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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2019
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

V říjnu roku 2019 se rada města sešla dne 7. a 25. října. Na 
svém jednání rada města probrala tyto podstatné body: 
• Schválila ceny vstupného na představení Mé dětství v socia-

lismu (15. 11. 2019), Krkonošské pohádky (16. 2. 2020), NA 
OSTRO (16. 4. 2020).

• Schválení dotace z rozpočtu města pro rok 2019 organizacím 
a spolkům v celkové výši 20 000 Kč (oprava komunikace
a oprava kapličky).

• Schválení souhlasu s podáním žádosti o dotaci na obnovu 
majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2019 z pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. (Hrnčíře)

• Schválení dodavatele stavebních prací zakázky malého roz-
sahu „Rekonstrukce dílen v objektu ZŠ Nádražní, Ledeč nad 
Sázavou“ – společnost Atos, spol. s r. o.

• Schválení prodloužení nájemních smluv v Domě s pečovatel-
skou službou.

• Schválení výpůjčky mobilního WC na sportovní akci - Běh 
Šeptouchovem.

• Schválení uzavření smlouvy o dílu na rekonstrukci výtahu
v objektu DPS s dodavatelem Výtahy – elektro spol. s.r.o. 
Čakovice, Praha 9.

9. – 10. 11. 
Dr. Brixi Martin
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 112

16. – 17. 11.
Dr. Kasal Josef
Šubrtova 2170, H. Brod

Tel.: 569 421 329

23. – 24. 11.
Dr. Domkářová Aneta
Šubrtova 2170, H. Brod

Tel.: 569 421 329

30. 11.
– 1. 12.

Dr. Myjavcová Aneta
Tyršova 579, Chotěboř

Tel.: 735 716 782

7. – 8. 12.
Dr. Lánová Milena
Na Rozcestí 82, Ždírec n. D.

Tel.: 569 694 639

VÁNOČNÍ NOKTURNO

V LEDČI NAD SÁZAVOU
Po roce k nám opět zavítá houslový virtuos Oldřich 
Vlček. Společně se svým souborem Virtuosi di Pra-
ga naladí publikum na vánoční notu. Spolu s ním vy-
stoupí operní pěvkyně Michaela Katrak. Zazní zná-
mé skladby od Dvořáka, Purcella, Petrova a mnoha 
jiných autorů. Koncert se uskuteční v sobotu 7. 12. 
2019 od 17:00 v kostele sv. Petra a Pavla v Led-
či. Předprodej vstupenek bude zahájen 20. listopa-
du v Turistickém informačním centru na Husově ná-
městí. Srdečně zveme. 

TIC a David Pleva

Zastupitelé města se sešli v měsíci říjnu dne 14. 10. 2019 a z to-
hoto jednání pro potřeby zpravodaje vybíráme:
• Schválení kupní smlouvy se společností Háta, o.p.s na koupi 

pozemku, na kterém má záměr zbudovat parkoviště.
• Schválení kupních smluv na pozemky pro výstavbu rodin-

ných domů v lokalitě Plácky – II. etapa. (stále jsou ještě dvě 
volné parcely)

• Přijetí daru od Kraje Vysočina – části pozemků na Husově 
náměstí a části chodníků v ul. Havlíčkova.

• Schválení rozpočtových opatření č. ZM07_191014. 
• Podání informací o připravovaném projektu na letní stadion 

(podání žádosti o dotace).
• Seznámení se stavem kanalizace v Hrnčířích (kamerový zá-

znam). Koryto potoka je celkem v dobrém stavu, naplavené 
nečistoty byly odbornou fi rmou odstraněny.

• Schválení předloženého návrhu Ing. Rozkošným na vypraco-
vání seznamu prioritních oprav komunikací.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplánován 
na 25. listopadu 2019.
Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva měs-
ta, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze 
nalézt na městském webu www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl, místostarosta

MĚSTO LEDEČ NABÍZÍ K PRONÁJMU TYTO NEBYTOVÉ PROSTORY:
V domě č.p. 555 v ulici Ke Stínadlům; jedná se o prostory v suterénu domu se samostatným vchodem o celkové výměře 

65,90 m2 (bývalé kadeřnictví). 

V domě č.p. 16 na Husově náměstí; jedná se o místnost o výměře 33,6 m² (dříve využívaná jako klub Céčko SVČ), míst-
nost o výměře 19,7 m² (dříve využívaná jako kancelář SVČ) a skladu o výměře 32 m² (dříve využívaný jako sklad SVČ). 

V budově Polikliniky č.p. 450; v 2. NP soubor místností 124.17 m² (v místnostech jsou umyvadla, je zde i WC a sprcha), 
v 3. NP dvě samostatné místnosti o výměře 14,3 m² (mezipatro – není přístupné z výtahu), v jedné  z místností  je umyvadlo, 
mezipatro – není přístupné z výtahu), dvě průchozí místnosti 16,9 m² + 12,7 m² (v místnosti je umyvadlo, mezipatro – není 
přístupné z výtahu) a dvě samostatné místnosti o výměře 13,7 m² a průchozí 3 místnosti 26,5 m² + 6,2 m²  + 9,8 m² (v míst-
nostech i umyvadla).

Bližší info na oddělení majetku a investic, tel.: 569 729 522 (523, 527) nebo e-mailu: gabriela.hessova@ledecns.cz.

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU PREZENTACI STUDIE BAZÉNU V LEDČI
Zveme tímto širokou veřejnost k představení a projednání studie umístění bazénu a související infrastruktury v Ledči 

– lokalita „Nad Pilou“ – nad sídlištěm Rámy. Prezentaci povede zpracovatel studie, jímž je česká projektová, inženýrská
a konzultační fi rma INTAR a.s. Přítomno bude vedení města.

12. PROSINCE 2019 OD 16:00 V SÁLE GYMNÁZIA LEDEČ
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DOKONČENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
V LOKALITĚ NA PLÁCKÁCH V RÁMCI II. ETAPY 

ZASÍŤOVÁNÍ TOHOTO ÚZEMÍ A PRODEJ JEDENÁCTI 
NOVĚ UTVOŘENÝCH STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Již v roce 2018 schválilo ZM Ledeč záměr realiza-
ce stavební akce s názvem „ZTV Plácky II. etapa“. 
Projektovou dokumentaci základní technické vyba-
venosti řešeného území zpracovala společnost UNI-
VERS Světlá n. S., s. r. o. Lokalita pro výstavbu rodin-
ných domů se nachází na jižním okraji města, v území
s místním názvem „Plácky“ a navazuje na dosavad-
ní bytovou zástavbu tvořenou rodinnými domy, kte-
ré byly vybudovány v I. etapě zástavby tohoto území. 
V rámci I. etapy vzniklo 18 stavebních pozemků, ur-
čených k výstavbě rodinných domů. Protože poptávka 
po pozemcích k výstavbě rodinných domů byla vyš-
ší než jejich nabídka a lokalita „Plácky“ umožňovala 
rozšíření stavebních pozemků, bylo rozhodnuto o rea-
lizaci II. etapy zástavby tohoto území, ve které vzniklo 
11 nových stavebních parcel. Projekt ZTV řešil vybu-
dování vodovodu, kanalizace, plynovodu vč. plyno-
vodní přípojky a vybudování komunikace. Nová ko-
munikace je napojena na stávající místní komunikaci 
ul. Na Pláckách v místě původního sjezdu ke třem stá-
vajícím rodinným domům. Další úseky jsou napojeny 
na stávající místní komunikace ukončené slepě v rám-
ci budování I. etapy této lokality. Plánovaná výstav-
ba bude zásobována pitnou vodou z nově vybudova-
ných vodovodních řadů, ze kterých budou zhotoveny 
přípojky na jednotlivé parcely. Splaškové vody z plá-
nované výstavby budou odváděny přípojkami do no-
vě vybudovaných stok splaškové kanalizace. Dešťové 
vody z nových komunikací budou odváděny pomo-
cí uličních vpustí do nových stok dešťové kanalizace. 
Dešťové vody ze střech rodinných domů budou vsa-
kovány na přilehlých pozemcích případně využívány 
k zálivce. V případě přelivu těchto vsakovacích ob-
jektů jsou na pozemky jednotlivých rodinných domů 

přivedeny přípojky dešťové kanalizace, do kterých je 
možno bezpečnostní přeliv zaústit. Pro zásobování ob-
lasti bylo realizováno prodloužení řadů STL plynovo-
dů z ulic Jaroslava Foglara a Krátká do řešené oblasti. 
Pro jednotlivé připravované parcely byly realizovány 
STL přípojky plynovodu, odbočené z řadů, ukončené 
HUP v pilíři na hranici pozemku. Přípojka NN bude 
ukončena na hranici pozemku domku v pilíři.

Výběr dodavatele stavebních prací byl proveden ve 
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se Zá-
konem o zadávání veřejných zakázek. Nabídku eko-
nomicky nejvýhodnější, s nejnižší nabídkovou cenou 
ve výši 9 732 706,19 Kč vč. DPH, podala společnost 
UNIMONT J. C. K. s. r. o., která v průběhu roku 2019 
stavební akci realizovala. Na realizaci projektu zasí-
ťování získalo město dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj v rámci podprogramu „Technická infrastruktu-
ra 2019“ a to ve výši 80 tis. Kč na jeden zasíťova-
ný pozemek, celkem tedy 880 000,- Kč.  Prodej no-
vě utvořených pozemků proběhl v souladu s „Pravidly 
prodeje pozemků pro výstavbu 11 rodinných domů 
v lokalitě Plácky – II. etapa“, která byla schválena ZM
24. 6. 2019 a následně zveřejněna na úřední desce měs-
ta. Prodej osmi z těchto pozemků byl schválen na za-
sedání ZM dne 22. 7. 2019, prodej jednoho pozemku 
byl schválen ZM na zasedání dne 11. 9. 2019. V sou-
časné době jsou k prodeji již poslední dva pozemky
a to pozemky parc. č. 913/23 a 913/28 oba v k. ú. Le-
deč, viz přiložená mapka. Jejich prodej bude probíhat 
stejným způsobem jako v předcházejících kolech a to 
dle výše uvedených „Pravidel“, která jsou k dispozici 
na webových stránkách města. 

-OdMI- 
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V dnešní době charakterizované jako „on line“, kdy každá zpráva z kteréhokoliv místa na 

planetě se během pár minut dostane na váš počítač či mobilní telefon, je těžké informovat 

prostřednictvím měsíčníku. Přesto Ledečský zpravodaj má v tomto časovém rytmu stá-

le dostatek čtenářů, je totiž jakousi živou kronikou chodu tohoto města a nejspíš ho ocení

i budoucí generace, to až dnešní rychlé elektronické informace zůstanou uvězněny kdesi na 

„cloudu“ – mráčku ve vesmíru a nikomu nebudou dostupné.

Využijte nabídky, která vám zaručuje, že vám LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ 2020 bude pravidel-

ně 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 2020 vstu-

puje do svého 28. ročníku. Věříme, že spolu s vašimi náměty a příspěvky budete i jeho spo-

lutvůrci. Nezapomeňte na společenskou kroniku a podejte včas oznámení o blahopřání či 

vzpomínce na své blízké, poslední strana LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE je pro tyto zprá-

vy 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 2020, který vaši blízcí jistě ocení a vám usnadní výběr vánočního dár-

ku, letos výjimečně doplněný o malý dárek od vydavatele – TUŽKU S LOGEM ZPRAVODA-

JE (do vydání zásob). Kontakt na tel.: 569 721 471 nebo na e-mailu ic@ledecns.cz Předplatné 

zahájeno od listopadu letošního roku. 
Redakce Ledečského zpravodaje, ok.

PŘEDPLATNÉ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE 2020

NÁKLAD 1100 KS LZ ČEKÁ KAŽDÝ MĚSÍC NA SVÉ ČTENÁŘE
DÁRKOVÝ POUKAZ 2020 + PRAKTICKÁ TUŽKA SE STYLUSEM
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NĚKDY SE VÍ, CO BŮH CHYSTÁ…

O „našem Kájovi“ bylo v posledních dnech řeče-
no a odvysíláno mnoho. Zpráva o úmrtí pana Karla 
Gotta zasáhla celou zemi a dostala se i do řady svě-
tových médií. Těchto pár řádků nebude výčtem jeho 
úspěchů ani nebude mít charakter životopisu. Zaujal 
mne rozhovor s dokumentaristkou Olgou Malířovou 
Špátovou, ve kterém uvádí, že to byl slušný člověk, 
s neuvěřitelně láskyplným chováním vůči lidem, které 
opravdu měl rád. Slušnost a pokoru, tyto dary měl od 
své maminky, která jej takto vychovávala. Co myslí-
te, nevytrácejí se tak trochu dnes tyto vlastnosti ať už
u herců, zpěváků, politiků anebo nás prostých všed-
ních lidí? Byly to jeho přirozené vlastnosti, stejně tak 
jako gentlemanství. Nebyla to faleš a pozlátko, pro-
tože to by se za ty desítky let jeho éry určitě ukázalo. 
Pomáhal lidem a svým kolegům nejen při natáčení, ale 
i těm z široké veřejnosti, kteří třeba prožili tragickou 
událost ve své rodině. Pomáhal nejen lidským upřím-
ným slovem a úsměvem, ale i fi nančně. V mnohých 
chvílích svými písněmi lidi léčil. Jemu samotnému 
se to ale nepovedlo, prohrál s těžkou nevyléčitelnou 
chorobou. Přesto byl prý ke konci vyrovnaný, klidný
a smířený se svým životem, ale na druhou stranu veli-
ce smutný z toho, že opouští ty svoje holky. Doslova 
řekl: „Já jsem prostě blbej, že jsem vstoupil do man-
želství takhle pozdě a že jsem takhle pozdě chtěl mít 
děti.“ S paní Špátovou natočili společně fi lm. Film ve-
selý, ale i smutný, dotýká se v něm témat týkajících 
se jeho rodiny, jeho zdraví, konečnosti života, vztahů 
i politických věcí z minulosti. Rozhodně ale nechtěl, 
aby to byla NUDA, dával přednost vtipu, smíchu, měl 
smysl pro humor. Pan Gott společně s paní Špátovou 
zastávali názor, že „Základem dobrého fi lmu je, že do 

Vlastně mě ani nikdy nenapadlo, že se bude místní 
„plátek“ zabývat hvězdou formátu Karla Gotta. Formát 
jeho osobnosti i technické a organizační nároky kladené 
na jeho případné vystoupení byly v místních podmín-
kách prakticky nedostupné. I tak byla jeho sláva i obliba 
v Ledči stejná jako všude jinde ve státě nebo v Evropě, 
což se projevilo i ve chvílích nejsmutnějších, kdy zpě-
vák odešel z tohoto světa. Zlá předtucha se dala vyčíst 
i z TEXTU jeho poslední písně… „někdy se ví, co Bůh 
chystá…“ To se naplnilo 1. října letošního roku, kdy Ka-
rel Gott zemřel.

