ve Světlé nad Sázavou, jejich rodinní příslušníci, opatrovníci a přátelé,
ale také pozvaní hosté – např. klienti z Domova ve Zboží, Sociálního centra ve Světlé nad Sázavou,
obecně prospěšné společnosti Háta,
a také senátor Jaromír Strnad, 1.
náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavel
Franěk, a zástupci měst a organizací, se kterými domov spolupracuje,
a dárci, kteří konání plesu podpořili.
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Před 14:00 hodin bylo v sále úplně
plno.
Pro hosty plesu připravili pořadatelé bohatý program – uvítací míchané koktejly, čtyři vystoupení klientů
domova, dále tanečních mistrů v latinsko-amerických tancích Kristýny
a Miroslava Kaplanových z Havlíčkova 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 i letos výborná moderátorka Hela Dvořáková,
se kterou se někteří klienti domova
potkali již v létě na Sázavafestu.

„Je to tady parádní – kapela skvěle hraje, tancujeme, máme u našeho
stolu vybranou písničku na přání, 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.
„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 čtvrtý ročník, protože předchozími třemi 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.
Andrea Šeredová

SEZÓNA ROZJETÁ NAPLNO
10. místo a minižáci přivezli bronzovou medaili. Minižáci svůj úspěch ještě o týden později obhájili na
Memoriálu Jaroslava Chvalného na pražské Dukle.
I zde sehráli velmi kvalitní jednodenní turnaj.
Kromě turnajů se rozjela i školní liga, první turnaj
byl odehrán v Dolních Kralovicích, před Vánoci bude
pokračovat v Ledči ve sportovní hale. Všechny mládežnické kategorie rozehráli i Ligu Vysočiny. I zde se
těšíme z úspěšného vstupu do soutěže a těšíme se na
další předvedené výkony. Házené zdar! Na fotografii
ledečští a vršovičtí házenkáři. Barevná fotografie k tématu i na straně 24.
S házenou se nenudíme a rozjeli jsme sezónu výborně. Na konci prázdnin jsme začali trénovat na soustředění a campu. Pro nejmladší kategorie se konal camp
jako příměstský tábor, mladší žačky trénovaly v D.
Kralovicích a žáci ve Zruči. Během soustředění jsme
trénovali fyzičku a také jsme sehráli přátelské utkání s házenkáři a házenkářkami z pražských Vršovic.
A hned na začátku sezóny ukázali, co umíme.
První víkend v září odjeli minižáci a starší žáci na
Házenkářský festival v Lovosicích. Je to jeden z nejlepších turnajů pro kluky mladší kategorie. Kromě
super doprovodného programu jsme sehráli i několik
velmi kvalitních utkání. Starší žáci uhráli výborné

Lenka Pešková
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
V polovině září letošního roku přišla smutná zpráva, po krátké těžké nemoci ve věku 79
let zemřel pan JAROSLAV ZÁPOTOČNÝ
z Ledče n. S.
Děkujeme všem, kteří se s naším drahým zesnulým přišli naposledy rozloučit, děkujeme
za květinové dary i milá slova útěchy. Rodina
Pan Jaroslav Zápotočný spojil s Ledčí podstatnou část svého života, zejména s podnikem Kovofiniš, kde působil na 50 let. Také
řada jeho mimopracovních aktivit byla ve prospěch veřejnosti, hlavně jako dobrý organizátor stavebních akcí tělovýchovné
jednoty i průvodce po českých horách. Když přišla dobrá karta
v mariášku a posezení s přáteli – byl to bonus navíc, a kamarád to
byl výtečný! O tom na konci léta svědčila i zaplněná smuteční síň
v Ledči. Čest jeho památce.
Ok
V říjnu letošního roku, konkrétně 20., si připomínáme smutné chvíle, kdy po krátké a těžké
nemoci zemřel – pan FRANTIŠEK PLEVA
z Ledče n. S. Jeho životní pouť skončila před
10 lety.
S láskou a úctou stále vzpomíná
rodina i přátelé.
Poznámka redakce. Mnohokrát jsme na stránkách připomněli jméno pana Františka Plevy,
který byl po dvacet let jedním z nejbližších
tvůrců zpravodaje a z jeho knih i materiálů
prakticky čerpáme dodnes. Jeho historické
mapování a dokumentování historie města zřejmě zůstane dlouho
nepřekonáno. Shodou okolností je rok 2019 také výročním datem
– 20 let od vydání jeho veleúspěšné knihy Toulky Vrchovinou.
Jen hezké vzpomínky na Františka si často připomíná redakce
zpravodaje i jeho vděční čtenáři. I po tom dlouhém desetiletí by
jistě na naše stránky přinášel spoustu zajímavých informací.
ok

Chceme poděkovat touto cestou všem kamarádům, přátelům,
sousedům a známým, kteří se dne 12. září 2019 přišli naposledy
rozloučit s panem Otto Vopěnkou.
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina
Dne 16. října letošního roku si připomínáme
třetí 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.

Dne 23. října 2019 uplyne 5 let ode dne, kdy
nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan PAVEL RADA z Obrvaně.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš,
vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš,
vnoučata nepohladíš,
jen vzpomínky na tebe zůstaly nám…
Dne 27. října 2019 uplyne jeden rok od ztráty naší milované manželky, maminky, babičky a prababičky,
paní MILOSLAVY PANSKÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manžel, děti,
vnoučata a pravnoučata.

FOTO Z LOVOSIC, Házenkářský festival: horní řada zleva: Tomáš Koubský, Ondřej Mendl, Jan Štecher, Kryštof Liška, Štěpán
Písařík, Pavel Trnka, Dan Petrů, Martin Trnka, spodní řada zleva: Václav Kramář, Jan Pešek.
Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S.
Řídí redakční rada, šéfredaktor – Otakar Kubát. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 511,
fax 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, registrační značka MK ČR E 15156. Objednávky předplatného v Informačním centru Ledeč n. S. Názory
24
vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele, redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů, které se přijímají do
25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

