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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST LEDEN 2020
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

V posledním měsíci roku 2019 se rada města sešla dne
6. prosince. Na svém jednání rada města probrala tyto 
podstatné body: 
• Schválení dotace z rozpočtu města pro rok 2019 orga-

nizacím a spolkům v celkové výši 5 000 Kč (HC Ledeč 
n. S. – Vánoční turnaj pro děti).

• Schválení prodloužení nájemních smluv v Domě s pe-
čovatelskou službou.

• Schválení ukončení smlouvy o nájmu v budově poli-
kliniky s Ing. Michaelou Krupkovou a zároveň zveřej-
nění záměru pronájmu nebytových prostor.

• Schválení prodeje staré betonové dlažby panu Milanu 
Blažkovi.

• Schválení uzavření pojistné smlouvy s Českou pojiš-
ťovnou, jejímž předmětem je pojištění majetku - „rol-
by“.

• Jmenování od 1. 1. 2020 vedoucím organizační složky 
Pečovatelská služba Mgr. Gabrielu Brožovou, DiS. 

Zastupitelé města se sešli v měsíci prosinci dne 18. 12. 
2019 a z tohoto jednání pro potřeby zpravodaje vybírá-
me:
• Schválení hospodaření města od 1. 1. 2020 na zákla-

dě rozpočtového provizoria do doby schválení rozpoč-
tu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2020.

• Schválení  názvů nově vzniklých ulic v lokalitě Plácky 
II v Ledči nad Sázavou a to: Jaroslava Foglara, Krátká 
a Na Pláckách.

• Schválení uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem 
je koupě pozemku v k.ú. Ledeč nad Sázavou s panem 
Štěpánem Štalmachem a paní Mgr. Barborou Svobo-
dovou. 

• Stanovení na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 
zvýšení měsíční odměny neuvolněným zastupitelům 
Města Ledeč nad Sázavou s účinností od 1. 1. 2020. 

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 proběhla, za účasti části zastupitelů a veřejnosti, v sále Gymnázia Ledeč prezentace urbanisticko-
architektonické studie novostavby městské plavecké haly „bazénu“ v Ledči. Hlavní architektka projektu Ing. arch. Barbora Hejt-
mánková, Ph.D., ze společnosti INTAR a.s., v ní představila urbanistické řešení celého území nad starým sídlištěm v Ledči. Ná-
plní tohoto prostoru je plavecká hala, soubor rodinných domků a dostatečně velká parkovací plocha, kterou by bylo možné využít
i pro stávající obyvatele sídliště. Hlavní přístup a příjezd do této oblasti byl zvolen v prostoru mezi stávajícími garážemi a zahra-
dou Mateřské školy Na Stínadlech. 

Představený objekt plavecké haly je dvoupodlažní. V nadzemním podlaží, které je pohodlně přístupné z parkoviště, jsou za 
vstupní halou s malým občerstvením situovány šatny pro návštěvníky, ze kterých lze pokračovat buď do fi nské sauny, nebo přes 
umývárny do samotné bazénové haly. V této hale je pak navržen plavecký bazén délky 25 m s relaxačním zálivem, do kterého 
ústí skluzavka. V jižní části haly pak najdeme dětský bazének s brouzdalištěm a severní část je vyhrazena pro parní saunu, vířivku
a Kneippův chodník. V suterénu, jenž je díky svažitému terénu přístupný i z venkovních prostor, se nachází místa a místnosti pro 
potřebné technologie. Celková kapacita krytého bazénu je 174 osob.

Odhad nákladů na stavbu, včetně infrastruktury, je k dnešnímu dni, dle cenové soustavy ÚRS, 110 901 177 Kč včetně DPH.  Stu-
dii bazénu je možné si v elektronické podobě prohlédnout na webových stránkách města: www.ledecns.cz. 

OdIM

PREZENTACE STUDIE BAZÉNU V SÁLE GYMNÁZIA

11. – 12. 1.
Dr. Beránková Marie

Dobrovského 2023, H. Brod
Tel.: 569 426 109

18. – 19. 1.
Dr. Staňková Milena

Dobrovského 2023, H. Brod
Tel.: 569 426 108

25. – 26. 1.
Dr. Maštálka Vojtěch

Habrecká 450, Ledeč n.S.
Tel.: 721 132 134

1. – 2. 2. 
Dr. Maštálka Jan

Habrecká 450, Ledeč n.S.
Tel.: 702 029 924

8. – 9. 2.
Dr. Teclová Andrea

Dobrovského 2023, H. Brod
Tel.: 569 426 109

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY
NEUROLOGICKÉ

AMBULANCE
MUDr. Jaroslava Římana

v Ledči n. S.
S platností od ledna 2020 bude ordinační 
doba neurologické ambulance upravena 

následovně:

Úterý 9:00-13:00; Pátek 9:00-13:00
Příjem pacientů k vyšetření do 12:00,

provozní doba ambulance 8:00-14:00 hod.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplánován na 20. ledna 2020.
Kompletní usnesení z  jednání rady města a  zastupitelstva města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line pře-
nos lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl, místostarosta
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SOUHRN NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OPRAV A INVESTIC ZA ROK 2019

Název akce Skutečné náklady v Kč

investice_ZTV Plácky II. etapa
10 096 585,00 

(+ 340 725,00 Kč příplatek TS
na rozšíření veřejného osvětlení)

Investice_Přístavba kabin na zimním stadionu
– dokončení plánováno v roce 2020

4 743 755,00

investice_ZTV školní jídelna
(kompletní rekonstrukce všech rozvodů, nové podlahy

+ částečné dovybavení vývařovny)
6 190 749,00

investice_Regenerace panelových sídlišť
– nové parkoviště Habrecká

1 692 927,00
 (+ 130 140,00 Kč příplatek TS

na rozšíření veřejného osvětlení)

investice_Klimatizace na zimním stadionu 1 121 775,00

Investice_Výměna řídícího chladicího systému na zimním stadionu 537 144,00

Investice_nákup sekačky na letní stadion 179 400,00

investice_dětská hřiště – nové herní prvky na sídlišti stínadla
+ workoutová sestava na zahradě pod FÚ

322 800,00

investice_Rekonstrukce sociálního zařízení SVČ Barborka 570 000,00

investice_Rekonstrukce učeben+ sálu ZUŠ (nové rozvody, podlahy
a výmalby včetně dispozičních změn) 

1 857 675,00

Investice_nákup pozemků pro budoucí výstavbu RD v lokalitě 
nad starým sídlištěm 

744 710,00

investice_Prodloužení dešťové kanalizace Na Pláckách 776 696,00

Investice_HIM SDH – nový automobil 946 583,00

Opravy DPS_ rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově 242 315,00

opravy komunikací 860 000,00

opravy chodníku 535 000,00

obnova kulturních památek_oprava střechy márnice na starém hřbitově 136 040,00

Oprava střechy polikliniky včetně věžičky - celá oprava bude dokončena 
v roce 2020

2 150 000,00

V průběhu roku 2019 bylo realizováno na základě schváleného roz-
počtu několik velkých investic i větších oprav majetku města. Do kon-
ce listopadu se v rámci rozpočtu jednalo o investice v celkové částce cca 
32 081 600,- Kč a opravy v celkové částce 4 319 360,- Kč (zahrnuje za-
placené faktury k 30. 11. 2019), termín dokončení některých akcí je do 
31. 12. 2019, tudíž nejsou zatím vyfakturovány celé smluvní částky). 
V rámci investic byl také poskytnut příplatek společnosti Hrad s.r.o. ve 
výši 2 600 000,- Kč a také příspěvek HZS ve výši 300 000,- Kč. 