Jako velmi vstřícné se ukázalo rozhodnutí zdejší rad-
nice, která operativně zřídila před úřadem pietní místo, 
kam mohli lidé pokládat květiny i zapálené svíce. Že to 
bylo rozhodnutí správné, o tom svědčil rozrůstající se os-
trůvek hořících svící, který se zvětšoval během pietního 

týdne až do triumfálního smutečního obřadu Mistra Kar-
la Gotta – nakonec těch svíček bylo i na ledečském chod-
níku několik set. Oprávněný hold. Sám Mistr by jistě měl 
radost, že se mu i za prahem smrti povedlo něco neví-
daného, alespoň na chvíli stmelit tenhle dost rozhádaný 
národ.

A ještě poznámka k tomuto bohulibému počinu rad-
nice. Snad by stálo za úvahu vytvořit důstojné místo na 
ledečském náměstí, a to nejen pro chvíle smutné – pietní, 
ale i radostné, pro chvíle sváteční a výroční. Mně se zdá, 
že místo u sochy Mistra Jana Husa na stejnojmenném ná-
městí se k tomu přímo nabízí. Stačí jen drobná úprava 
v bezprostředním okolí a proti snad nebudou ani často 
provokativní památkáři. A teď už komentář hlavní iniciá-
torky Gottovy piety, paní místostarostky H. Horákové. 

ok

ODEŠLA LEGENDA

toho lidé jdou naplno, že věří, že fi lm nemůže být na-
lakován narůžovo a nemůže to být jen pomník hrdiny.“ 
On tak o sobě nikdy nemluvil a ani se tak necítil. Jeho 
velkou slabinou sice byly ženy a možná i politicky ne-
byl nejsilnější, ale to je něco, co nyní není důležité. 
Podstatné je, že v životě nikomu neublížil, opravdu na 
něho nikdo nic nemá, a přesto se najdou tací, kteří hle-
dají chyby a senzace za každou cenu. Ano, podepsal 
v roce 1977 Antichartu, ale kdo ví, jak bychom se mi 
na jeho místě a v té době zachovali? On si sám vše 
uvědomoval, ničeho nelitoval a to je možná i důvod, 
proč paní Marta Kubišová a řada dalších chartistů ho 
chápe a nemá mu to za zlé. Každá diktatura má své 
oběti a viníky. Karla Gotta bychom za viníka mohli 
označit jen stěží. Nejsou důkazy o tom, že by se do-
pouštěl nějakého bezpráví vůči svým kolegům, nese-
děl v kádrovácích komisích, nezastával řídicí funkce. 
Dokonce se vynořují zprávy, že se zakazovaným nebo 
pronásledovaným umělcům snažil na truc režimu po-
máhat. Pokud by se v některé fázi života rozhodl pro 
odpor nebo pro emigraci, režim by to možná zabolelo, 
avšak z národní paměti by jej vymazal podobně jako 
některé největší prvorepublikové hvězdy po válce, na-
příklad Vlastu Buriana.

Už nebuďme smutní. Na ty, kteří odešli do pomy-
slného hvězdného nebe, vzpomínáme většinou jen 
v dobrém. Tak ať tomu ani tentokráte není jinak. Ode-
šel člověk, který tu zanechal nesmírné a nevyčíslitelné 
hudební, ale i lidské bohatství. A jistě i nadále bude 
dlouhá léta jeho překrásný a nezapomenutelný tenor 
zaznívat z televizních obrazovek a rádií. Čest jeho pa-
mátce. 

Ing. Hana Horáková
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2019

KRÁDEŽ MĚDĚNÝCH KABE-
LŮ VE FIRMĚ KF - NOVODUR 
- dne 7.10.2019 byly policejním or-
gánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny 
úkony trestního řízení ve věci spá-
chaného přečinu krádež, kdy ne-
známý pachatel v době 20:00 hod 
dne 29.9.2019 do 14:30 hod dne 
7.10.2019 přelezl vstupní branku do 
objektu fi rmy KF - Novodur, s.r.o. 

Ledeč nad Sázavou, ul. Nádražní, poté prošel podél zad-
ní části haly do volně přístupného, pouze zastřešeného ex-
pedičního skladu, kde pomocí nezjištěného předmětu odří-
zl a odcizil ze zde uskladněných navinutých cívek nejméně 
360 m různých měděných kabelů, čímž poškozené organi-
zaci KF - NOVODUR s.r.o., způsobil škodu v celkové výši 
nejméně 114.002,- Kč. V případě zjištění pachatele tomuto 
u soudu hrozí trest odnětí svobody v trvání až 5 let. Vzhle-
dem k vysoké způsobené škodě byl spisový materiál předán 
k dalšímu prověřování oddělení obecné kriminality PČR 
ÚO H. Brod. 

OPĚT KRADL ALKOHOL V OBCHODĚ BILLA – v mi-
nulém čísle jsme informovali o krádeži alkoholu v obchodě 
Billa v Ledči n/S., které se dopustil 40letý muž (bezdomo-
vec). Ten samý pachatel opětovně dne 10.10.2019 v době od 
17:30 hod. do 17:40 hod. v obchodě Billa v Ledči n/S. od-
cizil z vystaveného regálu lahev alkoholu Hanácká vodka 
0,7 l v hodnotě 209,- Kč, kterou si uschoval do levého ru-
kávu své mikiny, kterou měl na sobě a následně tuto prone-
sl bez zaplacení přes pokladní prostor, kde ho při východu 
z obchodu zadržela obsluha prodejny a na místo byla přivo-
lána Policie ČR. U pachatele byly dále nalezeny 2 ks pola-
rizačních brýlí v hodnotě 399,80 Kč, které odcizil v přes-
ně nezjištěné době v prodejně COOP Ledeč n/S. na Husově 
náměstí. Pachatel byl opět tradičně značně podnapilý a nej-
dříve tedy, stejně jako v minulém případě, putoval k vy-
střízlivění na protialkoholní záchytnou stanici a následně si 
pak převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež, 

neboť jak bylo zjištěno provedeným šetřením PČR, obdob-
ných skutků se dopustil v nedávné době po celém území ČR 
i v zahraničí. Věc byla zpracována ve zkráceném příprav-
ném řízení a předána k dalšímu rozhodnutí státnímu zástup-
ci, kdy podezřelému hrozí v případě uznání viny trest odnětí 
svody v trvání až 3 roky. 

ZAPOMNĚTLIVÝ OTEC NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ PO-
VINNOST - dne 10.10.2019 byly policejním orgánem dle
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spá-
chání přečinu zanedbání povinné výživy, ze kterého je po-
dezřelý 44letý otec, který si nejméně od června 2018 do 
současné doby neplní vyživovací povinnost na své tři děti 
v celkové částce 4.200,- Kč, kdy tuto má stanovenou po-
slední úpravou rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově 
Brodě z měsíce dubna 2019. Zapomnětlivý otec nehradí vý-
živné vůbec nebo nepravidelně v malých částkách a má tak 
na tomto dluh ve výši nejméně 44.000,- Kč. V případě uzná-
ní viny před soudem zapomnětlivému otci hrozí trest odnětí 
svobody až na 1 rok. 

VLOUPÁNÍ DO ZAHRADNÍCH CHATEK V ZAHRÁD-
KÁŘSKÉ KOLONII ŽIŽKOV – dne 22.10.2019 byly poli-
cejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestní-
ho řízení ve věci spáchaného přečinu krádež, kdy neznámý 
pachatel v době 18:00 hod dne 21.10.2019 do 09:00 hod 
dne 22.10.2019 přestřihl kovový řetěz na vstupní bráně
z. ul. Habrecká do zahrádkářské kolonie Žižkov v Ledči nad 
Sázavou a zde následně po přestřižení uzamčených visa-
cích zámků vnikl celkem do čtyř zahradních domků a ků-
len sloužících k uskladnění nářadí, kde odcizil různé nářadí, 
Led osvětlení, plynový campingový vařič, spacák a alkohol, 
čímž poškozeným majitelům způsobil škodu ve výši nejmé-
ně 5.000,- Kč. V případě zjištění pachatele tomuto před sou-
dem hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti 
nebo propadnutí věci.

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

Vážení čtenáři, je mi potěšením in-
formovat veřejnost o činnosti profesio-
nální stanice hasičů v našem městě.

Za uplynulý měsíc se událo mnohé,
a to nejen po stránce výjezdů. K požá-
rům jsme vyjížděli dvakrát, jednou na 
požár lesního porostu malého rozsahu
u Hněvkovic a podruhé na požár ku-
chyňské linky 9. října v Ledči nad Sá-
zavou v ulici na Žižkově. K požárům lze 
přičíst i plané poplachy. Za celý rok už 

se tak událo 8x. Často se totiž stane, že ohlašovatel požáru zpozo-
ruje při jízdě autem kouř v lese a volá 150, kam nahlásí, že vidí, 
jak v lese hoří a následuje výjezd jednotek, které v lese potkají 
osoby, které zde pálí klest. Samozřejmě je lepší vyjet zbytečně, 
než nechat řádit oheň v lese. Je dobré mít na mysli při ohlašová-
ní, že zde může někdo pálit klest a osobám, které pálí, doporuču-
ji pálení hlásit a tak se těmto situacím vyhneme. Dále jsme zasa-
hovali u dvou dopravních nehod. 11. října se střetla dvě osobní 
vozidla čelně u obce Vrbka. Na místě došlo ke třem zraněním.
U technických pomocí převažují jako většinou stromy přes ko-
munikaci, zde se nejvíce vyjíždělo 30. září a 1. října po větru.

Krom výjezdové činnosti se nás dotknulo i cvičení v Podo-
lí ve fi rmě Schäffer Sudex. Po dohodě s vedením fi rmy jsme 
zde cvičili možný únik kyseliny při stáčení z cisterny do nádr-
že. Na tomto cvičení jsme si prověřili naše možnosti, doplnili si 
znalosti objektu, abychom byli případně co nejlépe na takovou 
událost připraveni.

Poslední bod článku věnuji novému vozidlu. Profesionální 
hasiči si přivezli novou cisternu. Jedná se o CAS 20/4000/240 

– S2T. Cisternová automobilová stříkačka s čerpadlem o výko-
nu 2000 l/min, s objemem 4000 litrů vody, 240 litrů pěnidla. 
Bude používáno na prvním výjezdu přibližně od konce roku
a nahradí tak cisternu Man, kterou většinou potkáváte. Nové 
vozidlo musíme asi měsíc zajíždět, aby se zajelo a aby se s ním 
strojníci naučili jezdit a bezvadně ho ovládat. Budeme ho teď 
po městě a okolí zhruba měsíc vídat častěji. Klidné podzim-
ní dny

ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč

I děti ve školce už dnes říkají: „Červená - je kytička, žlutá barva sluníčka, zelená je milé děti - jako jarní travička“. Dnes jsou už 
dávno běžnou součástí našeho života, tím spíš, že nás vlastně permanentně provázejí při nejrůznějších každoročních objížďkách. 
Přesto mám tenhle světelný signál spíš spojený s ruchem velkého světa – světa velkoměstských křižovatek. A ono to tak původně 
bylo. Nejspíš průkopníkem světelně řízené dopravy byl Londýn, kde se první semafor objevil už v roce 1868. Jeho plynové červe-
né a zelené světlo „řídil“ strážník, k elektrickému systému semaforů se lidstvo propracovalo až téměř o padesát let později. A v Če-
chách? Jak jinak, byli to Pražáci, kteří mohli vidět tuto světelnou trojkombinaci v roce 1927 u dnešního Masarykova nádraží. Tak 
takhle to bylo v tom velkém a rušném světě.

Kdy se objevil první semafor na ledečské silnici, nevím (třeba čtenáři pomohou), ale stejně mě tahle potřebná bezpečnostní po-
jistka v dopravě překvapí v ulici na Kozlov, respektive Ke Křížům. Nějak mi tenhle „traffi c ligh“, v jinak tichém údolí Olešenské-
ho potoka, bere iluze o vřavě i lomozu velkoměst a vypadá v tom čekání na auta smutně. Možná měl o své existenci také jiné před-
stavy, stejně jako já, třeba na některé londýnské „street“ nebo alespoň u Václaváku. 

ok
Na snímcích jsou momentální „osamělci“ v ul. Ke Křížům a také Pod Šeptouchovem.

SEMAFORY NEBYLY JEN ČERVENÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ…
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PODZIMNÍ ÚDRŽBA DŘEVIN A PROBLÉMY
SOUVISEJÍCÍ

Všichni zahrádkáři a milovníci okrasných dřevin, 
kteří pěstují, provádí údržbu stromů a keřů, musí 
přemýšlet a položit si několik zásadních otázek. 
Pokud se jim všechny nepodaří zodpovědět, mo-
hou svými počiny obtěžovat a narušovat sousedské 
vztahy a v krajním případě se dopustit protiprávní-
ho jednání, které je specifi kované v § 1013-1023 
NOZ Občanského zákoníku.

1. Problém může začít již při samotném vysázení, 
a proto je nutné omezit výsadby stromů u hra-
nice pozemků. Některé stromy mohou předsta-
vovat pro sousední nemovitost potencionální ne-
bezpečí. „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo 
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, pla-
tí pro stromy dorůstající obvykle plné výšky 3 m 
jako přípustná vzdálenost od společné hranice 
pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.“

2. Pokud již dřeviny rostou a větve zasahují na sou-
sední pozemky, je nutné tyto přesahující čás-
ti preventivně a pravidelně odstraňovat. Mož-
né je odstranění přesahujících větví a kořenů 
dokonce sousedním vlastníkem. Soused musí 
souseda nejprve vyzvat, aby přerůstající čás-
ti odstranil, teprve pokud tak neučiní, má vlast-
ník sousedního pozemků právo odstranit převisy
a porosty sám. To však jen v případě, že sousedův 
strom skutečně vadí (např. stíní do oken). Soused 
může dokonce požadovat, má-li pro to vážný dů-
vod, zasáhnout preventivně a požadovat odstra-
nění stromu.

3. U spadaného listí ze stromů platí  - v míře ne-
přiměřené místním poměrům a podstatně ome-
zují obvyklé užívání pozemku. Plody spadané 
ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží 
vlastníkovi sousedního pozemku.

SHÁNÍM BYT, nejlépe před rekonstrukcí. Pro vlastní užívání – nejsem RK!
Platba v hotovosti a okamžitě! Tel.: 722 605 819

LiStOVáNí – MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU 
Město Ledeč ve spolupráci s Gymnáziem, SOŠ a VOŠ Ledeč vás srdečně zvou na „LiS-
tOVáNí – Mé dětství v socialismu“. Čeká vás hodinová mozaika vtipných scének, do-
jemných příběhů i mrazivých vzpomínek na dobu, jež měla trvat na věčné časy... 
Akce se koná v pátek 15. listopadu 2019 od 17:00 hod. v sále Gymnázia. Předprodej 
vstupenek v IC Ledeč, cena: v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč. 

TIC

4. Kam uložit dřevní odpad? Nejlépe je vlastnit 
štěpkovač a vzniklé štěpky zužitkovat na svých 
pozemcích. Pro ty, kdo tuto možnost nemáte, jsou 
připravena dvě místa k uložení větví a to:

• Kontejner za nádražím ČSD, směrem k fi rmě 
Švema.

• Prostor vedle cyklostezky, u zavřeného kameno-
lomu „Velká Stráň“.

Naše město dále nabízí svým občanům možnost 
uložení bioodpadu. Bioodpad je shromažďován do 
zvláštních sběrných nádob a kontejnerů. Zvláštní 
sběrné nádoby a kontejnery jsou barevně odlišeny 
(hnědé barvy) a označeny příslušným nápisem. Do 
těchto kontejnerů v žádném případě nevhazuj-
te ořezané větve. Bioodpadem se rozumí pro účely 
této vyhlášky: Biologicky rozložitelný odpad rost-
linného původu, který neobsahuje ani nepřišel do 
kontaktu s biologickým odpadem živočišného pů-
vodu, nebo s vedlejšími produkty živočišného pů-
vodu. Bioodpadem je:

• odpad z údržby zeleně a zahrad, vhodný ke kom-
postování, listí, tráva, zbytky rostlin, piliny, dřev-
ní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květiná-
čů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, 
seno, sláma, dřevěné piliny, hobliny, drny,

• odpad z domácností kusy nebo zbytky ovoce, 
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřin-
ce, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slup-
ky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek
a ostatní zeleniny.

Všichni občané, aby se vyvarovali případným ne-
příjemnostem, musí své pozemky a dřeviny udržo-
vat v řádném stavu (tak jak ukládá zákon).

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí
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NÁVŠTĚVNOST HRADU NEUSTÁLE STOUPÁ! 

Za celý hradní kolektiv chceme touto cestou poděkovat všem, kteří 
nám v roce 2019 projevili svou přízeň a vážili cestu na hrad. Opět jste na 
nás nezanevřeli a letošní počet návštěvníků atakoval hranici 22 000, což 
je více než v roce 2018. Každoročně zvyšující se návštěvnost nás velmi 
těší a je pro nás impulsem do další práce. Nemalou zásluhu na výsledcích 
mají nejen stálí zaměstnanci, ale i sezónní průvodci.  

Nejvíce navštěvovanou částí byla hradní věž, odkud se po zdolání 111 
schodů naskytne nádherný výhled na posázavskou krajinu a město Le-
deč nad Sázavou. Z prohlídkových okruhů, které hrad nabízí, byl největ-
ší zájem o ,,Retro okruh“, v letošním roce doplněný o novou fi lmovou 
expozici a zapůjčené kostýmy z pohádky ,,Čertí brko“. Na druhém mís-
tě návštěvníci projevili zájem o časově nejdelší ,,Muzejní okruh“, který 
propojuje vlastivědné muzeum a sbírku historických hodin situovaných 
v rekonstruovaném jižním křídle hradu zdobeném původní výmalbou. 
Pozadu samozřejmě nezůstalo ani Muzeum Jaroslava Foglara. Na příkla-
du tohoto muzea je krásně vidět, že i mladší generace a školní skupiny 
začínají této problematice věnovat stále více pozornosti. Velmi navště-
vovaným okruhem byla i dětská expozice, která se nám i v tomto roce 
rozrostla o několik nově darovaných plyšových medvídků, za což vel-
mi děkujeme. 

Novinkou letošního roku bylo otevření hradní kavárny v krásných postorách sousedících s hradní věží. Nejen ná-
vštěvníci, ale i spoluobčané využili možnosti zpříjemnit si chvíle na hradě kávou či výbornými dortíky. Pokud jste ne-
stihli zavítat, nezoufejte, kavárnu znovu otevřeme se zahájením nové sezóny. 

Podobně jako tomu bylo i v předchozím roce, tak i rok 2019 přál svatebním obřadům, které se konaly nejen v salon-
ku hradu, ale i pod širým nebem na parkánu. 

Mimo prohlídkové okruhy měli návštěvníci možnost zúčastnit se několika kulturních akcí, například v květnu se 
jednalo o prezentaci a ochutnávku vín z Moravy. V měsíci červnu proběhl Den dětí a Staročeská pouť. Netradiční
a mimořádná akce se uskutečnila dne 14. září 2019 a byla vyvrcholením zajímavého projektu Kraje Vysočina nazva-
ného „Klapka, fi lmová Vysočina poprvé“, jehož hlavním cílem bylo návštěvníky seznámit s fi lmovými osobnostmi
a místy, kde se natáčely úspěšné fi lmy a pohádky. 

Ačkoliv je letošní sezóna u konce, na hradě bude probíhat ještě několik akcí. Již dne  9. 11. 2019 můžete navštívit 
11. ročník „Uspávání strašidel“, který pořádá Mateřské centrum Ledňáček. Poté hrad navštíví Mikuláš, čert a anděl. 
Závěrečnou akcí bude adventní jarmark uspořádaný v neděli dne 15. prosince 2019, na kterém se společně svátečně 
naladíme a zazpíváme si koledy u vánočního stromečku.

Před námi je nová sezóna a co nás čeká? Především hodně práce a očekávání, zda se nám podaří zahájit stavební pře-
stavby znamenající velmi zásadní posun při rekonstrukci interiérů významné kultruní památky, kterou ledečský hrad 
jistě a právem je. Projekt je již zpracován a připraven, nyní se čeká na vyjádření majitelů hradu. V příštím roce se mů-
žete těšit na otevření dalších opravených místností, které bude jistě stát za to navštívit. V jižním křídle hradu proběh-
ly restaurátorské práce, které odkryly původní a rovněž i velmi vzácnou fi gurální výzdobu z roku 1562 zachycující 
tehdejší majitele hradu. Otevřena pro vás bude také nová expozice věnovaná fenoménu sklářství na Vysočině. Výsta-
va proběhne v rámci česko-rakouského projektu v prostorách hradu především zásluhou pracovníků Muzea Vysočiny
H. Brod. Ještě jednou díky všem, těšíme se na shledanou i v roce 2020.

Mgr. Pavla Pfefferová

MIKULÁŠ NA OBJEDNÁVKU
Nabízím objednání Mikuláše, čerta a anděla po Ledči n. S.
na 5. 12. 2019. Jedná se o dospělé osoby. Předpokládaný
termín pochůzky bude od cca 16.00 hod. do cca 19.00 hod.
Cena individuální dle požadavků. Min. 200 Kč
Kontakt: FB Mikuláš – Ledeč nad Sázavou, Tel.: 736 766 970
email: mikulas.ledec@mail.cz.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁS ZVE...
NA AKORDEON NEVÁŽNĚ I VÁŽNĚ

Akordeonové oddělení ledečské ZUŠ zve všechny své příznivce na tradiční koncert svých školních souborů
a orchestru složeného z někdejších žáků školy. Program koncertu bude jako obvykle sestaven ze známých ever-
greenů, zazní Předehra z opery G. Rossinniho Lazebník Sevillský, směs melodií z Bernsteinovy West side sto-
ry či Webberovy Evity a mnohé další. Program už tradičně svým zpěvem zpestří Petra Hoskovcová a poslucha-
čům se představí i zajímavé rodinné duo - bubeník Roman Holata se svým synem klavíristou Vojtou. 
Koncert se koná v sále gymnázia v neděli 24. listopadu od 14 hod., vstupné je dobrovolné.

ADVENTNÍ KONCERTY 
Adventní koncerty žáků hudebního a tanečního oboru ZUŠ se budou konat v neděli 8. prosince v sále gymnázia od 15 a 17 hod. 
Vstup bude možný s místenkou, kterou si zájemci mohou vyzvednout v týdnu před konáním koncertu v kanceláři ZUŠ. 

VÁNOČNÍ KONCERTY DECHOVÉHO ORCHESTRU 
Také dechový orchestr v předvánočním čase nabídne své koncerty, a to v sobotu 14. prosince. Konají se v Hotelu Sázava
od 14:00 a také od 17:00 v Kulturním domě v Bojišti. 

-JL- 

Odevzdat starý mobil-
ní telefon v knihovně a mít 
šanci vyhrát hodnotné od-
měny mohou v těchto dnech 
obyvatelé dvou desítek měst 
v Jihočeském kraji a Kraji 
Vysočina. Zapojené institu-
ce budou mezi sebou soutě-
žit v rámci pilotního projek-

tu „Odlož mobil v knihovně“ o hlavní cenu 20 tisíc korun, 
kterou získá instituce, v níž se podaří do 11. prosince shromáž-
dit nejvíce mobilních telefonů. Prostředky mohou využít např. 
na nákup nových knih či organizaci akcí pro veřejnost.

Motivaci odevzdat starý mobil právě v knihovně budou mít
i samotní čtenáři. Každý, kdo se do akce zapojí, bude zařazen 
do slosování o poukázku na nákup knih v hodnotě 2500 korun.

Do pilotního projektu bylo v každém ze dvou krajů zařazeno 
vždy 10 knihoven v menších městech. „Knihovny jsme zvoli-
li záměrně, naše země má nejhustší síť těchto zařízení na svě-
tě a dlouhou knihovnickou tradici. Lidé je navštěvují pravidel-
ně a při půjčování publikací se mohou o projektu dozvědět. Při 
příští návštěvě s sebou kromě knih na vrácení mohou vzít starý 
mobil,“ upřesňuje Pavel Peroutka, regionální manažer nezisko-
vé společnosti ASEKOL, která tento osvětový projekt organi-
zuje. Veškeré vybrané telefony budou po ukončení soutěže pře-
dány k odborné recyklaci.

NA KNIHOVNY A JEJICH ČTENÁŘE ČEKÁ ODMĚNA
ZA SBĚR MOBILŮ

S POTĚŠENÍM OZNAMUJEME, ŽE DO PROJEKTU BYLA 
ZAŘAZENA I KNIHOVNA V LEDČI N. S.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:
• Ministerstvo kultury v ČR v roce 2017 napočítalo 5333 

knihoven a 882 poboček. Průměr tedy představuje více než
5 knihoven na 10 tisíc obyvatel, což je 4x více než činí evrop-

ský průměr.
• Veřejné knihovny ale plní i další důležitou funkci – organizu-

jí řadu kulturních a společenských akcí – jsou tedy spíše mís-
tem setkávání, vyhledávaným útočištěm ke studiu a trávení 
volného času.

• Mobilní telefon stejně jako celou řadu ostatního drobného 
elektra používáme každý den. Až nám doslouží, je potřeba 
ho správně zlikvidovat. Místem pro ukládání těchto zařízení 
jsou speciální nádoby – červené kontejnery. Do nich mohou 
obyvatelé kdykoliv a jednoduše vhazovat vysloužilé elektro. 
Z červených kontejnerů pak vyřazené spotřebiče putují k od-
borné recyklaci. Elektrické a elektronické přístroje totiž ob-
sahují velké množství různých materiálů, které se recyklací 
vrací zpět do oběhu a není je pak potřeba nově vyrábět či tě-
žit.

• Typický mobilní telefon obsahuje mj. 62 % plastů a ostatních 
materiálů, 16 % keramiky, 15 % mědi, 3 % železa a necelé 
procento zinku, niklu a stříbra. 

Městská knihovna Ledeč n. S.

Krásné říjnové dny využili žáci multimediální tvorby ZUŠ Ledeč nad Sázavou na focení v plenéru mimo učebnu. Fotografovali jak pohledy na naše 
město, tak i zajímavé detaily. Viz přiložené ukázky mladých autorů. Matěj Novák (9 let): Kostel Nejsvětější Trojice, Filip Novák (9 let): Kristus, 
Šimon Pelikán (11 let): Klika. Markéta Pelikánová
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POZOR KŇOUŘI – TEĎ UŽ JDE DO TUHÉHO

Když jsem v říjnovém zpravodaji psal o bubácích na 
Vostojavce, byla to pro divoká prasata jen taková 
lehce strašidelná epizodka. Když jsem však v říjnu 
jel kolem parkoviště u zahrádeckého kostela, kde byl 
výřad zastřelených kusů, tak to pro černou už bylo 
vážné varování, ne-li mela! Požádal jsem myslivce ze 
zahrádeckého spolku o nějaké bližší informace a musím 
konstatovat, že byli velmi vstřícní a jako mluvčího zvolili 
pana Jiřího Slavětínského. Myslivci byli vždycky zvláštní 
sorta a také měli svou nezaměnitelnou mluvu, jak jistě 
po pár řádcích poznáte. Škoda, že to kňouři nebudou 
předčítat na podzimních školeních. Měli jasno – teď už 
nejde o bubáky, teď už jde do tuhého! ok
S podzimem přichází i čas hlavní lovecké sezony, kdy 
je o víkendech u lesů možné vidět skupiny myslivců 
a slyšet ozývající se výstřely. V tuto dobu myslivci 
pořádají naháňky na černou zvěř a snaží se snižovat 
narůstající se stavy této zvěře, které jsou v dnešní době 
celorepublikovým problémem.
Lov černé zvěře na individuálních čekaných v průběhu 
roku, kdy jsou na polích zemědělské plodiny, především 
velké plochy řepek a kukuřice, je velký problém. Zkušené 
bachyně v poslední době přivádí na vnadiště rudl prasat 
mnohem obezřetněji, nebo se jim zcela vyhýbají. To 
zásadním způsobem komplikuje jeden z nejběžnějších 
způsobů lovu - na čekané. Při naháňkách se ukazuje 
jako stále větší problém, respektive je stále náročnější, 
vyhnat černou zvěř z léče. Ideální stav odlovu by bylo 
odlovit počet kusů, rovnající se ročnímu přírůstku, ale 
skutečnost je republikově udávána v průměru kolem 65 %.
Dokonce tlakem z MZ a prováděcími vyhláškami se 
ustoupilo z mysliveckých chovatelských zásad, kdy se 
dříve nelovila dospělá zvěř, která držela hierarchii celé 
tlupy, dospělé bachyně rozjížděly chrutí (říji) v nějakém 
omezeném období a dospělí kňouři do chrutí nepustili 
mladíky (lončáky a dokonce selata). Dnes v rámci snížení 
stavů, moru prasat a Aujeszkycho chorobě se loví vše.
Absence dospělé zvěře způsobuje, že do chrutí jde zvěř 