V následující tabulce uvádíme souhrn těch nejvýznamnějších akcí, 
včetně vynaložených fi nančních prostředků (ceny včetně DPH). Mimo 
tyto akce samozřejmě probíhaly i další opravy týkající se budov v majet-
ku města a chodníků a komunikací v Ledči n. S. i jeho místních částech 
a dofi nancování investičních akcí z roku 2018 (zádržné atd.).
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ ČTENÁŘŮM
LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE

Adventní čas je u konce. Čas shonu a nákupů. Čas, kdy se lidé alespoň na pár okamžiků 
zastavili, navštívili nějaký vánoční koncert, besídku, zašli se podívat na rozsvěcení vánočních 

stromků na návsích a náměstí, zavítali do kostela na půlnoční mši a k jesličkám, ale hlavně, 
sešli se se svou rodinou a strávili příjemné chvíle v kruhu rodiny nebo svých přátel. Dovolte 

nám, vedení Města Ledeč nad Sázavou spolu se zastupiteli města, popřát Vám všem, aby 
se Vám splnilo vše, o čem sníte, co potřebujete, ale hlavně aby Vás neopouštělo štěstí, 

optimismus a to tolik ke všemu potřebné zdraví.
Šťastný nový rok 2020 přejí 

Zdeněk Tůma – starosta města, Hana Horáková a Michal Simandl – místostarostové

Trend vánoční výzdoby Ledče z posledních let je velmi potěšitelný. Každý rok se posune o několik desítek metrů od ústředního vánočního stro-
mu na Husově náměstí dál v působivém a příjemném ladění. Nevím, jak to budeme dělat v příštích letech, jestli nám nedojde zásoba těch krásných 
vánočních stromků. Ten letošní je dar od rodiny Kyselových z Vrbky, kde celých 30 let zdobil jejich zahradu a patří jim za to poděkování. Pouť 
stromu skončila opravdu zářivě, v plném světle a k radosti mnoha lidí na ledečském rynku. Rozšíření výzdoby do západní části náměstí je moc 
pěkné a hodně Ledečáků i návštěvníků si večerní procházku Ledčí opravdu užívá. K dennímu pohledu už bych tak laskavý nebyl (a to mě dost šálí 
zrak), ale to je jiná kapitola, kterou si necháme na jiné vydání zpravodaje. Až budete číst tyto řádky, vánoční světla už pohasnou a my budeme rok 
čekat, jaké překvapení nám radnice přichystá. Pan starosta dobře ví, kde by se mi další světýlka líbila, zdá se, že už se tam blíží. Tak uvidíme, jestli 
se tahle tajnost odhalí na konci roku 2020.                        ok

VÁNOČNÍ SVĚTLA SE ŠÍŘÍ CENTREM MĚSTA

Foto Jiřího Sladkovský
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V poslední listopadovou sobotu proběhla závěrečná lekce ta-
nečního kurzu pro mládež, který každoročně pořádá SVČ Le-
deč.  Byl to již v pořadí dvacátý třetí kurz, který jsme pořáda-
li. V roce 2018 byl o taneční kurz menší zájem. Rok 2019 nás 
překvapil ještě více. Tanečního kurzu se zúčastnilo pouze de-
set párů. Stále platí, že daleko menší zájem je ze strany děv-
čat. Rozhodně podle našeho mínění na to má vliv menší po-
čet studentů střední školy v našem městě. Na samém začátku 
jsme přemýšleli, zda při tomto počtu přihlášených taneční kurz 
uspořádat. V úvahu přicházela i varianta konání tanečního kur-
zu v novém Spolkovém domě Habrek. Jednalo se především
o otázku fi nančních nákladů na uspořádání kurzu. Ve Spolko-
vém domě by pronájem prostor vzhledem k tomu, že jsme pří-
spěvková organizace zřízená Městem Ledeč, byl bezplatný. 
Z hlediska organizace a logistiky tanečních nakonec rozhodla 
vstřícnost Tělocvičné jednoty Sokol, ohledně nákladů za pro-
nájem, že taneční se konaly v místní sokolovně.

TANEČNÍ 2019 SKONČILY. JAKOU MAJÍ TRADIČNÍ KURZY BUDOUCNOST?

Na závěrečném věnečku již tradičně účastníci kurzu před-
vedli svoje taneční umění svým rodičům, prarodičům, tetám, 
strýčkům a dalšímu početnému příbuzenstvu. Občas nejedno 
oko nezůstalo suché. 

Poděkování z naší strany patří i manželům Novákovým 
z Kutné Hory. Taneční nám vedou od samého začátku. Velký 
dík patří i fi rmě FOTO VIDRNA z Kolína, která závěrečné lek-
ce zdokumentuje prostřednictvím fotografi í a zájemci si je mo-
hou ihned na místě zakoupit a odnést domů. Viz foto na protěj-
ší straně.

První taneční kurz SVČ Ledeč uspořádalo v roce 1997. Přes-
tože je zájem menší, věříme, že účastníkům tanečních i jejich 
rodinným příslušníkům se kurz líbil. Budeme si přát, aby i v ro-
ce 2020 se přihlásil dostatečný počet zájemců a bude možné ta-
neční opět uspořádat. 

HAN

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DESKOVÝCH HRÁCH

Dne 30. listopadu 2019 se sjelo do Prahy 127 nejlepších hrá-
čů z celé České republiky, aby zde bojovali o titul mistrů ČR 
v deskových hrách za rok 2019. Byli to vítězové krajských pře-
borů, které se i letos konaly od září postupně ve všech krajích 
ČR. V našem regionu se konala předkola v Ledči n. S., Světlé 
n. S., Lipnici n. S. a Dolním Městě. Vítězové postoupili do kraj-
ského kola, které se uskutečnilo 22. listopadu u nás ve Středis-
ku volného času Ledeč. 

Hrálo se ve hrách: 3iQ, Rummikub, Ubongo a Railroad. 
Všichni vyhrát nemohli, a tak do Prahy na fi nále v deskových 
hrách byli nominováni první dva hráči z krajského přeboru, 
kteří byli vyhodnoceni v jednotlivých hrách a kategoriích. Na 

fi nále do Prahy dorazilo od nás 18 nejlepších hráčů z Vysoči-
ny. Letošní, již 13. ročník, Mistrovství ČR v deskových hrách 
opět připravovala Česká pedagogická komora. Milovníky des-
kových her čekala na tomto fi nále jedinečná příležitost setkat se 
a poměřit síly s ostatními hráči z celé republiky. Hráči z Vyso-
činy získali umístění ve hře Ubongo. 1. místo obsadil Šimůnek 
Štěpán ze ZŠ Dolní Město. V deskové hře Railroad 2. místo ob-
sadila Zikmundová Radka ze  ZŠ Komenského Světlá n. S. a ve 
hře Rummikub 3. místo obsadila Hudíková Zuzana ze Světlé n. 
S. Všem gratulujeme!

Šťastná Aneta, pedagog volného času

STATISTIKA OBYVATEL LEDČE NAD SÁZAVOU

K 1. LEDNU 2020 JE NÁS 4911 (4958)
z toho 2395 (2427) mužů a 2516 (2531) žen

(údaje v závorce jsou statistiky za loňský rok)

POČET OBYVATEL PODLE ČÁSTI OBCE:
Ledeč nad Sázavou 4081 (4120) 1985 (2010) muži 2096 (2110) ženy
Horní Ledeč 498 (507) 248 (255) muži 250 (252) ženy
Habrek 202 (201) 97 (96) muži 105 (105) ženy
Obrvaň 89 (90) 42 (43) muži 47 (47) ženy
Souboř 41 (40) 23 (23) muži 18 (17) ženy

Průměrný věk: 47,0 (46,7) let; nejstarší občan: 95 let; nejstarší občanka: 101 let

NEJČASTĚJŠÍ JMÉNA:
Marie: 258 (262); Josef: 167 (165); Jana: 160 (167); Jiří: 159 (166); Jaroslav: 137 (135); Jan: 129 (135)

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMENÍ:
Janák – Janáková: 60 (60); Novák – Nováková: 54 (56); Krajíček – Krajíčková: 35 (34);

Prchal – Prchalová: 32 (35) Doležal – Doležalová: 31 (40); Rajdl – Rajdlová: 31 (31)

Počet sňatků: 27, Počet úmrtí: 56 (53) Počet narození: 46 (37) z toho chlapců 24 (20)

                                                                                                                                                      Zpracovali: I. Kalivodová, Ing. Michal Ptáčník



6

ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC PROSINEC 2019

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA 
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

POKUSILA SE MATCE ODE-
JMOUT NEZLETILÉ DÍTĚ – dne 
5. 12. 2019 v ranních hodinách ozná-
mila na PS Ledeč n. S. 32-letá žena, 
že téhož dne kolem 08:00 hodin před 
mateřskou školkou v ul. Družstevní 
v Ledči n. S. jí zastoupila cestu ne-
známá mladá žena, která se jí úmysl-
ně pokusila proti její vůli odejmout je-
jí nezletilou dceru se slovy: „já chci 

také dítě“, tuto chytila zezadu za tělíčko ve snaze úmyslně mat-
ce dítě z náruče odejmout, kdy matka musela nezletilou dceru 
ochránit tím způsobem, že se k podezřelé otáčela zády a vola-
la o pomoc, což slyšel náhodný svědek, který přispěchal po-
škozené ženě na pomoc.  Podezřelá následně jednání zanechala 
a odešla neznámo kam. Ihned po oznámení a vyhodnocení zá-
važnosti případu byly operativně na místo vyslány policejní 
hlídky z PS Ledeč n. S. a z  OOP Světlá n. S. Provedeným šetře-
ním se podařilo záhy zjistit totožnost podezřelé ženy, kterou se 
podařilo v 09:30 hod. v Ledči n. S. hlídkami PČR  zadržet.  Na 
místo se následně dostavila kompletní výjezdová skupina PČR 
ÚO H. Brod, která si celý případ na místě převzala. Podezřelá 

Poslední měsíc roku 2019 byl skoro z poloviny měsícem svátků, klidu a pohody. Ten jsme pocítili i u 
hasičů. Jak v naší činnosti, kterou jsme směřovali z venkovních prostor do vnitřních a zaměřili jsme se na 
školení a přípravy cvičení na další rok, tak jsme to poznali i na výjezdové činnosti, která byla v prosinci o 
poznání menší než v běžných měsících. Někdy s nadsázkou říkám, že výjezdy hasičů jdou podle kalendá-
ře. V prosinci občané i pomaleji a opatrněji jezdí, alespoň tedy na Ledečsku. Výjimkou byla těžká dopravní 
nehoda 7. 12. V ranních hodinách mrznoucí déšť vytvořil mnoho nesjízdných silnic, na takové vozovce ha-
varovalo nákladní vozidlo u Hamrů. Řidič s četnými zraněními byl z vozidla vyproštěn a transportován do 
nemocnice. Dále jsme zasahovali u dvou menších dopravních nehod, ty se obešly bez zranění a byla zapo-
třebí jen naše menší asistence. Zato v prosinci vzrůstají požáry. Jen do 27. 12. jsme byli u tří požárů. Nej-
větší škody napáchal požár v kuchyni hotelu v obci Kouty. Tak vyjížděly 3 jednotky po páté hodině ranní. 
Další byly malé požáry. A opět velký nárůst výjezdů na špatně, nebo vůbec ohlášené pálení. Takové plané 

výjezdy máme za prosinec 4. V závěru se jedná o běžné technické pomoci. 
V ohlédnutí za rokem 2019 z pohledu požární ochrany a čísel: profesionální hasiči v Ledči vyjížděli za celý rok k 283 událos-

tem. Dobrovolní hasiči města Ledeč nad Sázavou vyjeli celkem k 29 událostem. V řadě případů společně. Je to téměř 300 pomocí 
lidem, občanům, fi rmám v tísni, kde hrozilo jakékoliv nebezpečí a naše jednotky vyjížděly na pomoc. Velmi rád bych z pozice veli-
tele stanice profesionálů a velitele jednotky dobrovolných hasičů poděkoval všem, s kým jsme se v minulém roce setkali. Zejména 
Městu Ledeč, v čele s panem starostou, a přál bych všem, aby naši pomoc v novém roce potřebovali co nejméně a potkávali jsme 
se například při dni otevřených dveří nebo na našich cvičných ukázkách. 

ppor. Jan Šimanovský

22letá žena si následně převzala usnesení o zahájení trestního 
stíhání pro podezření ze spáchání zločinu zbavení osobní svo-
body ve stádiu pokusu, kdy jí za toto hrozí trest odnětí svobody 
v trvání až na 8 let. Zadržená pachatelka se téhož dne v odpo-
ledních hodinách podrobila znaleckému zkoumání z oboru psy-
chiatrie, kdy dle závěrů znalce byla nutná okamžitá hospitaliza-
ce v psychiatrické nemocnici, kam byla následně předána.   

ODCIZENÍ MOTOCYKLU HABROVČICE - dne 10. 12. 
2019 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny 
úkony  trestního řízení ve věci spáchaného přečinu krádež, kdy 
NP  v době od 15.10.2019 do 9.12.2019 po překonání uzamče-
ní dřevníku stodoly visacím zámkem v obci Habrovčice odcizil 
zde odstavený nepojízdný kompletní motocykl CZ 175, červe-
né barvy s rokem výroby 1956,  továrního provedení v předběž-
né hodnotě 35 000,- Kč, kdy dále nahradil visací zámky u vrat 
dřevníku, které zůstaly odemčené, a nahradil novým visacím 
zámkem uzamčení samotné stodoly. V případě zjištění pachate-
le tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody v trvání až na dva 
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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Fotbalový míč, baťůžek do školky, výbavička na miminko, 
sportovní boty, společenské hry nebo pastelky. To je jen malý 
výčet dárků, které potěší děti z Charitních domovů H. Brod
a Humpolec a děti z rodin, které využívají Šipku – sociálně 
aktivizační službu pro rodiny s dětmi a Středisko rané péče
H. Brod. Dobrovolným hasičům z Ledče n. S. se podařilo vy-
brat potřebné věci a ještě nějaké dárky navíc. Sbírka, kterou 
před Vánoci ze své vlastní iniciativy pro rodiny s dětmi zorga-
nizovali, je tak naprosto úspěšná. 