mladá, odrostlá selata, lončáci, chrutí v podstatě probíhá 
celoročně a na malá selata je možné narazit v kteroukoliv 
roční dobu. Ale to je mezi námi... Není to šťastné řešení!
Každý ulovený kus černé zvěře dávají myslivci k po-
vinnému vyšetření na trichinelozu (svalovce) a z každého 
10. kusu se odebírá barva (krev) na vyšetření k ACH
a moru. Každoročně myslivecké spolky na Ledečsku 
dohromady uloví kolem 500 kusů černé zvěře. Naháňka je 
způsob lovu, kdy střelci stojí po obvodu léče (proháněné 
houštiny respektive lokality), do léče jdou honci se psy 
a snaží se zvěř vyhnat ven. Z bezpečnostních důvodů se 
střílí na vyběhlou zvěř ven, mimo leč. 
Úspěšnost a výřad naháňky také ovlivní a je ideální, když 
psi zvěř v leči rozrazí a kusy z léče vybíhají na střelce 
jednotlivě. Pokud celá tlupa prorazí mezi dva střelce, 
každý z nich má dvě rány a byť by byli excelentní střelci, 
uloví 4 kusy. Tak tomu bylo i na začátku října, kdy měl 
naháňku myslivecký spolek Zahrádka, na které myslivci 
ulovili 11 ks černé zvěře a 6 lišek (viz snímek). A třeba 
v následujícím honu v Kožlí se ulovilo 9 ks černé. 
Proháněla se lokalita od lomu nad Hájem, až pod Velkou. 
Druhá leč byla pod koželským koupalištěm, v lokalitě 
bývalého kazivcového lomu. Statistika odlovu kolem 
Ledče je ročně cca 500 ks (MS Kožlí loví průměrně 
na 3000 ha honitby kolem 60-90 ks, taktéž v ostatních 
sdruženích na Ledečsku. Záleží na roce a loveckém 
štěstí.
Myslivost je dnes kulturní památkou, je to dobrovolná 
zájmová činnost obyčejných lidí, kteří ji provozují na 
vlastní náklady a na rozdíl od všech jiných zájmových 
skupin mají a musí mít pro svou činnost od vlastníků 
pronajatou honitbu za nemalý roční nájem. Ve své 
činnosti jsou řízeni státní správou, zákonem o myslivosti, 
zákonem o ochraně zvířat, zákonem o zbraních a střelivu. 
Zájem mladých lidí o myslivost, a v podstatě následovníků 
starší generace, je mizivý. Jak se bude myslivost vyvíjet, 
je otázka!

Jan Slavětínský
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V říjnu v našich prostorách proběhla již 5. snídaně se 
starostou a tentokrát se těšila největšímu počtu účastní-
ků. Sešli se starostové a místostarostové okolních měst
a obcí, dále zástupci fi rem a podnikatelé z okolí. Na 
všechny čekala příjemná atmosféra prostor klubu Bar-
borka-fé s připraveným snídaňových rautem. Akci zahá-
jila ředitelka organizace Háta, o. p. s. Mgr. Iveta Vrbová, 
MBA a dále předala slovo jednotlivých účastníkům, kte-
ří představili sebe a svou práci. Poté následovala společ-
ná diskuze, která se vedla v přátelském duchu. Celá akce 
byla velmi příjemná a sklidila pozitivní ohlasy. Další sní-
daně se plánuje jako předvánoční. 

Klienti si začátek října užili v  přírodě, a to v prostředí 
Záchranné stanice Pavlov. Společně se prošli po záchran-
né stanici a prohlédli si zvířátka. Na návštěvu za nimi při-
jela Rózinka, a tak se s ní vydali na podzimní procházku 
místní přírodou. K podzimu patří dýně, a jelikož se blíží 

MY Z BARBORKY

halloween, tak jsme si zkusili dýně vydlabat a vytvořit si 
tak příjemnou říjnovou výzdobu. Pobyt v Pavlově se nám 
všem líbil a určitě se brzy vrátíme. 

V sobotu 23. listopadu od 8 do 18 hodin se uskuteční 
druhá letošní Sbírka potravin, a to v šesti obchodech na 
Havlíčkobrodsku. H. Brod – Albert, Ledeč n. S. – Billa, 
Humpolec – Lidl, Humpolec – Penny, ul. Pražská, Cho-
těboř – Tesco, Světlá n. S. – Penny. Na tuto akci hledáme 
dobrovolníky, kteří se mohou hlásit v budově Háty u pí 
Šilhánové nebo na mailu: info@pbvzs.cz. Naše centrum 
se stará o sbírku v Bille v Ledči, budeme rádi za vaši pří-
padnou pomoc potřebným. Těšíme se na vás v Bille. 

Informace o aktivitách, které tato organizace pořá-
dá, lze sledovat na www.hata-ops.cz a na FB stránkách: 
www.facebook.com/cdsbarborka/, www.facebook.com/
hataops/.

Mgr. Kateřina Davidová, CDS Barborka

HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK 
K VÁNOCŮM? KUPTE

VSTUPENKU NA DIVADLO!

Vybrat správný vánoční dárek není 
vůbec lehké, proto jsme si pro vás při-
pravili dva typy pro vaše blízké a přá-
tele. V Turistickém informačním cen-
tru v Ledči nad Sázavu budou od 15. 
listopadu v předprodeji vstupenky na 
dvě představení. Těšit se můžete na 
divadelní komedii Na ostro, která se 
koná 16. dubna 2020 od 19 hod. v sále 
gymnázia. V hlavních rolích se před-
staví Leoš Noha a Kateřina Kornová.

Pro děti jsme přichystali divadelní 
zpracování legendárního večerníčku 
Krkonošské pohádky, které se usku-
teční 16. února 2020 od 14 hod. v sále 
gymnázia. V šestici příběhů mají malí 
i velcí diváci možnost naživo vychut-
nat intriky vychytralého pána Trauten-
berka, kterým vždy na poslední chvíli 
zabrání pán hor Krakonoš.

Společnost Háta o. p. s. Ledeč n. S. UPOZORŇUJE, že od září 2019 do února 2020
probíhá projekt „NEFORMÁLNÍ PÉČE S HÁTOU“. Cílem je dosáhnout u podpořených osob

odstranění izolace, snížení rizika vyhoření a odstranění dysfunkcí v rodině. Více informací na
http://www.hata-ops.cz/nase-sluzby/neformalni-pece/ a v prosincovém vydání ZPRAVODAJE. 

Zuzana Červená, DiS.

OBEC OSTROV U LEDČE N. S. VYHLÁSILA VEŘEJNOU SBÍRKU
na vybudování místní kapličky. Obec doposud kapličku neměla a hodlá 
ji vybudovat, především z důvodu úcty ke svým předkům a pro budoucí 

generace. Kaplička bude budována svépomocí, za podpory darů.
Přispět je možno na bankovní účet, který byl pro tuto sbírku zříze

115-9710180297/0100
Více informací lze získat na OÚ Ostrov u Ledče.

Za případné finanční dary předem děkujeme! Obec Ostrov, IČO 00580007,
tel. 724 176 382, 724 185 271, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou
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SYNAGOGA – CESTA K ZÁCHRANĚ BYLA
DLOUHÁ A KOMPLIKOVANÁ

LEDEČSKÁ SYNAGOGA byla sousedním ob-
jektem bydliště pana Vladimíra Pražáka (tchána) 
jako chátrající objekt... Při první možnosti s tímto 
něco udělat, jsem se zapojil do společné akce tento 
objekt zachránit jako kulturní památku a vrátit mu 
zpět charakter synagogy.

Ledečským patriotem a znalou osobou byl pan 
František Pleva, který měl velký zájem na záchra-
ně a obnově ledečských památek (on požádal MK
o prohlášení synagogy za kulturní památku).

Společně s panem Plevou a Honzou Hálkem jsme 
se dohodli na ustavení Sdružení pro ochranu pamá-
tek Ledečska a jako takové jsme byli zaregistrová-
ni Ministerstvem vnitra k 17. červnu 1991. Získali 
jsme tak potřebnou pozici pro jednání s příslušný-
mi orgány.

Synagogu v té době vlastnil Stavební podnik
v Havlíčkově Brodě. V tomto podniku jsem měl 
známého z mládí, pana JUDr. V. Uttendorfského 
(náměstka). Navštívil jsem jej v den, kdy zde byl na 
jednání u ředitele SP tehdejší starosta našeho města 
pan Kolařík. Pan Kolařík zde chtěl podpořit žádost 
tehdejšího majitele skláren v Tasících na odkoupe-
ní synagogy a vybudování snad prodejny skla.

Toto bylo asi velkým štěstím, že jsme se zde moh-
li potkat a vyříkat si před vedením podniku naše ná-
vrhy - pan Kolařík od svého požadavku ustoupil.

Následovala společná jednání a cesty s panem 
Uttendorfským do Prahy, jednání se zástupci Ži-
dovské obce, s Ministerstvem kultury o převodu sy-
nagogy do vlastnictví našeho sdružení - v této části 
jsem se velice angažoval (viz přílohy).

Získání znaleckého posudku a odkoupení syna-
gogy (s pomocí JUDr. Lebedové) a následná doho-
da o spolupráci s Židovskou obcí již bylo společ-
ným dílem. Zde skončila moje aktivita, převod na 
Židovskou obec, následné opravy a využívání bylo 
v kompetenci Františka Plevy.

Snad jsem tímto přispěl k záchraně této památky, 
svoji činnost jsem ale nikde neprezentoval.

I když nejsem ledečský rodák, vždy jsem chtěl být 
nápomocen v rozvoji města Ledeč n. S. Snad jsem 
se ještě zasloužil o vybudování nového objektu ško-
ly se sportovní halou, která slouží našim středním 
školám a o získání statutu Vyšší odborné školy. Vše 
pod záminkou, že bude-li v Ledči zajištěna možnost 
studia na střední škole, zůstanou zde mladí a Ledeč 
bude žít. Mohl jsem asi dokázat více...       

Ing. Miloslav Palán

Příští rok si připomeneme už 20 let od otevření 
nově zrekonstruované, ale hlavně zachráněné, vý-
znamné stavební památky našeho města. V centru 
Ledče slouží víceméně 400 let. Nedílnou součástí 
této stavby byl i židovský hřbitov, který zdejší ko-
munita budovala téměř souběžně s touto modliteb-
nou. Také této kulturní památce se dostalo v posled-
ních desetiletích renovace a oprav. 

Synagoga za staletí své existence zažila promě-
ny, mnoho přízně i nepřízně. Posledně jmenované-
ho se jí vrcholně dostalo vlastně po podstatnou část 
20. století, zejména pak v jeho 2. polovině – devas-
tace stavební i morální. Věřící modlitebnu nedobro-
volně a za dramatických okolností opustili v červnu 
1942. Posledním ledečským rabínem byl Leopold 
Reis (*1857), který zemřel v roce 1919, následují-
cí smutná léta patřila zdejší synagoga po rabinát ve 
Světlé n. S.

Revoluční kvas z roku 1989 přinesl i řadu inicia-
tiv k záchraně kulturních památek. V řadě případů 
vyšuměly s časem i fi nančními limity města. V pří-
padě ledečské synagogy to bylo jinak. Z iniciativy 
pánů Jana Hálka (†2012), Františka Plevy (†2009) 
a Ing. Miloslava Palána se podařilo dobrou myšlen-
ku dotáhnout do konce. Nutno podotknout, že také 
s přízní a podporou tehdejšího vedení radnice. Cesta 
to však byla dlouhá a svízelná. Vzrušená doba, řada 
úředních zmatků a nedostatků, komplikovala dobře 
míněné záměry. 

Oslovili jsme pana Ing. Palána, jestli by k téma-
tu neposkytl nějaké informace. Udělal to ochotně 
nejen s psaným komentářem, ale také s předáním 
celé korespondence týkající se obnovy zdejší syna-
gogy. Všechny spisy věnoval archivu města Led-
če n. S. Je jediný, komu ještě můžeme osobně po-
děkovat za výborný nápad i jeho realizaci. Zde je 
jeho stručný popis událostí, od kterých nás dělí na 
čtvrt století.

ok 
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Letos uplynulo 65 let od založení místní organizace Česko-
slovenského Červeného kříže v našem městě. Byla založena 
roku 1954 a její činnost trvala dlouhých 57 let až do listopadu 
2011. Bohužel nemohu k jejímu založení sdělit nic konkrét-
ního, protože v tu dobu jsem chodila do 4. třídy a teď se už 
nemám koho zeptat. Určitě ale u jejího vzniku byly dvě oběta-
vé ženy z knihovny - paní Věra Žáková a Ludmila Hrušková. 
Ty často vzpomínaly na spolupráci s paní Růženou Tůmovou, 
Annou Janečkovou, paní Lascenkovou, Ochovou, Málkovou, 
Kletvíkovou, Gottliebovou a Kroutilovou. V roce 1971 byla 
předsedkyní paní Marie Kašpárková a místopředsedou můj 
otec František Lepeška, čímž se vysvětluje, proč jsem se i já 
stala aktivní členkou na dlouhých 40 let.

V té době jsem se v organizaci seznámila se staršími zdra-
votnicemi, které již měly bohaté zkušenosti a rády je nám 
mladým předávaly. Byly to například paní Věra Straková, 
Ludmila Prokopová, Růžena Svobodová, Miluše Tichá, Mila-
da Váchová, Blažena Panská, Anna Franclová, Lída Vydrová 
st., Pavla Szkatulová, Věra Kuncová, Božena Šafránková, Eva 
Hartová a další.

Dlouholetou členkou byla též paní profesorka Vlasta Doub-
ková, která pracovala ve výboru MO ČSČK jako jednatelka 
a měla na starosti všechny úřední záležitosti.

Hlavním úkolem ledečského ČSČK byla zdravotnická osvě-
ta, tj. přenášení zdravotnického uvědomění mezi obyvatelstvo. 
Ale jen působení slov nestačilo, proto se pořádaly veřejné kur-
zy, aby co nejvíce lidí bylo připraveno poskytnout první předlé-
kařskou pomoc. Vždyť rychlá, správně provedená první pomoc 
může zachránit život nebo alespoň zmírnit bolest. Tyto kurzy 
probíhaly ve školách, na pracovištích, na vesnicích a občas pro 
ledečské občany v bývalém agitačním středisku. Vedl je většinou 

náš patronátní lékař pan MUDr. Emil Tůma a velmi důklad-
ně proškolené instruktorky z řad ČSČK. Zajímavé přednášky 
měli i další praktičtí lékaři jako např. pan MUDr. Jiří Svoboda, 
MUDr. Novotný a MUDr. V. Chroust.