„Za Oblastní charitu H. Brod a naše služby ledečským dobro-
volným hasičům moc děkujeme. Rozhodli se zpříjemnit svátky 
těm, kteří procházejí těžkou životní situací a nemohou Vánoce 
trávit v pohodlí domova se svými blízkými a v dostatku všeho 
potřebného. Moc si této nezištné pomoci vážíme,“ uvedla ředi-
telka havlíčkobrodské Charity Kateřina Svobodová.

A výsledek sbírky dobrovolných hasičů z Ledče potvrzuje, 
že Vánoce jsou časem splněných přání. „Podařilo se nám od 

CHVÁLYHODNÁ INICIATIVA LEDEČSKÝCH HASIČŮ

Na Mikuláše 2019 proběhla v Hněv-
kovicích výroční valná hromada tamní-
ho Sboru dobrovolných hasičů. Jednání 
zahájil starosta sboru František Kocián, 
který přivítal zúčastněné, představil hos-
ty a členy volební komise. Velitel jednot-
ky Jiří Sechovec předal ocenění a přivítal 
a představil řadu nových členů. Ohlédl 
se za výjezdovou činností v téměř uply-
nulém roce, která byla tvořena výjezdy 
ke třem požárům, dvěma planým popla-
chům a patnácti technickým pomocem. 
Poděkoval za 600 odpracovaných hodin  
při stavbě nového přístřešku. Hospodář 
Roman Malý rekapituloval příjmy a vý-
daje, jeho příspěvek potvrdil jako správ-
ný za revizní radu Josef Rajdl. Jednatelka 

jednotlivých dárců získat všechny věci, o které Charitní domo-
vy, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Šipka i Stře-
disko rané péče H. Brod žádaly. Dokonce jsme přivezli něco 
navíc,“ pochvalovala si koordinátorka projektu Jana Doležalo-
vá z SDH Ledeč a hned dodala: „Jsem opravdu šťastná, že se 
v dnešní době najdou lidé, kteří jsou ochotni pomoct druhým. 
Spojilo se 21 kamarádek, které vybraly na naši sbírku krásných 
3700 korun, odvedly neskutečnou práci a pořídily hned něko-
lik potřebných věcí, včetně fi nančně nákladné elektronické tuž-
ky.“

Dárky najdou děti z charitních domovů i rodiny využívající 
Šipku - sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a Středis-
ko rané péče H. Brod pod stromečkem.

Organizátor sbírky SDH Ledeč n. S., Jana Doležalová,
koordinátorka projektu Vánoce 2019, Monika Brothánková 
(OCH HB)

HNĚVKOVICE – I TADY JSOU HASIČI U RYCHLÉ POMOCI I DOBRÉ ZÁBAVY

Iveta Ryšavá přednesla zprávu o činnosti 
v uplynulém období a plán práce na rok 
2020. Jako hosté vystoupili: místosta-
rostka Mgr. Lenka Skalová, která zre-
kapitulovala spolupráci mezi obcí a sbo-
rem. Poděkovala za činnost, dále velitel 
okrsku Roman Krátký a za ledečské ha-
siče Dan Horký. Vzhledem ke konci vo-
lebního období proběhly řádné volby, při 
kterých byli výborem navržení kandidá-
ti odhlasováni. Starostou zvolen Franti-
šek Kocián, zástupce starosty Martin Zu-
bec, velitel Jiří Sechovec, jednatel Iveta 
Ryšavá, hospodář Roman Malý, preven-
tista Jan Vavrla, strojník Jan Rajdl, revi-
zor účtu Roman Lisičan a další členo-
vé výboru - Lenka Malá, Jaroslav Prčík

a Jiří Ryšavý. Hněvkovický sbor zajiš-
ťuje jednotku požární ochrany V. typu 
(ryze dobrovolná jednotka s výjezdem 
do 10 minut) a kromě výjezdové činnos-
ti se významnou měrou podílí na kul-
turním a společenském životě obce po-
řádáním plesů, maškarního průvodu, 
sběru šrotu, stavění i kácení máje, účas-
tí na dětských dnech, apod. Kromě práce 
s mládeží a dorostem se úspěšně účastní 
soutěží, tak, jako tomu bylo v roce 2019 
v Koutech, Libici n. D., Stříteži, Nesmě-
řicích a Zbraslavicích. Od roku 2019 
jednotka rozšířila vozový park (CAS 24 
Škoda a DA12 Avia) o dopravní automo-
bil pro družstvo Ford Transit. Je to přes-
ně 140 let od pořízení první stříkačky v 
obci v roce 1879. Rok 2020 sbor zahájí 
společenskou činnost Hasičským plesem 
a v únoru maškarním průvodem. Dále je 
v plánu sběr šrotu a tradiční stavění a ká-
cení máje, ale i soutěže a výcvik, stejně 
jako zásahová činnost a brigády na udr-
žované technice a zázemí. 

-DH-

Příště přineseme zpravodajství z výroč-
ní hasičské schůze v Ledči. Přidá se ješ-
tě někdo?
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Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY - SPOKOJENOST OBYVATEL DPS
I PŘES MÍRNÉ ZDRAŽENÍ A CHYSTANÉ REKONSTRUKCE

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V ZAHÁJÍ

V adventním čase jsme pozvali seniory, obyvatele DPS 
do klubovny, kde pro ně bylo připraveno tradiční malé 
pohoštění a vánoční dáreček. Krátký program předved-
ly děti z MŠ Stínadla v čele s paní učitelkou Polaneckou, 
která nám program zajišťuje již několik let. Navštívil nás 
také pan starosta Tůma, pan tajemník Barta a za organi-
zaci Senioři ČR pan Malý a pan Krištof. Pánové popřá-
li přítomným seniorům krásné Vánoce, sdělili nové, pro 
obyvatele DPS zajímavé informace. Každý měl prostor 
se vyjádřit a položit svůj dotaz.

V novém roce čeká uživatele pečovatelské služby ně-
kolik novinek. Pro obyvatele a personál DPS to bude vět-
ší omezení provozu – během ledna se bude rekonstruo-
vat výtah v první budově. Věříme, že to zvládneme bez 
větších komplikací. Od ledna 2020 je platný nový ce-
ník pečovatelské služby, dochází k 15% zdražení někte-
rých úkonů. Nutno říci, že ke zdražení dochází po 4 le-
tech a pořád nedosahujme maximální možné ceny dle 
platné vyhlášky. V předvánočním čase se také započala 
rekonstrukce bezbariérové koupelny v DPS, kterou bu-
dou moci uživatelé využívat v rámci ambulantní služby. 
Koupelna bude dokončena během ledna a více informací 
k realizaci toho projektu budeme publikovat příště. 

Další vydařenou akcí bylo setkání seniorů z DPS s dět-
mi z výtvarného oboru ZUŠ. Stejně jako před rokem si 
pro obyvatele DPS připravily vánoční tvoření, tentokrát 
to bylo vizovické těsto. Senioři si společně s dětmi vy-
modelovali tradiční ozdoby, kterými posléze ozdobili 

Na Štědrý den se na návsi v Zahájí (část obce Hněvkovice) sešli nejen místní, ale i lidé z blízkého okolí, na již tra-
dičním zpívání vánočních koled. Hudební doprovod zajistily děti, které navštěvují ZUŠ a vystupují v kapele VČAS 
pod vedením sourozenců Veselých. Program byl doplněn vystoupením malých fl étnistek a zpěvaček. Akce, konající 
se již popáté, vznikla z  iniciativy občanů Zahájí. Na zahřátí byl připraven svařák, který zajistili Petr Vlk z Hospůdky
U Petra a Jana Vosáhlová z Hospůdky U Jany. O občerstvení se postarali sami „Zahájáci“. Počasí se vydařilo a ná-
vštěvníci dorazili v hojném počtu. Atmosféra byla velmi příjemná a nikomu se nechtělo odcházet domů. Rádi bychom 
poděkovali těm, kteří s přípravou setkání pomohli a kteří se akce zúčastnili. Do nového roku čtenářům zpravodaje pře-
jeme hodně zdraví, štěstí, pohody a těšíme se na setkání v roce 2020. 

Zahájáci

zelené chvojové větvičky. Ač nás trochu „vypekla“ trou-
ba, ozdoby byly velmi povedené. Během podvečeru jsme 
společně četli a starší generace pověděla té mladší o tom, 
jak slavili Vánoce kdysi dávno. Děkujeme za to, že ta-
to akce byla přáním dětí a paní učitelka Hrubešová ji re-
alizovala.

Děkujeme potravinové bance a jejím zaměstnancům za 
to, že jsou, že pravidelně dováží do DPS zboží vyřaze-
né z obchodů, které by bylo neprodejné, ačkoli je ještě 
v dobrém stavu. Také je velkou pomocí pro naše uživate-
le s nízkým příjmem, kteří tak mohou přijmout z potravi-
nové banky to, co by si nemohli jinak dovolit. Bohužel se 
to týká i základních věcí, ne nadstandardních. Díky po-
travinové bance jsme mohli seniory obdarovat i vánoč-
ním dárkem.

Děkujeme všem vývařovnám – KOVOFINIŠ, Zemko 
Kožlí, Vysočinské nemocnice (Háj), které nás zásobují. 
Děkujeme za kvalitní stravu a také za to, že přistupují na 
cenu oběda, jejíž maximum je v sociálních službách limi-
továno vyhláškou.

Velkou změnou pro pečovatelskou službu je také od-
chod vedoucí pečovatelské služby do důchodu. Na vá-
nočním setkání se tak s obyvateli DPS rozloučila paní 
Dana Pospíšilová, která v pečovatelské službě působila 
27 let, z toho 21 roků jako vedoucí. Přejeme mnoho zdra-
ví a šťastných chvil strávených s rodinou a vnoučaty! 

Mgr. Gabriela Brožová, DiS.
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Na území našeho města platí Obecně závazná vyhláška Města Ledeč nad Sázavou, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

POPLATEK VE VÝŠI 600 KČ/OSOBA/ROK PLATÍ:
• fyzická osoba přihlášená v obci,

• fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stav-
bě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně.

ZA FYZICKÉ OSOBY TVOŘÍCÍ DOMÁCNOST může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více 
fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za 
které poplatek platí.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku:
• vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. 

Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
• jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. 
• také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba 

nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je 
tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které 
se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.  

JEDNORÁZOVÉ PLACENÍ POPLATKU:
• Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března 2020. Poplatek je možné uhradit složenkou na poště, 

bezhotovostním převodem na účet 19-2429521/0100 nebo hotově a to složením do pokladny města Ledeč nad 
Sázavou. Pro jednoznačnou identifi kaci poplatníka je vždy, při jakékoliv způsobu platby, nutné uvést variabil-
ní  symbol (číslo pohledávky), který je počítačově vygenerován a bude uveden na zaslané složence. Složenku 
obdrží každý poplatník nejpozději do 15. 2. 2020.

• Pokud nebyl poplatek zaplacen v termínu, pak se poplatník vystavuje riziku, že mu může být poplatek několika-
násobně zvýšen. 

• Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. 
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce pří-
slušného kalendářního roku.

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP Ledeč n. S.

POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2020

OPRAVA STŘECHY MÁRNICE NA HŘBITOVĚ
KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

V listopadu letošního roku byla dokončena oprava střechy objektu bývalé márnice na 
tzv. „starém“ hřbitově. Objekt márnice, vedený v mapových podkladech MPZ jako v zá-
jmu památkové péče, se nachází ve svahu jižní části hřbitova kostela Nejsvětější Troji-
ce. Budova márnice vykazuje výrazné kulturně historické jevy, ačkoliv není přímo vede-
na jako nemovitá kulturní památka. Tento objekt měl střechu v havarijním stavu, plechy 
byly zrezivělé, okapy chyběly úplně a do objektu zatékalo. Samotná stavba je z kamenné-
ho omítaného zdiva, výplně jsou tradiční dřevěné, původní krytina byla z falcového plechu (dříve pravděpodobně kryta dřevěným 
šindelem). V rámci opravy byla provedena i výměna klempířských prvků a oprava komínu. Jako nová střešní krytina byl použit 
opět falcový plech a to v barvě černé (jedná se o krytinu, která se v minulosti v dotčené zástavbě běžně používala a je charakteris-
tický právě pro podobné typy staveb), klempířské prvky byly rovněž provedeny v barvě černé. Opravy byly projednány a odsou-
hlaseny orgánem státní památkové péče. Práce provedla fi rma Vít Slavík z Vlastějovic a celkové náklady činily 134 040,- Kč vč. 
DPH.  Oprava byla realizována s fi nančním příspěvkem z Fondu Vysočiny, Kraje Vysočina a poskytnutá dotace činila 67 020,- Kč, 
tzn. téměř 50 % celkových nákladů. V příštím roce bychom chtěli pokračovat v opravách tohoto objektu a to výměnou výplní ot-
vorů a opravou fasády a to v závislosti na fi nančních možnostech města a případné dotaci. Cílem je zachování kulturně historické
a urbanistické hodnoty historického jádra města, jako součásti životního prostředí kulturního dědictví pro budoucí generace. 

- OdMI-
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MOJE VZPOMÍNKY NA ŠTĚDRÝ DEN ROKU 1944

Pro děti, vnoučata a pravnoučata na-
psala maminka, babička i prababička – 
Ludmila Boumová.

Rok 1944, měla jsem ukončenou ob-
chodní akademii v Kolíně. Ještě zuři-
la druhá světová válka, kterou jsme po-
ciťovali i v České republice. Denně po 
dobu 4 roků jsem dojížděla ze Světlé n. 
S. rychlíkem o šesté hodině ráno do Ko-
lína. Zpět ze školy v odpoledních hodi-
nách. Časté byly nálety letadel jak na 
Kolín, tak hloubkoví letci stříleli po vla-
cích, kterými jsme se dostávali domů 
ze školy. Stávalo se dokonce, že ně-
kdy jsme museli vlak opustit, schovat se
v příkopech a dostávala jsem se domů 
až kolem devíti hodin večer. Vše jsem 
přežila a odmaturovala. Maturita byla 
německo-česká, jedna otázka česky, 
druhá německy. Z 56 spolužáků nás od-
maturovalo pouze 17, někteří byli nasa-
zeni na povinné práce do Německa, ně-
kteří přešli na dvouleté obchodní školy, 
někteří si ukončili vzdělání až po válce.