K poranění nebo selhání životních funkcí může dojít kde-
koliv, třeba v rodině, při sportu, v zaměstnání a hlavně v do-
pravě.

Například 2. září 1945 při odhalování pamětní desky party-
zánům v Kobylím dole, vystřelila 24členná partyzánská jed-
notka „Ludvíka Svobody“ z Chrudimi čestnou palbu ostrými 
náboji! Byl přestřelen elektrický drát, který spadl na přihlí-
žející diváky. Při převozu k lékaři jich 7 zemřelo a 6 dalších 
později. První pomoc poskytli lékaři MUDr. Josef Pavlík ze 
Zahrádky a MUDr. Miroslav Černý z Čechtic. Snad kdyby 
bylo na místě více lidí schopných provést první pomoc, neby-
ly by následky tak tragické. 

Nejdéle vedla ČČK v Ledči paní Věra Straková, a to 19 let. 
Za svoji záslužnou a příkladnou práci byla oceněna několika 
vyznamenáními. Pod jejím vedením měla organizace přes 400 
členek a členů. V roce 1983 byla vyhodnocena jako „Vzorná 
organizace“ (viz novinový výstřižek). 

V roce 2000 převzala MO ČČK paní Hana Čapková. Činnost 
členů však začala stagnovat, protože se nedařilo získat nové 
aktivní a hlavně mladé síly. Do konce roku 2004 se rozhodo-
valo, zda organizaci rozpustit nebo se pokusit o její záchranu. 
Z úcty k historii ČČK v Ledči, z potřeby pomáhat při zajišťo-
vání zdravotnického dozoru při různých akcích ve městě, byla 
na výroční schůzi 19. dubna 2005 zvolena novou předsedkyní 
Daniela Geherová. Energickým vedením se skupina opět stala 
funkční, takže jste nás opět mohli vidět s ženevskou páskou 
na rukávu a zdravotnickou brašnou například při motokrosu, 

Z HISTORIE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE  
V LEDČI NAD SÁZAVOU

Za dlouholetou obětavou práci pro ČČK byly vyznamenány členky ledečské ZD v H. Brodě. Zleva: Pavla Szkazulová, 
Blažena Panská, Růžena Tůmová, MUDr. Emil Tůma, Anna Franclová, Ludmila Hrušková, Marie Kašpárková, ???, 
MUDr. Irma Němečková, za OV ČČK paní Cardová.
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Běhu Šeptouchovem, fotbalu, žákovských akcích… Dana Ge-
herová byla za dlouholetou a obětavou práci 14. května 2007 
v Praze oceněna „Pamětním listem“. Bohužel se nám z rodin-
ných důvodů odstěhovala do Loun a novou předsedkyní se 

stala Romana Sekotová. Za jejího krátkého vedení se organi-
zaci nevedlo, takže činnost ledečské skupiny ČČK byla v lis-
topadu 2011 ukončena. 

Mgr. Marie Roučková

Zdravotnická  družina  z  Ledče 
na  okresní  soutěži  v  roce  1972, 
kde obsadila 11. místo. 
Stojící – velitelka Růžena Svobo-
dová, její zástupkyně Milada Vá-
chová  (členka  OV  ČSČK).  Pro-
střední řada: Marie Kašpárková, 
Božena Šafránková, Jarka Veleto-
vá, Věra Straková, Miluše Tichá, 
Ludmila  Prokopová,  ???,  Marie 
Roučková, Růžena Tůmová.
Sedící:  Bláža  Panská,  Anna  Be-
nešová,  Anna  Franclová,  ???, 
Lída  Vydrová,  Pavla  Szkatulová, 
Adéla Panská, Věra Žáková.

U Spolkového domu v Habreku to stále žije (dále jen 
SDvH). Maminka Daniela a s ní spolupracující ostatní, 
hlavně maminky, přicházejí s novými nápady na ruční 
práce pro své děti, další maminky, taťky, dědy, babičky, 
no prostě všechny lidičky, kteří mají chuť něco tvořit. 
Posuďte sami, zda strašidýlko z přírodního materiálu 
není krásné? Určitě už dnes zdobí mnohá okna a vstupy 
do domů v Habreku, Obrvani a Souboři. Nestojí to téměř 
nic, jen ten čas a chuť něco dělat. Přidáte se také? A po-
kud jste zahlédli na obloze 14. října létat draky, tak ty vy-
pustili rodiče a jejich dítka také u SDvH. V jednu chvíli 
jich bylo na obloze skoro třicet. Foukal i ten správný vítr, 

jen ty ruce zábly. Ale aby se nikdo nenachladil, Tomáš 
vařil čaj a kávu. Na závěr nechyběl ani diplom pro účast-
níky, jablíčko, buchty od maminek a malý dárek pro děti. 
Na focení už sice všichni nezůstali, neb spěchali za tep-
lem domů, ale nevadí, i tak to byla velice vydařená akce. 
Jsem přesvědčená, že za všechny účastníky mohu touto 
cestou všem organizátorům poděkovat za jejich oběta-
vost a super nápady. Všem jde o jediné, a to setkávat se se 
svými sousedy, pohovořit, vyměnit si názory, navazovat 
nová kamarádství.

Ing. Hana Horáková

Zprávy z Habreku

HEJ MISTŘE. Pomohu si názvem ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ, abych pozval všechny, kteří umí zpívat 
a chtěli by posílit pěvecký sbor při produkci vánoční půlnoční mše svaté. Po několika letech budeme  

opět nacvičovat Českou mši vánoční od J. J. Ryby. Sólové party sboru i hudby jsou již rozdány,  
ale stále je potřeba doplnit sbor. Kdo by měl zájem, ať přijde

prosince 2019 v 10:00 do děkanského kostela sv. Petra a Pavla,
kde proběhne zkouška. Všechny ostatní spoluobčany tímto zvu na oslavu nejkrásnějšího svátku v roce 

do ledečského kostela 24. prosince, přesně o půlnoci, případně ještě 25. prosince v 9:00 hodin. Mohu jen 
naznačit, že pod taktovkou Petry Špačkové zahraje Josef Rajdl, Karel Malimánek a David Pleva. Zazpívají -  

Václav Poukar, nebude chybět ani Pavel Vančura s neopakovatelným basem a další. 
PH
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ANEŽKA ČESKÁ - ÚVAHA O SVOBODĚ 13. listopadu 
si vzpomeneme na svatou Anežku. Princeznu, která dob-
rovolně vyměnila zlatem vyšívaný královský šat za prosté 
roucho řeholní. Od dětských let ji královští rodiče připra-
vovali na roli budoucí královny. Jako žádaná nevěsta zažila 
světskou marnost a pletichy, které provázejí i dnes živo-
ty mocných. Přemýšlela o svém místě v životě a vybrala 
si jinou cestu. Po nezdařených zásnubách začala pomáhat 
druhým. Zajímala se o ty nejubožejší: nemocné, sirotky, 
postižené. Nejprve pomáhala vskrytu. Později došla k po-
znání, že cesta lásky může vést mnoha směry. Z jejich do-
pisů vyčteme, že nalezla štěstí. Později dokonce odmítla 
nabídku k sňatku od samotného císaře a místo zlaté ko-
runy ozdobila svou dívčí hlavu řeholní plachetkou. Celý 
svůj další život věnovala organizování pomoci ubohým 
a účastnila se všech činností s pomocí spojených. Mnoha 
lidem tím zachránila život. S Boží pomocí si svobodně 
vybrala lásku spojenou s obětí pro druhé. Toto rozhodnutí 
vyžadovalo velikou odvahu. I proto na ni vzpomeňme jako 
na ženu, jejíž oslava před třiceti lety předznamenala ná-
stup svobody v naší zemi. S Anežkou si připomínejme, že 
svoboda bez odvahy a víry může být příjemná a pohodlná, 
ale nenalezneme v ní ani stopu lidského štěstí. To je totiž 
spojené s odhodláním k oběti.  

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
15. 11. v 15.00 Spolčo na faře pro školní děti. Vede Barča Wol-
fová a spol.
15. 11. v 15.00 Spolčo na faře pro děti do šesti let. Vede paní 
J. Sklenářová 
21. 11. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 
na faře) 
24. 11. v 9.00 v kostele mše svatá pro děti (za doprovodu kytar 
slouží kaplan pro mládež páter Palušák)
7. 12. v 17.00 v kostele Předvánoční koncert 
8. 12. Setkání dětí se sv. Mikulášem (v 10.00 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 Kris-
ta)
6. 12. Sv. Mikuláš, biskup (velký zastánce nevinných a trpících) 

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

V polovině tohoto roku jsme se rozhodli zařídit 
a zprovoznit dílnu, kde by se mohli uživatelé stacio-
náře Petrklíč za pomoci pracovníka zlepšovat v ruko-
dělných aktivitách. Místo pro tuto dílnu jsme vyčlenili 
ve spodním patře naší budovy a díky ochotným lidem 
v blízkém okolí jsme ji záhy vybavili policovými skří-
němi a pracovním stolem. Uživatelé si toto místo brzy 
oblíbili a začali jej nazývat Terapií. O kreativní nápa-
dy u nás není nouze, a tak uživatelé v Terapii pracují 
s různými materiály (např. látky, dřevo, sklo, keramic-
ká hlína) a zkouší si rozličné výtvarné techniky.

V současné době v Terapii usilovně tvoříme výrobky 
s vánoční tématikou, které budeme prezentovat na naší 
tradiční Vánoční prodejní výstavě. Prodejní výstava 
proběhne v Petrklíči od pondělí 25. 11. do pátku 29.11. 

TERAPIE NEBOLI RUKODĚLNÁ DÍLNA
Přijďte se k nám podívat, ať můžete na vlastní oči vidět, 
jak naše výrobky vypadají a vznikají.

Bc. Ivana Tomanová, 
sociální pracovnice CSS Petrklíč, Ledeč n. S.
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VZKAZ AUTOROVI
(AUTORŮM) ANONYMNÍCH STÍŽNOSTÍ NA VEDENÍ ZŠ LEDEČ N. S.

Obracím se na Vás prostřednictvím Ledečského zpra-
vodaje, neboť nevím, jakou jinou cestou Vám odpovědět 
či Vás informovat. Díky Vašim opakovaným anonymním 
stížnostem na údajná pochybení vedení Základní školy Le-
deč nad Sázavou, adresovaných p. starostovi Ledče nad 
Sázavou a p. hejtmanovi Kraje Vysočina a parafovaných 
„Rodiče z Ledče nad Sázavou“ či „Kolektiv ZŠ“, proběhla 
ve dnech 23. – 26. září 2019 v naší škole kontrola Čes-
ké školní inspekce z Inspektorátu v Kraji Vysočina. ČŠI 
žádné porušení předpisů ze strany vedení školy nezjistila 
a ani Vámi uváděná pochybení nepovažovala za opodstat-
něná (proto je ve své zprávě ani neuvádí) – viz Inspekční 
zpráva č. j. ČŠIJ-1259/19-J zveřejněná na stránkách školy 
www.zslns.cz. Chápu, že s těmito závěry asi nesouhlasíte, 

ale pokud se zaměstnanec školy, rodič či občan pod svou 
stížnost nepodepíše a neuvede svou adresu, potom nemů-
že počítat ani s konkrétními odpověďmi dotčených osob 
(na které je stížnost směřována), ale ani s odpověďmi 
nadřízených či kontrolních orgánů, a musí se spokojit 
s jejich závěry. Každopádně forma anonymu vždy vyvo-
lává oprávněné podezření, že cílem stěžovatele není něja-
ké konstruktivní řešení, ale jen snaha pomluvit, pošpinit, 
uškodit nebo své problémy přesunout na druhé.

Pokud Vám ale opravdu jde o věc nebo máte nadále 
výhrady k naší práci, obraťte se přímo na mě nebo na mé 
zástupce, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

 Jaroslav Šťastný,  
ředitel ZŠ Ledeč nad Sázavou

PROJEKTOVÝ DEN NA I. STUPNI – ANEB  
„TURISTICKÁ VYCHÁZKA“

Pátek 11. října proběhl na I. stupni zcela netradičně. 
Žádné aktovky, žádné učení v lavicích. Děti, jejich paní 
učitelky i asistentky využily pěkného podzimního dne 
a vyrazily na celé dopoledne do okolí Ledče. Každá třída 
si zvolila jinou trasu. 

Někteří vyrazili po cyklotrase do Sluneční zátoky, kde 
se mimo jiné dozvěděli, kdo byli skauti a seznámili se 
i s osobností Jaroslava Foglara, který byl nejen populár-
ním českým spisovatelem pro mládež, ale také vedoucím 
skautských táborů právě ve Sluneční zátoce. Žáci měli 
možnost si vyzkoušet plnění různých bobříků zrovna tak 
jako hrdinové ve Foglarově knize „Hoši od Bobří řeky“. 
Za jejich splnění získali diplomy. 

Další třídy se vydaly na Obrvaň. Navázaly na učivo 
prvouky a doplnily si znalosti poznáváním stromů, keřů, 

bylin, hub a vyzkoušely si orientaci v krajině podle pří-
rodních ukazatelů. 

Ti nejmenší si zvolili za cíl své vycházky poznávání 
lesoparku Šeptouchov a jeho okolí. Pozorovali změny 
v podzimní přírodě, barvy podzimu, stromy a jejich plo-
dy. Mimo to si vyzkoušeli různé pohybové hry v přírodě 
jako například hod šiškou na cíl a do dálky, slalom mezi 
stromy a běh v terénu. 

Oproti klasickým dnům, které děti tráví v lavicích 
v budově školy, byl tento zajímavým zpestřením. Byl 
poučným i zábavným zároveň a pro paní učitelky by 
mohl být inspirací pro využití ve výuce v různých před-
mětech.                                     

Soňa Nulíčková,  
učitelka ZŠ Ledeč 
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EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Evropský den jazyků (EDJ) se slaví 26. září už od roku 
2001 po celé Evropě. Obecné cíle jsou: upozornit veřej-
nost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyč-
nosti a interkulturního porozumění. Jako každý rok i le-
tos proběhla řada aktivit organizovaných po celé Evropě. 
V České republice se zapojilo několik desítek škol. Naše 
škola zorganizovala den jazyků letos už posedmé.