Za 14 dní po maturitě jsem dosta-
la předvolání od okresního hejtmana 
– tehdy byl okresní úřad v Ledči n. S., 

Stalo se tradicí, že v době adventu se rozsvítí kaplička v Obrvani. Ona se nejen roz-
svítila, ale linuly se z ní vánoční koledy. Do širokého kraje se 27. prosince rozezněly 
známé tóny vánočních písní, které zahráli Tomáš a Pavel Aronovi. Sešli se nejen sta-
rousedlíci malé osady, ale i chalupáři, či rodáci, sousedé z Habreku a přišel i pan sta-
rosta města Ing. Z. Tůma. Byl čas setkání, popovídání si se známými a přijmout po-
žehnání od pana děkana P. ThDr. J. Bárty. Velký dík patří všem jmenovaným, ale i těm, 
kteří pomohli se zajištěním akce, jako pánové Pajer, Cudlín a paní H. Bobková. Vážím 
si všech, kteří si našli čas, opustili teplo domova a vydali se do chladného, temného, 
prosincového podvečera. Samozřejmě, že nechybělo něco teplého na zahřátí, kousek 
vánočky k zakousnutí a komu bylo opravdu zima, mohl se přijít ohřát k pochodním, 
které nám připravil a daroval pan Flesar. 

Věřím, že tato tradice nevymizí a že i na konci roku 2020 se zde všichni ve zdraví 
shledáme. S přáním všeho dobrého v novém roce HH.

abych se dostavila do jeho kanceláře. 
Dopis byl psán pouze německy. Když 
jsem se k němu dostavila, řekli mi, že 
potřebuje sekretářku, která umí němec-
ky a zda bych tam nechtěla pracovat. 
Neměla jsem tehdy jinou možnost a tak 
jsem souhlasila. Pan okresní hejtman 
mě zkoušel, bylo to pomalu horší jak 
maturita, a tak jsem byla přijata. Byla 
jsem přidělena do kanceláře, která pa-
třila do prezidia okresního hejtmana. 
Ten neměl svoji stálou sekretářku a tak 
si na psaní vybral některou z nás, kte-
rým diktoval dopisy, většinou němec-
ky. Byla jsme tam tři děvčata a byla tam 
zároveň telefonní centrála pro celý úřad 
a tak jsme psaly, telefonovaly, přepojo-
valy na ostatní oddělení, prostě byla to 
hrůza! Veškerou korespondenci podepi-
soval i za ostatní oddělení sám okresní 
hejtman a musela jsem si najít podná-
jem přímo v Ledči, protože jsme mívaly 
služby i v sobotu, jak bylo potřeba.

Na Štědrý den 1944 nezapomenu. Ten 
den se normálně pracovalo. V poledne 
mi donesl okresní hejtman německy 
psanou zprávu, byl to vlastně jeho kon-
cept, který sesmolil, plný škrtanců, vsu-
vek a závorek, koncept měl být odeslán 
na ministerstvo. Zpráva se týkala toho, 
jak se chová obyvatelstvo okresu Ledče 

SETKÁNÍ U KAPLIČKY V OBRVANI

Tenhle vánoční příběh je zasazen do posledních Vánoc druhé světové války. 
Je od paní Ludmily Boumové, rozené Stýblové (*1925) z Lipničky u Světlé n. S
a vyrůstala u babičky v Dolní Březince. Po válce se seznámila s Josefem Bou-
mou, v roce 1948 se vzali a odešli na Moravu, kde Josef pracoval jako šlechtitel 
ječmene jarního a pšenice, působil v Branišovicích, Valticích, Hrubčicích… Měli 
spolu dceru Ludmilu a syna Jiřího. Později se přestěhovali do Brna Řečkovic, kde 
Ludmila bydlela do konce svého života († 2010). Pracovala jako vedoucí odboru 
vnitřních věcí na Úřadu Brno-střed. Byla aktivní do konce svého života, vždy se 
zajímala o dění ve společnosti a svém okolí.

Materiály z rodinného archivu poskytl Ing. Jiří Bouma, prasynovec paní Ludmily. 

(Lagebericht), a že tato zpráva musí být 
ještě ten den perfektně bez překlepů na-
psaná. Psala jsem to s kolegyní, která mi 
diktovala a luštily jsme škrtance a vsuv-
ky okresního hejtmana.

Byly jsme s tím hotovy v šest ho-
din večer na Štědrý den. Donesla jsem 
to hejtmanovi, který, až když zprá-
vu zkontroloval, že tam nejsou chyby, 
pustil nás domů. Bylo toho napsáno 14 
stran. Všechno dobře dopadlo. Milád-
ka, se kterou jsem to přepisovala a kte-
rá mi diktovala, bydlela v Ledči u rodi-
čů, takže to měla kousek domů. Horší 
to bylo se mnou. Musela jsem čekat, až 
pojede vlak do Světlé. Vzpomínám si, 
že na Štědrý den jsem tehdy jela sama 
jediná ve vláčku. Doma na mě babička 
a ostatní čekali s večeří, takže to bylo 
v pořádku.

Okresní hejtman skončil v roce 1945, 
po skočení války a byl odsouzen v Kut-
né Hoře pro hrubé zacházení se zaměst-
nanci na několik let do vězení. Tento 
rok – 1944, přišla o život i moje teta, 
která jela za svým synem do nemocni-
ce v H. Brodě. Vlak byl napaden stíha-
cími letci, kteří stříleli a zasáhli asi 10 
lidí. Zlatě, že už války nezuří, alespoň 
ne tady a teď.
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V minulém zpravodaji jsme vám přinesli reportáž o listopadové schůzce ledečských 
amatérských genealogů. Už tady si příznivci této náročné, ale záslužné disciplíny slí-
bili, že budou pod vedením zkušenějších kolegů své znalosti prohlubovat. Jádro těch-
to našinců už má jasno, kdy na schůzku půjdou. Nejspíš tu někteří účastníci minulého 
setkání budou chybět (třeba jim to napoprvé přišlo moc „výživné“, ale dá se předpo-
kládat, že se tu objeví i zcela noví zájemci. Schůzka se bude konat opět v prostorách 
Městské knihovny v Ledči 4. února 2020 v 15:00 h.

Přednášející, H. Vlasová, Ing. P. Šourek, J. Jirkův a Ing. O. Tyleček, tentokrát dá-
vají přednášce konkrétní obrysy i dostatek prostoru přítomným, takže schůzka je do 
otázky:

CO VŠECHNO MŮŽETE VYČÍST O SVÝCH PŘEDCÍCH Z MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ NA INTERNETU?
Půjde tedy o informace o postupu hledání v matričních záznamech, shlédnete jednotlivé matriční stránky a bude-

te mít možnost položit konkrétní otázky přítomným přednášejícím. Vzhledem k omezenému počtu účastníků prosíme
o telefonické nebo osobní nahlášení účasti v městské knihovně, s kontakty: telefon: 569 729 582, 569 729 583, e-mail: 
knihovna@ledecns.cz, je možné zaslat dotazy předem. 