JAZYKY NA NAŠÍ ŠKOLE Výuce cizích jazyků 
na gymnáziu je věnován velký prostor. Vedle mateř-
ského jazyka se vyučuje angličtina, němčina, francouz-
ština a ruština. Opomenout nesmíme ani latinu. A to 
na školách podobné velikosti rozhodně není běžné.
V různých soutěžích a olympiádách dosáhli naši žáci 
v minulosti mnoha úspěchů, dokonce i na celostát-
ní úrovni. V minulých letech jsme také vycestovali 
do několika cizích zemí – do Ruska, Anglie, Švýcar-
ska, v roce 2020 pojedeme do Francie. Pravidelné jsou 
i zájezdy do Německa a Rakouska. Také se účastníme 

mnoha výzev, připomeňme např. projekty S anglickým 
jazykem do dalších předmětů nebo Online výuka jazy-
ků. Střední odborná škola opakovaně využila možnos-
ti vycestování v rámci projektu Erasmus+. Každý rok 
podstatná část žáků maturitních ročníků složí meziná-
rodní jazykové zkoušky z anglického jazyka (FCE či 
PET).

Při zpětné vazbě od absolventů se ukazuje, že díky vel-
mi dobré přípravě z našeho gymnázia problém s cizím 
jazykem na vysokých školách nemají. Protože jeden cizí 
jazyk je málo, a protože přísloví „Kolik řečí znáš, tolikrát 
jsi člověkem“ platí naplno, mají naši studenti před kon-
kurenty z jiných škol náskok.

DEN JAZYKŮ U NÁS Také proto jsme si den jazyků 
připomenuli. Představení proběhlo v pátek 27. září v mul-
tifunkčním sále. Letos se prezentovala angličtina, fran-
couzština a němčina. Představení se setkalo s úspěchem. 
Osmdesátiminutový program byl zahájen studentskou 
hymnou Gaudeamus igitur, kterou hezky zazpívali žáci 
předmaturitního ročníku gymnázia. Na květnový zájezd 
do Švýcarska zavzpomínaly v pečlivě připravené prezen-
taci Viktorie Březinová a Anna Nguyen ze současné oktá-
vy. Zájezd byl připraven Mgr. Vendulou Pajerovou.

Žáci SOŠ, obor informatika, navštívili Londýn v rámci 
projektu Erasmus+. Pracovali v různých fi rmách, které 
měly spojitost s jejich oborem. Ze svého pobytu připravil 
David Nevoral prezentaci a Adam Prchal natočil a sestří-
hal krátký fi lm, přímo na profesionální úrovni. Projekt 
vedla Ing. Jana Flekalová.

Do třetice všeho dobrého: Nikola Velátová ze 7.S 
(septima), která také spolu s Bohuslavem Žáčkem celý 
program výborně moderovala, informovala o své stá-
ži na střední škole ve Francii. Pro ostatní bylo velmi 
povzbudivé vidět a slyšet, jak je možné se svou pílí 
a schopnostmi prosadit i v cizojazyčném prostředí. Žáci 
gymnázia i SOŠ celý program pozorně sledovali a po zá-
sluze jednotlivé účinkující odměnili potleskem. Naše 
škola prokázala, že studium jazyků je tu jednou z oblastí, 
na které nám záleží a ve které se snažíme dosahovat vý-
borných výsledků. 

ThMgr. Jiří Foller

K MĚSÍCI BLÍŽ
Přestože při vstupu do školní hvězdárny v ledečském 

gymnáziu musíme překonat nemalé množství schodů, 
sešla se v neděli 13. října 2019 početná skupina lidí, 
kteří si se zájmem vyslechli výklad Martina Kose, žáka 
naší školy a člena astronomického kroužku.

Vzdálenost ze Země na Měsíc je neuvěřitelných 
384 400 km, díky dalekohledu jsme si Měsíc postupně 
přiblížili na 5000, 3500 a 2000 km a mohli jsme si ho 
detailněji prohlédnout. Zde si můžete přečíst ohlasy sa-
motných účastníků akce:

„Moc se mi to líbilo, máme šikovné žáky. ZA MĚ-
SÍC NA MĚSÍC ZAS. MOC SE NÁM TO LÍBILO. 

Moc se mi to líbilo. Děkujeme! Moc se nám vše líbilo. 
Počasí vyšlo, krásné pozorování měsíce i s příjemný-
mi výkladem, zase něco nového, DĚKUJI! Moc se mi 
sledování Měsíce líbilo. Bylo to moc pěkné i skvělý 
výklad.“

Také vy můžete navštívit další pozorování v listopadu 
nebo prosinci (vždy za příznivých pozorovacích pod-
mínek). Sledujte stránky školy, facebookové stránky, 
nástěnky, …

Organizační team 
(Martin Kos, Petr Šibor, Jaroslav Adamus) 
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VÍTĚZSTVÍ STUDENTŮ LEDEČSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY  
V BRNĚ

Ve středu 9. října 2019 se studenti ledečské střední odborné 
školy jako každoročně zúčastnili Mezinárodního strojírenské-
ho veletrhu v Brně. Do Brna odjelo autobusem 41 studentů 
strojírenských oborů střední odborné školy a autem 3 studenti, 
kteří byli přihlášeni do soutěže v programování.

Studenti se na veletrhu seznámili s nejmodernější techni-
kou pro obrábění, s novými prvky konstruování a dalšími 
moderními technologiemi. Hlavním tématem letošního 61. 
strojírenského veletrhu byla digitalizace. Studenti se mohli 
seznámit s řešením zaměřeným na digitální budoucnost a se 
speciální expozicí Digitální továrna 2.0. Na stánku Siemensu 
se v české premiéře představil nový řídicí systém CNC stro-
je Sinumerik One. Největší 3D tiskárnu v Evropě si studenti 
prohlédli v expozici 3Dees Industries. Na veletrhu se předsta-
vilo více jak 1600 firem, z toho polovina ze zahraničí.

Do soutěže v programování, kterou pořádal Svaz strojí-
renské technologie Praha, byli předem přihlášeni tito stu-
denti:

Michal Janák, 4. ročník studijního oboru mechanik seři-
zovač – programování SIEMENS (Sinutrain for Sinumerik 
Operate verze 4.8 Ed. pro technologii soustružení).

Bartoloměj Pacal, 4. ročník studijního oboru mechanik se-
řizovač – programování HEIDENHAIN (TNC 620/640 pro 
technologii frézování).

Jan Černý, 3. ročník učebního oboru strojní mechanik – 
programování FANUC (Fanuc 0i-TF s dialogem Manual 
Guide i pro technologii soustružení).

Naši studenti sou-
těžili v programování 
s ostatními studenty 
ze středních odbor-
ných škol z Brna, 
Hradce Králové, Pís-
ku, Sezimova Ústí 
a Vsetína. V soutěži 
prokázali výborné 
znalosti a dovednosti 
v oblasti programo-
vání a přivezli z Brna 
dvě první místa a jed-
no čtvrté místo.

Výsledky soutěže:  
1. místo v programování SIEMENS = Michal Janák
1. místo v programování HEIDENHAIN = Bartoloměj Pa-

cal
4. místo v programování FANUC = Jan Černý

Děkujeme studentům za vzornou reprezentaci školy a vý-
borné výsledky v soutěži.

Poděkování patří i učitelům programování za výbornou 
připravenost studentů v hodinách odborného výcviku.      

Josef Vitiska,  
vedoucí učitel odborného výcviku a praxe

LEDEČSKÁ KVARTA NA EXKURZI V BRNĚ

Ve dnech 24.-26. září jsme se zúčastnili třídenní exkurze 
do Brna. V úterý ráno jsme vyrazili autobusem do Brna, kde 
na nás čekala první zastávka a to v Anthroposu. Zde jsme 
měli možnost dozvědět se něco více o vývoji člověka a jeho 
zvycích v dávných dobách. Nejvíce nás asi zaujala maketa 
mamuta v životní velikosti. Dále jsme zde viděli výstavu 
nesoucí název Okouzlení Afriky, kde se nacházely obrazy, 
fotografie a předměty zobrazující život a kulturu v dnešní 
i dřívější Africe. Odtud jsme se přesunuli do našeho ubyto-
vání na kolejích Mendelovy univerzity v Brně.

Druhý den nás čekalo Mendelianum. Zde nám slečna vy-
světlila, proč si například pan Mendel vybral ke zkoumání 
genetiky hrášek. Zpestřením této návštěvy bylo, že jsme si 
sami mohli zkusit získat DNA banánu. Odtud jsme zamířili 
na oběd a z něj jsme vyrazili poznávat krásy Brna. Naše 
kroky prvně zamířili na náměstí Svobody, kde se nachází 
brněnský orloj, který se ani zdaleka nepodobá tomu praž-
skému, přesto je velmi zajímavý. Dále jsme mířili na hrad 
Špilberk. Cestou na hrad jsme procházeli okolo brněnské 

kostnice a kostela sv. Jakuba, ke kterému se váže pověst 
o neslušném mužíčkovi. Ze Špilberku byl krásný výhled 
na celé Brno. Poslední zastávkou byla socha markraběte 
Jošta Lucemburského na Moravském náměstí.

Technické muzeum bylo naplánované na poslední den ex-
kurze. Zde jsme byli provedeni expozicí sportu, kde jsme 
se dozvěděli něco málo o veslařském sportu, cyklistice, šer-
mu a motorismu v Brně. Po této teoretické části jsme měli 
možnost si vyzkoušet šerm nebo sedět na velocipedu a další 
sportovní zážitky, které expozice nabízela. Další částí pro-
hlídky muzea byla stará auta, která pocházela hlavně z bý-
valého závodu Zbrojovka. Mohli jsme si také prohlédnout 
auta, ve kterých se vozili naši rodiče (či spíše prarodiče), 
když ještě byli dětmi. Poté jsme si sami prošli ještě expozici 
motorek a letadel. Po Technickém muzeu už nás čekal jen 
oběd a vlakem cesta domů. 

Akce se konala v rámci pokusného ověřování projektu 
„Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“.                                                                          

Za třídu 4K Lucie Prchalová



20



21

CÍSAŘSKÁ STRÁŽ UDĚLOVALA LASKAVÉ LEKCE

Ve středu 2. října 2019 zavítala 
do Ledče vzácná návštěva z Japonska, 
pan Tsuneho Takatera (8. dan kendó 
kjóši, přičemž 8. dan je v kendó nej-
vyšší dosažitelná úroveň). Pan Takate-
ra je bývalý člen císařské stráže a in-
struktor kendó. Do ČR jezdí už několik 
let, aktivně se zapojuje do šíření kendó 
mimo Japonsko. Navštívil nás spo-
lu s panem Tetsurim Išizakim (6. dan 
kendó), který je jeho žákem. 

Pro ledečské dódžó to byla velká čest 
mít na tréninku tak vzácné hosty. Když 
před třemi lety vznikl v rámci Středis-
ka volného času kroužek kendó, nikdo 
by asi nevěřil, že budeme cvičit před zraky takového 
mistra. Když někdo takový přijede na trénink kroužku, 
který funguje tři roky a jsou tam samí začátečníci – tak 
je to opravdu velká událost. Možnost cvičit s japonským 
učitelem se nám naskytla díky dobrým vztahům ČFK 
(Česká federace kendó) s panem Takaterou, které trvají 
již několik let. Jen díky tomu byla tato návštěva možná 
a zorganizovali jsme ji cíleně pro ledečské děti.

Co se týká samotného cvičení s panem Takaterou, 
trochu jsme se báli, co řekne na naši úroveň a jak nás 
bude hodnotit. Naše obavy ale záhy rozptýlil svým vře-
lým a laskavým přístupem. Nekritizoval nás, soustředil 
se hlavně na to, aby nám ukázal cviky a postupy, kte-
ré nás mohou posunout vpřed. Protože právě to je ryzí 
kendó, neustálé zlepšování a zdokonalování, cesta vpřed. 

Byla to velká inspirace pro všechny členy kroužku. 
Přesvědčili jsme se, že kendó se dá cvičit v jakémkoliv 
věku. Pokud byste si kendó chtěli vyzkoušet, neváhej-
te a přijďte na některý z našich tréninků. Scházíme se 
ve středu a v pátek v tělocvičně ZŠ na Komenského ulici, 
více informací najdete na stránkách kendo.pelikanek.cz

V posledních řádcích bych chtěl ještě jednou poděko-
vat panu Takaterovi a panu Išizakimu za čas, který s námi 
strávili, a za nádherný lidský přístup k nám všem. Byla to 
pro nás obrovská čest a úžasná zkušenost. 

Velké děkuji patří také naší trenérce, Karolíně Luchesi 
(3. dan kendó), která nám návštěvu japonských učitelů 
zajistila, Karolíno, moc děkujeme. 

Za Kendó Ledeč Miroslav Vondra  
a Radek Pelikán

PRAHA PATŘÍ DĚTEM 2019
Středisko volného času Ledeč nad Sázavou se zú-

častnilo ve dnech 11. - 13. října 2019 za Kraj Vysoči-
na celorepublikové dobrodružné soutěže „Praha patří 
dětem“. Soutěžní téma: 600 let od úmrtí Václava IV. 
a první pražská defenestrace. Dobrodružství v ulicích 
Prahy pořádalo Sdružení pracovníků domů dětí a mlá-
deže České republiky. 

Naučné soutěže se zúčastnila družstva ze všech kra-
jů České republiky. Z každého kraje jedno družstvo po  
10 soutěžících. Účastníci byli složeni ze dvou katego-
rií, 1. - 5. třída a 6. – 9. třída. První den patřil ubyto-
vání v Karlínském Spektru DDM Praha 8 a večer bylo 
společné slavnostní zahájení večerní hry. Druhý den bylo 
nutné získat co největší počet indicií, které byly potře-

ba pro odpolední pokračování hry. Před 
soutěžícími stálo nelehké zadání projít 
a splnit v časovém limitu úkoly dle mapy 
a dostat se do cíle. Děti během soutěže 
navštívily Novoměstskou radnici, Staro-
městské náměstí, uličky Starého Města, 
Signál festival a Kunratický les, kde byl 
závěr celé hry. 

Soutěžící SVČ Ledeč se umístili na 9. 
místě a za odměnu převzali diplom a stří-
brné groše Václava IV. Poslední den byl 
věnován poznávání Prahy. Poděkování 
patří i Martině Hradecké, která pomáhala 
jako doprovod při soutěžích. 