-OT-

UJEL MI VLAK…, JEŠTĚ JSEM NEBYL IN
A UŽ JSEM RETRO

Tak tenhle šlágr Xindla X se opravdu povedl a na-
šel odezvu hned v několika generacích, prozpěvují si 
ji puberťáci i střední generace. Mně se také líbí, ale 
o obsahu už mám bohužel jasno – čekám, až zase re-
tro přijde do módy. Oslím můstkem tak uvádím níže 
uvedený příspěvek naší čtenářky v reakci na článek 
uveřejněný v prosincovém zpravodaji. Nejspíš by ty 
„šmahem“ vytvořené soudy o minulosti měly být ve-
deny citlivěji. Dokladem je mj. i vzpomínkový příspě-
vek na vedlejší stránce. Mě například velmi popuzu-
jí všechny pseudocelebrity, které v podstatě jednotně 
hlásají, jak těžké trauma si nesou do svého života i ka-
riéry ze školních jídelen. Ono uvařit denně stovky jí-
del zase není nic tak jednoduchého a trefi t se do chu-
ti ten který den každému prakticky vyloučeno. K tomu 
nutno přidat i z osobní zkušenosti „roztaženost“ na-
šich dětí i vnoučat při výběru i těch vybraných krmí. 
Tak se tu veřejně zastávám všech paní kuchařek a li-
dí, kteří se kolem společného stravování kdy točili, že 
svou práci jistě dělali odpovědně a mohou se s klidem 
dívat, jak celebritky jedna za druhou hasnou, protože
o jejich kumšt nikdo nestojí. Uvedený dopis začíná 
oslovením, ale není určen jen oslovené, je určen všem, 
kteří mají zmatek v tom, jestli jsou ještě IN nebo už 
RETRO. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak 
se to stalo nevím… ok

Milá slečno Veroniko, 
i já mám ráda grotesky a ani se nedivím, že vám 

mladým se náš život zdál směšný. Ale ujišťuji vás, že 
kdyby se nám tak hrozně žilo, nebylo by tolik starých 
lidí a stát by ušetřil na důchodech. My jsme zažili vál-
ku, což bych těmto ani budoucím generacím nepřála. 
Po válce byla všechna větší města vybombardována, 

stavěla se nová, nové továrny, panelové domy, zvané 
„králíkárny“. K smíchu, že? Ale byla tam teplá voda, 
koupelna, splachovací záchod a jiné vymoženosti, což 
v tehdejší době neměl v chalupě ani ten největší sed-
lák ve vsi. Tady v Posázaví byl kraj velice chudý, a tak 
každý kousek půdy byl obděláván. Pěstovalo se zde 
žito, pšenice, ječmen, oves, řepa, brambory, mák, len. 
Myslím, že ani nevíte, jak toto vypadá. Jak krásně by-
lo v posázavských lesích plných datlů, sojek a jiného 
ptactva, dnes tak vzácného, kteří dokonale stačili li-
kvidovat hmyz, který lesům škodil. Naši rodiče plakali 
radostí, když válka skončila a žalostí, když si nás vel-
moci rozdělily na západ a východ. Západ byl bohatý, 
neboť v Německu zůstali Američané. Oni byli bohatí, 
v Americe se neválčilo jako v Evropě. Když se vybi-
li Indiáni, zůstaly jejich poklady vítězům. Východ byl 
chudý. Měl pro nás jen ropu a plyn, za což jsme pla-
tili uranem.

Ve městech, jako byl Žďár, H. Brod, se budovaly 
nové podniky. Ve Světlé sklárny, v Ledči Kovo-fi niš, 
ve Zruči se rozšiřoval Baťa-Sázavan, sklárny v Sázavě 
atd. Mladí lidé z vesnic utíkali do měst. Někde zůsta-
li jen staří a někteří byli i rádi, že založili JZD, že ne-
museli tu dřinu na polích odřít sami. Ponechali si jen 
záhumenkovou kravku, a to jim stačilo. Nikde neby-
la žádná stará tráva, ve vsích kdákaly slepice a kejhaly 
husy a z měst si chodili do vesnic pro čerstvé mléko, 
tvaroh, máslo, někde i zabijačkové pochoutky. Nepře-
mýšlejte nad toaleťákem a banány, ale na to až nebu-
de ropa a materiál na krabice na mléko, z čeho budou 
vaše děti vyrábět pet-lahve a nosit mléko. Hlavně, že 
to bude v míru a že na to budete mít. Na toaletním pa-
píru nestojí svět. 

- AV-

GENEALOGOVÉ (RODOPISCI) SE ZNOVU SCHÁZEJÍ
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ZDRAVOTNICKÁ DRUŽINA V LEDČI NAD SÁZAVOU
VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ KRONIKÁŘSKÝCH ZÁ-

PISKŮ, UVEDENÉ V LZ 11/2019
Zdravotnická družina byla nejvyspělejším zdravotnickým 

útvarem ČČK. Šlo o skupinu 20–25 dobře vyškolených čle-
nek ČČK, jejichž úkolem bylo poskytnout kvalifikovanou 
předlékařskou první pomoc, zejména při hromadných ne-
štěstích, ale i při různých sportovních a společenských ak-
cích. Členky družiny byly průběžně školeny patronátními 
lékaři a instruktory. Úroveň akceschopnosti byla prověřo-
vána formou soutěží, které se konaly každý druhý rok.

Proškolování ledečské ZD prováděl náš patronátní lékař 
MUDr. Emil Tůma, který nám věnoval opravdu mnoho 
času, hodně nás naučil a byla s ním často i velká legrace. 
Několikrát v roce jsme dojížděly do Havlíčkova Brodu, kde 
nás školili lékaři – instruktoři různých specializací. Pří-
nosné byly též návštěvy ve Světlé nad Sázavou, kde nás 
společně se světelskou ZD školila paní MUDr. Irma Ně-
mečková, patronátní lékařka. Procvičovaly se hlavně úkony 

při bezvědomí, šoku, zástavě dýchání a krevního oběhu na fi-
guríně, které jsme říkaly Andula. Důležitá byla též obvazová 
technika při tepelných poraněních, krvácení a zlomeninách. 
Tu jsme měly jednou zrovna na programu, ale pan doktor 
Tůma se opozdil, tak jsme se s děvčaty začaly obvazovat 
samy. Obvázaly jsme si dokonale úplně všechno, takže 
když pan doktor přišel, žádnou z nás nepoznal, jen zaklel 
„já jsem snad někde v Egyptě“. V terénu jsme nacvičovaly 
pořadová cvičení a stavění velkého zdravotnického stanu 
za dohledu vojáků. Velmi náročná a namáhavá byla disci-
plína přenosu raněných, dokonce i v plynových maskách. 
Také měla naše družina občas kontrolu z OV ČČK. Jednou 
formou bylo nečekané svolání ZD podle svolávacího plánu. 
Konalo se to pozdě večer a členky se měly v co nejkrat-
ším čase a pokud možno v plném počtu dostavit do skladu 
ČK. V současné době, kdy má každý mobil, by to bylo vel-
mi jednoduché, ale tenkrát jsme se dost naběhaly. Protože 
jsme měly „Průkaz dobrovolné zdravotní sestry“, jedenkrát 

Okresní soutěž 1978 - 11. místo.
Stojící zleva: Milada Váchová, Růžena Tůmová, Marie Kubátová, Věra Kuncová, Marie Ročková, Mirka Daňková, 
Lída Vydrová st., MUDr. Emil Tůma, Miluše Tichá, Marie Kašpárková, Marie Kšíkalová, Anna Lišková, Helena 
Čermáková, Lída Vydrová ml. a Jana Machálková.
Sedící: Jana Nechvátalová, Pavla Szkatulová, Růža Růtová, Věra Straková a Božena Horáčková.