Za SVČ Ledeč Aneta Šťastná  
– pedagog volného času

Část družstva, zleva Soldát Vítek, Malimánková Anna, Nová Tereza 
a Hradecká Karolína.
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Dnešním dílem jsme ve vyprávění pana Jiřího Vostat-
ka dospěli k závěru vyprávění o škole v letech II. světové 
války. Nepochybně velmi svízelná léta a srovnání s dneš-
ními problémy školství ani netřeba komentovat. „Seriál“ 
měl ve zpravodaji dobrou odezvu, potěšitelný je zejména 
zájem těch, kteří přímo reagovali na otištěné vzpomínky 
i  fotografie.  Na  jejich  základě  se  budou  v  budoucnosti 
na  stránkách  zpravodaje objevovat  i  vzpomínky dalších 
našich čtenářů. Nezbývá, než autorovi poděkovat za jeho 
práci  na  a  vyslovit  přání,  aby  i  v  budoucnu  obohatil 
Ledečský  zpravodaj  o  další  vzpomínky  –  vlastně  už  jen 
z minulého  století.  Spolu  se  svým pardubickým bratrem 
Miroslavem  (nevytrvalejším  spolupracovníkem  LZ)  tak 
pomáhají vytvářet obraz života v Ledči před desítkami let. 
Záslužné  to  je nejen pro vzpomínky pamětníků, ale  také 
pro  zápis  do  kroniky. Pevné  zdraví,  hezké dny  i  dobrou 
spolupráci přeje panu Jiřímu Vostatkovi i všem našim do-
pisovatelům redakce LZ, ok.

Na konec vzpomínek ještě několik faktických pozná-
mek k válečným školním létům. Ve školním roce 1939–
1940 a 1940–1941 jsme obdrželi na konci roku vysvěd-
čení, tzv. Školní zprávu se záhlavím: PROTEKTORÁT 
ČECHY A MORAVA

Známková stupnice na tomto vysvědčení byla od  
1 do 5.

Ve školním roce 1941–1942: SCHULNACHRICHT – 
ŠKOLNÍ ZPRÁVA DEUTSCHES REICH – NĚMECKÁ 
ŘÍŠE PROTEKTORAT BOHMEN UND MAHREN – 
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

Ve školním roce 1943–1944: SCHULNACHRICHT – 
ŠKOLNÍ ZPRÁVA

GROSSDEUTSCHES REICH – VELKONĚMECKÁ 
ŘÍŠE PROTEKTORAT BOHMEN UND MAHREN – 
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

Známková stupnice od 1 do 6, slovně: Sehr gut – velmi 
dobrý, Gut – dobrý, Befriedigent – uspokojivý, Ausrei-
chend – dostatečný, Mangelhaft - sotva dostatečný, Un-
genugend – nedostatečný.

Při zpětném pohledu na záhlaví těchto školních zpráv se 
vtírá otázka, jaké záhlaví by asi mělo vysvědčení 1944–
1945, kdyby výsledek války byl ve prospěch Německa.

Ve školním roce 1944–1945: (se stejným záhlavím jako 
1943–1944) 

HALBJAHRSZEUGNIS – POLOLETNÍ VYSVĚDČE-
NÍ, ALE NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU: ČESKOSLO-
VENSKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ VYSVĚDČENÍ

(opět se stupnicí známek od 1 do 5). Zajímavostí 
na tomto vysvědčení byly povinné předměty. U předmě-
tů občanská nauka a výchova a dějepis bylo v kolonce 
„prospěch“ uvedeno: nevyučováno. Jazyk německý nebyl 
vůbec uveden.

V závěru mých vzpomínek na válečnou školní docház-
ku bych rád poznamenal, že všichni učitelé a učitelky – 
bez výjimky, byli i přes složitou situaci dobří vlastenci. 
Žádný z nich se neangažoval ve prospěch Němců. Pokud 
nás museli učit o „Velkoněmecké říši“, jejich představi-
telích, pak jen to nejnutnější, aby obstáli před kontrolou 
obávaných inspektorů. Velká poklona všem.

Když jsem složil poklonu učitelům, neměl bych zapo-
menout ani na žáky. Pokud je mi známo, nebyl za celou 
školní docházku žádný případ udání. V té době stačilo 
velmi málo. Určitě jsme ve škole projevovali své názory 
nebo reprodukovali názory svých rodičů. A za takový ná-
zor, zejména v době heydrichiády, byl trest smrti.

Několik poznámek k žákům na fotografiích (otištěno 
v LZ 8, 9):

Stanislav Vojíř s námi chodil jen do 1. třídy. Onemocněl 
záškrtem a zemřel (asi o dva roky později jsem touto ne-
mocí onemocněl i já, se šťastnějším koncem). Spolužáka, 
na fotografii z 1. třídy s číslem 20, jsem nepoznal. Zajímavá 
historie se pojí se spolužákem ze 2. třídy Valentinem Ha-
rantem (otištěno v srpnovém vydání zpravodaje). Do naší 
školy nastoupil poté, co jeho rodiče museli nuceně opustit 
tzv. Slovenský štát. Jeho otec získal nakrátko zaměstnání 
v Ledči. Po ukončení 2. třídy se z Ledče odstěhovali a celý 
život jsme o sobě neměli žádné zprávy. Teprve před ně-
kolika lety mi můj mladší bratr sdělil, že se v Liberci, kde 
žije, setkává ve společnosti se starším pánem, který říká, 
že krátce chodil v Ledči do školy s nějakým Vostatkem. 
Podle roku narození už nebylo těžké určit, že jsem to byl 
já. Pokud je mi známo, tento spolužák a ještě Ivo Synáč 
jsme ještě z těchto tříd na živu. Ale zdůrazňuji – pokud je 
mi známo. Jak je vidět z případu Valentina, žijeme v růz-
ných koutech republiky a často jsme o sobě nevěděli takřka  
80 let. Pokud někdo pozná z fotografií moje spolužáky 
a může mi cokoliv o nich sdělit, budu vděčen za každou 
zprávu. 

Jiří Vostatek

MOJE ŠKOLA – 4. ČÁST ZE VZPOMÍNEK JIŘÍHO VOSTATKA
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ZA KULTUROU   
POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

	Město Ledeč nad Sázavou si vás dovoluje po-
zvat na besedu s českým astrofyzikem a popula-
rizátorem vědy o vesmíru panem RNDr. JIŘÍM 
GRYGAREM, CSc., která se bude konat ve čtvrtek  
7. listopadu 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. Vstup-
né 150 Kč. Kontakt 777 653 987, www.nadobrem-
konci.cz.

	Turistický oddíl Pohodář Hněvkovice Vás zve 
na SVATOMARTINSKÉ HODY, které se kona-
jí v sobotu 9. listopadu od 20:00 hod. v Hospůdce 
u Jany v Hněvkovicích. Můžete se těšit na svato-
martinskou husu, vepřovou panenku a živou hudbu 
Vlasta Van Music. Rezervace jídel předem v Hos-
půdce u Jany nebo na tel.: 739 310 533, 603 966 465.

	Mateřské centrum Ledňáček Vás zve na 11. USPÁ-
VÁNÍ STRAŠIDEL, které se uskuteční v sobotu  
9. listopadu od 14:30 do 17:00. Zveme všechny 
malé i velké děti na podzimní putování po ledeč-
ském hradě. Občerstvení zajištěno.

	Skupina R.U.M. SLAVÍ 10 LET od založení kape-
ly v sobotu 9. listopadu 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 Mi-
mochodem 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 po-
pulárních melodií souboru BRASSTET, který se 
koná v úterý 12. listopadu od 19:00 hod. v sále Gym-
názia v Ledči nad Sázavou. Od 11. října si můžete 
rezervovat vstupenky na adrese http://rezervace. 
ledecns.cz nebo si je zakoupit v Turistickém infor-
mačním centru na Husově náměstí.

	Huť Jakub Tasice vás srdečně zve na PŘEDVÁ-
NOČNÍ SKLÁŘENÍ V TASICKÉ HUTI, které 
se bude konat v sobotu 16. listopadu od 10:00 hod. 
Jako každý rok bude ve sklárně k vidění foukání 
a hutní tvarování skla, broušení, pískování a malo-
vání skla. Můžete se těšit na stánkový prodej s vá-
noční tématikou. 

	Obec Bělá Vás zve na rockový koncert - ALEŠ 
BRICHTA PROJECT, který se uskuteční 23. lis-
topadu od 20:00 v kulturním domě v Bělé. Vstup-
né: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě. Před-
prodej vstupenek 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 ne-
děli 24. listopadu od 14:00 hod. Vstupné dobro-
volné.

	MS Pavlov Vás srdečně zve v sobotu 30. listopadu 
na POSLEDNÍ LEČ, která se koná v KD Pavlov 
od 20:00 hod. K tanci a poslechu hraje kapela Safyr.

	Centrum sociálních služeb Petrklíč srdečně zve ši-
rokou veřejnost na VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝ-
STAVU, která se koná ve dnech 25. až 29. listopa-
du vždy od 19:00 do 15:00 v prostorách Petrklíče 
na adrese Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou.

	Město Ledeč nad Sázavou společně s Davidem Ple-
vou Vás zvou na VÁNOČNÍ NOKTURNO, které 
se koná v sobotu 7. prosince od 17:00 hod. v kostele 
sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou. Zazní zná-
mé sklady od Dvořáka, Purcella, Petrova a mnoha 
jiných autorů v podání souboru Virtuosi di Praga 
s Oldřichem Vlčkem. Předprodej vstupenek bude 
zahájen 20. listopadu v Turistickém informačním 
centru na Husově náměstí.

	Základní umělecká škola Vás srdečně zve na AD-
VENTNÍ KONCERTY, které se uskuteční  
8. prosince v sále gymnázia. Účinkují pěvecké 
sbory, instrumentální soubory školy a žáci taneč-
ního oboru. Ke vstupence na koncerty je nutná 
místenka, kterou lze vyzvednout v kanceláři ZUŠ 
od 2. prosince.

4. 12. a 18. 12. – VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY 
na Husově náměstí 

Tereza Doležalová,  
Dana Sedláčková, DiS.



24

CHOVATELÉ VYSTAVOVALI

Český svaz chovatelů, ZO Ledeč nad Sázavou uspo-
řádali ve dnech 5. – 6. října tradiční okresní výstavu 
králíků, holubů a drůbeže v chovatelském areálu v Pi-
vovarské ul. Součástí výstavy byla i speciálka klubu 
drůbeže Barneveldek. Výstavy se zúčastnilo 72 vysta-
vovatelů z celé ČR, tradiční je již po několik let účast 
manželů Vargových ze slovenských Košic. Vystaveno 
bylo 327 králíků, 93 voliér hrabavé a vodní drůbeže, 
29 prodejných kohoutů, 35 voliér okrasných a užitko-
vých holubů. Počty zvířat tedy vysoké, bylo se na co 
dívat, bylo co prohlížet. O kvalitě vystavených zvířat 
svědčí počty udělených čestných cen: v odboru králí-
ků jich bylo uděleno 20, drůbežáři vyhodnoceni také 
20x, holubáři byli úspěšní 11x. Jako každoročně, tak 
i letos se soutěžilo o ceny města Ledeč nad Sázavou 
v jednotlivých odbornostech.  V odboru králíků byl le-
tos nejúspěšnější př. Jaroslav Kafka z Chřenovic (ZO 
Ledeč) za 2 ČC na králíky Kuní velké hnědé a kali-
fornské. Mezi holubáři slavil úspěch př. Jindřich Von-
dráček z Potěh (okr. K. Hora) za 2 ČC na Moravské 
pštrosy černé a Benešovské žluté. V odboru drůbeže 
byly výsledky hodně vyrovnané, prvenství získal př. 
Ing. Jan Bouma ze ZO H. Brod za 2 ČC na drůbež 
Zdrobnělá Barneveldka dvojlemovaná a Barneveldka 
dvojlemovaná stříbrná. Potěšením byla účast 7 mla-
dých chovatelů do 18 let. Mezi nimi sklidil velký 
úspěch 11letý Oldík Vlach ze Zbýšova, (ZO Vlkaneč) 
za 2 ČC na králíka Rex modrý a na drůbež Araukana. 
Byl vyhodnocen nejlepším chovatelem mezi mladými 
chovateli a získal Cenu starosty Ledče.

Hlavní cenu výstavy, cenu starosty města pro rok 
2019 získal předseda Jaroslav Kafka ze ZO Ledeč, 
2x byl úspěšný v odboru králíků (uvedeno výše), 1x 
v odboru holubů za Benešovské bílé a 1x v odboru 
drůbeže za kachnu Pižmovku bílou. Předseda Kafka 
tedy získal 4 ČC a byl nejúspěšnějším vystavovatelem 

ledečské výstavy. Všechny uvedené ceny byly slav-
nostně předány v sobotu dopoledne za přítomnosti 
starosty města pana Ing. Zdeňka Tůmy, místostarost-
ky města paní Ing. Hany Horákové, předsedy OO 
ČSCH v Havlíčkově Brodě pana Ing. Jana Boumy. 
Za pořádající organizaci se předání cen zúčastni-
la paní Eva Blažková. V pátek přijaly naše pozvá-
ní k prohlídce výstavy děti ze ZŠ a MŠ. Snažíme se 
tím o propagaci a zviditelnění naší zájmové činnosti 
mezi dětmi i ostatními zájemci o chovatelství, které 
rádi do našich řad přijmeme. Zvláštní zmínku si za-
slouží počasí, v pátek i v neděli to ještě šlo, zato v so-
botu téměř celý den vytrvale pršelo, což jistě některé 
zájemce odradilo, návštěvnost proto byla nižší než 
v letech minulých, 507 platících návštěvníků, děti do  
15 let mají volný vstup, stejně jako sponzoři. Odha-
dem prošlo výstavištěm tedy asi okolo tisícovky lidí. 
Co uvést závěrem. Jsme přesvědčeni, že tato cho-
vatelská akce přispěla k obohacení společenského 
a kulturního života v našem krásném městě, právem 
nazývaném Perlou Posázaví. Zpestřením výstavy 
byla také bohatá chovatelská tombola, stánek s chut-
ným občerstvením, v sobotu i koncert malé lidové 
hudby.

Poděkování patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
přispěli ke zdaru této významné chovatelské akce, 
především městu Ledeč nad Sázavou, Kraji Vysoči-
na, členům ZO Ledeč za obrovský kus vykonané prá-
ce jak fyzické, tak i organizační, klubu Barneveldek, 
studentům Zemědělské akademie z Humpolce, všem 
sponzorům, vystavovatelům, posuzovatelům i dalším 
příznivcům chovatelství.

Již nyní vás zveme do Ledče na výstavu chovatelů, 
kterou plánujeme na 3. – 4. října 2020. Chovu zdar! 

Jaroslav Kafka,  
ZO Ledeč nad Sázavou

Od myšlenky pořídit pro zahrádecký kostel sv. Víta 
nový zvon neuplynulo na české poměry zase tolik času. 
Iniciátoři a organizátoři této ojedinělé a velkolepé 
akce byli velmi houževnatí a pracovití, a tak se mohla 
na konci října připravit i triumfální cesta nového zvonu 
na jeho posledních kilometrech, před jeho definitivním 
zavěšením do věže kostela. Vše začalo už ráno v sobo-
tu 26. října na ledečském náměstí, odkud zvon putoval 
na voze s koňským potahem – v doprovodu kočáru, ak-
téři v dobových kostýmech jen podtrhli výtečnou podí-
vanou. Vrcholem bylo odpolední zavěšení zvonu. Ne-
zasvěcené už zaráželo parkoviště (neparkoviště), před 

odbočkou ke kostelu, byly tu stovky aut, jako na něja-
ké Velké ceně. Proudy lidí po celé odpoledne putova-
ly k magickému místu v kraji a nikdo jistě nelitoval. 
Když se v pozdním a nádherně slunečném podzimním 
odpoledni přes louky, lesy a v oparu nad vodami Že-
livky rozezněl hlas nového zvonu – nastala emotivní 
a nezapomenutelná chvíle – šum davu úplně zmlknul 
a po chvíli ticha zazněl potlesk. Zasloužený! Zejména 
pro organizátory i pro chvíle radosti samotné.
V prosincovém vydání zpravodaje se k jedinečné udá-

losti ještě vrátíme. 
ok   

ZVON JOSEF – VELKOLEPÁ SLAVNOST  
V ZAHRÁDCE
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Pravda vás učiní svobodnými.   Jan 8,32

Zveme Vás ke společné

DĚKOVNÉ BOHOSLUŽBĚ  
k výročí 30 let svobody

středa 20. listopadu 2019 od 17:00 v Husově sboru Ledeč n. S.
Zároveň Vás zveme k otevření nových klubových prostor:

ZACHEUS, klub pro volný čas, Husův sbor, 1. patro, Ledeč n. S.
středa 20. listopadu 2019 od 18:00

Klub si dává za cíl poskytovat prostor pro kulturu, vzdělávání, zábavu, 
duchovní vedení a další možné aktivity. Pokud chcete dostávat program 

klubu, přihlaste se na e-mail:  frantisektichy@email.cz   
nebo telefon 736 265 817

Mnozí občané města si jistě všimli, že se opět začala 
opravovat střecha Husova sboru. Novodobé opravy střechy 
probíhaly v několika etapách. První v letech 2009 až 2012. 
Po malé přestávce se navázalo v roce 2018 opravou jihozá-
padní části nad kněžištěm za 165 tisíc Kč, z čehož hlavní 
část pokryl příspěvek  Města Ledeč nad Sázavou ve výši 
150 tisíc Kč. Letos se opravy dočkala severní část  střechy 
(nad hlavní lodí) za 206 tisíc Kč, město přispělo 80 tisíc 
Kč. Oprava zbývající východní části střechy (nad vstupem 
a kolumbáriem) společně s věží je plánována na příští roky. 
Tyto opravy se daří realizovat díky příspěvkům Města Ledče 
nad Sázavou, Kraje Vysočina a brněnské diecéze. Díky tomu 
bude v našem městě zachována cenná kulturní památka pro 
budoucí generace.

Sbor nacházející se v Ledči nad Sázavou na rohu ulic 
Jaroslava Haška a Koželská patří Československé církvi 
husitské. Tuto ve své době velice moderně pojatou stavbu 
navrhl ledečský rodák a pražský stavitel Jaroslav Svoboda. 
Sbor postavený v letech 1927-28 je ve stylu funkcionalis-
mu s interiérem zdobeným ve stylu Art-deco. Má rovný ka-
zetový strop, na kterém je zavěšen kovaný lustr, v kněžišti 
je stůl Páně z umělého kamene  z doby výstavby. Hlavní 

oltář původně zdobil obraz „Mistra Jana Husa na hranici“ 
od ledečského malíře Josefa Mokrého, který byl přemístěn 
v roce 1954 na levou boční zeď místnosti a nahrazen vý-
jevem „Ježíše s  učedníky“, jehož autorem je malíř Miro-
slav Skála. Předlohou byl pravděpodobně podobný obraz 
z Petrohradské Ermitáže. Kamenné desky na bocích obrazu 
představují desky Desatera přikázání, která obdržel Moj-
žíš od Hospodina. Technickou zajímavostí je zdejší lustr, 
ve kterém se původně svítilo na petrolej, dnes je předělán 
na elektrický proud. Lustr byl údajně darován z hotelu Zá-
ložna.

Ve sboru působí v současné době jako duchovní Církve 
československé husitské Mgr. František Tichý a Církve ad-
ventistů sedmého dne, která prostory taktéž využívá, Aleš 
Kocián. Díky jejich práci je sbor stále otevřený pro veřej-
nost, konají se v něm pravidelné sobotní a nedělní bohosluž-
by a díky skvělé akustice je využíván i pro kulturní akce. 
Kolumbárium umístěné ve vstupních prostorách sboru je 
otevřené: po-pá 8:00–15:30, so-ne 10:00-16:00. Mimo bo-
hoslužeb a pravidelných setkávání je možné sbor navštívit 
po domluvě s Jakubem Vacátkem na tel.: 608 970 302.        

Marie Vacátková

HUSŮV SBOR 

V Domově Háj se od  
1. září 2019 realizuje projekt 
Na cestě.  V září a říjnu již měli 
klienti domova možnost zúčast-
nit se arteterapie a canisterapie. 
Zájemci začali pracovat ve sku-

pině, která připravuje fotografie, se kterými se bude moci 
veřejnost seznámit na putovní výstavě v lokalitách, kde 
do dvou let budou postaveny rodinné domy, do kterých se 
klienti domova přestěhují – tzn. ve Světlé n. S., Ledči n. S., 
H. Brodě, Chotěboři a G. Jeníkově. Ve spolupráci se studen-
ty Letní žurnalistické školy v H. Brodě byl natočen video-
spot se stejným názvem „Na cestě“. Začal již také nácvik 
sociálních dovedností, který pro život v rodinných domcích 
budou klienti potřebovat – např. nakupování.

Domov Háj prochází procesem transformace pobytových 
sociálních služeb. Dvanáct klientů zařízení již žije ve dvou 
rodinných domcích ve Světlé nad Sázavou, dalších cca 

šedesát se do rodinných domů bude stěhovat. Život v komu-
nitním bydlení dává klientům zařízení daleko větší možnosti 
zapojení se do společnosti, a také kontaktu s rodinnými pří-
slušníky a přáteli. Připravit se na co nejpřirozenější přechod 
z domova do rodinných domů by měl klientům pomoci ne-
dávno zahájený dvouletý projekt „Na cestě“, který se usku-
teční díky finančním prostředkům z EÚ.

Andrea Šeredová, pracovnice  
pro komunikaci s veřejností, Domov Háj

V DOMOVĚ HÁJ BYL ZAHÁJEN PROJEKT NA CESTĚ
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BĚH ŠEPTOUCHOVEM

Lyžařský klub Ledeč n. S. a Středisko volného času Le-
deč n. S. uspořádaly v sobotu 12. října jubilejní 60. ročník 
Běhu Šeptouchovem. 

V letošním roce se zázemí závodu rozrostlo o skákací 
žirafu, kde se hlavně děti mohly rozehřát před startem své 
kategorie. Absolutní vítěz kategorie muži a vítězka kate-
gorie ženy obdrželi cenu starosty města.

Závod mužů a žen je zařazen do série závodů o Pohár 
Melechova. Ženské kategorie běžely 2000 m a absolutní 
vítězkou se stala juniorka Dušková Linda (čas 07:41,09) 
z klubu Hvězda Pardubice. Muži měli trať dlouhou 
8000 m a z ceny se radoval Miláček Petr (čas 28:41,01) 
závodící za Ledeč nad Sázavou. Závody se daří, jako ka-
ždoročně, připravit s cenami pro první tři místa v každé 
kategorii za vydatné pomoci sponzorů z Ledče n. S. 

Počasí v průběhu celého dne bylo perfektní. Prostě 
ukázkové babí léto. Atmosféra byla jako vždy příjemná. 
V překrásném prostředí lesoparku za slunečného počasí se 
závodu zúčastnilo 131 startujících a mnoho rodičů malých 
závodníků a dalších diváků. Úplnou výsledkovou listinu, 

fotografie z letošního závodu a video reportáž najdete 
na www stránkách SVČ Ledeč (www.svcledec.cz). Všem 
závodníkům děkujeme za účast a dosažené výsledky a vě-
říme, že se závody uskuteční i v dalších letech a dočkáme 
se i jubilejního 100. ročníku. 

HAN

ALENA SEDLÁKOVÁ: POKUD BUDU TAKTO POKRAČOVAT DÁL, ZŮSTANU BEZ LÉKŮ

Šafránek Dalibor, vítěz 1. ročníku rok 1959 
(kategorie starší dorost) si prohlíží historic-
ké materiály.

Start  kategorie  Předškolní  děvčata.  V  popředí  viditelné  startovní 
číslo  -  3  pozdější  vítězka  této  kategorie Peroutková  Soňa,  házená 
Ledeč.

Absolutní vítězové O cenu starosty města kategorií ženy 
a muži juniorka Dušková Linda a Miláček Petr. 

PŘED

O Světě zdraví jsem se dozvěděla od kamarádky Zdeňky 
z práce, od které jsem dostala velkou podporu. Dodnes mě 
zásobuje nepřeberným množstvím receptů a užitečných rad.

Bojovala jsem se zdravotními problémy.
Do Světa zdraví jsem šla hlavně s tím, že potřebuji něco udě-

lat s neustálými bolestmi a otoky nohou. Také jsem bývala čas-
to zadýchaná a unavená. Již tři roky jsem bojovala s cukrovkou a vysokým tlakem. 
Motivace stoupala s každým úbytkem kilogramů.

Má výživová specialistka Kateřina Herinková se mnou probrala vše, co se týče stra-
vování a zdravotního stavu, a dodala mi odvahu něco se sebou dělat. Postupně jsem 
se naučila s novými stravovacími návyky pracovat. Má motivace stoupala s každým 
úbytkem kilogramů. Byla jsem velice spokojená a cítila se výborně. Každá pochvala 
od mé poradkyně pro mě byla velkou odměnou a motivací pokračovat dále.
MŮJ DALŠÍ CÍL 

Po šesti měsících se cítím skvěle. Mnohem lépe se pohybuji a mám velké množství 
energie. I zdravotní problémy se velice zlepšily. Dokonce mi lékařka odebrala 1/2 práš-
ku na tlak i cukrovku. A pokud budu takto pokračovat dál, zůstanu zcela bez léků. A to 
je můj další cíl. Chtěla bych všem ze Světa zdraví poděkovat za milé chování a přátelský 
přístup. 

Sedláková Alena, 47 letPO

SVĚT ZDRAVÍ
Havlíčkův Brod

Humpolecká 217
580 01 H. Brod



KOUPÍM
Do  prosince  2019  bych  rád  s  manželkou  koupil 
pozemek na RD, stávající stavbu vhodnou k přestavbě 
na RD,  či  malé hospodářství, min. 800 m2, nejlépe ale 
2000 m2 a více,  ideálně s přiléhajícími nestavebními 
pozemky. Nejraději  Zruč  n.  S.,  Ledeč  n.  S.,  H.  Brod, 
Sázavka,  či  okolí  uvedených,  případně  i  jinde 
na  Vysočině  i  v  ČR.  Spěchá,  platba  možná  hotově 
a rychle. Tel.: 608 608 562, josefrmn@email.cz 

KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ
Město Ledeč vás zve na koncert komorního žesťového souboru BRASSTET, který je složený z mladých 
profesionálních hudebníků z celé České republiky. Jeho členové jsou hráči předních českých orchestrů 
s mnoholetou zkušeností se sólovým vystupováním. Koncert se koná v úterý 12. listopadu 2019 od 19:00 
hod. v sále Gymnázia Ledeč. Cena vstupenky je 150 Kč, senioři nad 65 let 100 Kč, děti a studenti zdarma. 
Předprodej v  Informačním centru Ledeč http://rezervace.ledecns.cz/

HLEDÁM
štíhlou pohlednou ženu – Já 65/168 střední postavy, 
prý  pohledný,  finančně  zajištěný,  se  zázemím,  chci 
ještě milovat a být milován.
Ledeč n. S., Světlá n. S., H. Brod a Humpolec.  
Tel.: 722 164 767
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V pondělí 4. listopadu oslavila paní LUDMILA MARTÍNKOVÁ své další výjimečné životní jubi-
leum, ke své loňské kulaté stovce přidává na svůj narozeninový dort další svíčku. Takto nazdobený dort 
už je pořádné kolo, ale aby se na každého z mnoha gratulantů dostalo, bude se muset rozdávat po dro-
bečkách. Jsou to především členové široké rodiny, kteří si svoji „babičku“ hýčkají a přejí jí především 
dobré zdraví a mnoho dalších hezkých dnů.

K mimořádnému milému jubileu se s přáním zdraví a dobré pohody přidává i vedení Městského úřadu 
v Ledči n. S. a samozřejmě také redakce Ledečského zpravodaje, jehož pravidelnou a letitou čtenářkou 
oslavenkyně – paní Martínková je a jistě ještě dlouho bude. 

ok

2. listopadu 2019 uběhlo již 20 
let od úmrtí pana JOSEFA KARLA 
z Chřenovic, řidiče ČSAD Ledeč n. S. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Bratr Jaromír s rodinou

Dne 31. října 2019 oslavila vý-
znamné životní jubileum, 80 let, 
naše maminka a babička, paní 
ZDEŇKA PETRUSOVÁ z Ledče n. S.
Hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody 

přeje syn Jiří s rodinou.

A přišla dlouhá noc...a po ní žádné 
ráno...

Dne 6. listopadu uplyne již 5 let, kdy 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan VÁCLAV JANÁK z Ledče n. S. 
odešel mezi anděly. S láskou a velkou 
bolestí v srdci stále vzpomínáme. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku. 

Manželka Marie a děti Václav,  
Pavel a Romana s rodinami

Dne 12. listopadu letošního roku 
uplynuly čtyři 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.

Dne 17. listopadu letošního 
roku uplyne už šest smutných let 
od chvíle, kdy nás opustila naše drahá 
maminka, babička a prababička, paní 
BOŽENA COUFALOVÁ z Ledče. 
Zavzpomínejte s námi všichni, kteří 
jste ji znali a měli rádi.

S láskou a úctou vzpomíná Věra  
a ostatní příbuzní.

Člověk  ze  života  odchází  jenom 
jednou, ale bolest, která po něm v srdci 
zůstává, se vrací tisíckrát.

Dne 18. listopadu uplyne jeden 
smutný rok, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan JOSEF BLAŽEK 
z Horní Paseky.

S láskou v srdci stále vzpomíná  
dcera a syn s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ VZPOMÍNKY INZERCE