Ošetření raněných, zleva: Blažena Panská, Růžena 
Tůmová, Anna Franclová a Marie Kašpárková

Přenos raněných, zleva: Pavla Szkatulová, Milada 
Váchová a Miluška Tichá.
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za rok jsme hospitalizovaly v nemocnici v Havl. Brodě 
na různých odděleních, ale nejčastěji v nemocnici v Háji. 
Tam se nás ujala vrchní sestra Glozlová, která nám přidělila 
nějakou činnost a pak vydala písemné hodnocení. Průkaz 
dobrovolné zdravotní sestry nás opravňoval pracovat jako 
zdravotní sestra např. na dětských táborech, žákovských 
lyžařských kurzech a vykonávat zdravotní dozor při mo-
tokrosu, při sportovních a jiných společenských akcích. 
Zvláštní úkol měly učitelky družinářky. Vedly na školách 
zdravotnické kroužky a připravovaly děti na školní a okres-
ní kola zdravotnických hlídek. Na naší škole na 1. stupni 
školila žáky paní učitelka Růžena Topičová a hlavně pak 
paní učitelka Marie Kšíkalová. Na 11. stupni na ZŠ Komen-
ského jsem vedla zdravotnický kroužek já a paní učitelka 
Marie Kubátová. 

První zdravotnická družina vznikla roku 1954, hned 
po založení ČSČK v Ledči nad Sázavou. Uvedla se velmi 
úspěšně, v okresní soutěži obsadila I. místo a v krajském 
kole se umístila na II. čestném místě. 

V roce 1972 byla velitelkou ZD paní učitelka Růžena 
Svobodová, její zástupkyní Milada Váchová. V okresní 
soutěži na Doubravce jsme vybojovaly II. místo za světel-
skou ZD. 

V roce 1974 jsem převzala ZD a její velení. Do okresní 
soutěže se připravovalo pět družstev.
1. L. Hrušková, M. Kubátová, L. Medová, M. Tichá
2. B. Panská, A. Panská, A. Benešová, M. Kašpárková
3. R. Tůmová, M. Poděbradská, J. Veletová, E. Hartová
4. A. Franclová, L. Prokopová, P. Szkatulová, L. Vydrová 

st., L. Vydrová ml.
5. V. Straková, M. Sadílková, J. Choutková., J. Pospíšilo-

vá, B. Šafránková
Záloha: V. Kuncová, Z. Jeřábková, V. Žáková
V tomto složení se naše ZD v okresním kole umístila 

na III. místě ze ZD Světlá nad Sázavou a ZD z České Bělé.

V roce 1976 do další soutěže ZD již nastoupily nové 
členky: Marie Kšíkalová, Růžena Růtová, Mirka Daňková, 
Jana Nechvátalová, Věra Veselská. Umístily jsme se velmi 
těsně za ZD ze Světlé n. S. na II. místě.

V roce 1978 se konala okresní soutěž ZD ve Světlé n. S. 
Světelská družina, na domácí půdě, opět obhájila prvenství 
a naše družina těsným rozdílem bodů obsadila opět II. mís-
to. Soutěž se konala v zámeckém parku a tam jsem si také 
pořídila poslední snímek naší družiny, viz foto. 

V dalších letech se naše členky opět pilně připravovaly 
na soutěž, ale ta se nás už bohužel netýkala. 

Z vyšších míst přišla přísná nařízení a naše ZD již nespl-
ňovala předepsané požadavky. Od dubna 1980 se připravo-
valo zrušení zdrav. družiny v Ledči n. S. z mnoha důvodů: 

Věk žen v ZD nesměl překračovat 60 let a naše starší 
sestry tvořily 27 %. Druhým důvodem bylo, že v ZD nesmí 
působit zaměstnanci školství a zdravotnictví – to se týkalo 
18 % našich členek. V družině jsme měly jen jednu členku 
do 30 let a dvě do 35 let.

Získat rychle mladé a obětavé ženy a vyškolit je, bylo 
opravdu nad naše síly. Také jsme měly nevhodný sklad 
v přístavku ve dvoře bývalého MNV, kde se nám často 
zdravotnický materiál znehodnotil. 

Na podzim roku 1980 jsme musely odevzdat uniformy. 
Veškerý majetek ledečské skupiny byl převeden na závod-
ní družinu v Dobré. Oficiální zrušení ZD bylo provedeno 
na slavnostním zasedání ČČK dne 4. února 1981, za pří-
tomnosti 29 zakládajících, bývalých a aktivních družinářek, 
patronátního lékaře pana MUDr. Emila Tůmy, předsedkyně 
OV ČČK paní Vávrové a její zástupkyně paní Žákové. 

Co na závěr? Chtěla bych poděkovat redakci LZ za to, 
že mi umožnila připomenout jména žen, které dlouhá léta 
obětavě a nezištně působily v ZD ČČK a byly připraveny 
kdykoliv pomoci druhým, většina z nich už není mezi námi. 
S vděkem na ně vzpomínám a bylo mi ctí, že jsem měla 
možnost je poznat a pracovat s nimi.    

Mgr. Marie Roučková

Nástup zdravotnického družstva u Ředkovského rybníka spolu se skauty. Rok 1968.

PROGRAM V LEDNU 2020
22. 1. 17 h. ČESKÝ MODERNIZMUS
Vznik Církve československé – 100 let
Přednáška s obrázky (F. Tichý)
STÁLÉ AKCE:
Středa 17 h. CHVILKA NAD BIBLÍ

LEDEČ NAD SÁZAVOU
HUSŮV SBOR
Koželská 1308
Tel.: 736 265 817
frantisektichy@email.cz
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OSLOVENÍ 25. ledna si připomínáme událost 
obrácení svatého Pavla, kterému je spolu se svatým 
Petrem zasvěcen náš místní kostel. Pavlův příběh je 
pro nás velmi inspirující. Pavel, původním jménem 
Šavel, byl nadšeným zastáncem víry svých otců v době 
po událostech spojených s působením Ježíše Krista. Byl 
vzdělaný, přemýšlivý a pracovitý. V šíření křesťanské 
víry viděl vážné ohrožení všeho, čemu věřil. Spojil se 
s podobně smýšlejícími a organizoval pronásledování lidí 
věřících v Krista a jeho učení. Při jeho cestě do Damašku, 
kam iniciativně vyrazil pátrat po křesťanech, aby je mohl 
vydat k potrestání, se jeho přístup radikálně změnil. 
Z horlivého pronásledovatele se stal stejně horlivý šiřitel 
víry v Krista. Neúnavně cestoval po Římské říši, zakládal 
křesťanské obce a metodicky je vedl. V době zesíleného 
pronásledování křesťanů položil život za nové ideály 
dobra. Pavel přesně nezaznamenal, co vedlo k jeho 
obrácení. Bůh si ho vyvolil. Myslím, že Bůh někdy osloví 
každého z nás. Neděje se to zázrakem před Damaškem, 
který přivedl k víře Pavla. Možná jen pocítíme odvahu 
k dobrému dílu a lásku.            

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
16. 1. v 17.00 h. Modlitby rodičů a prarodičů za děti 

(setkání na faře)

17. 1. ve 14.30 Spolčo na faře pro školní děti. Vede Barča 
Wolfová. 

17. 1. v 15.00 Spolčo na faře pro děti do šesti let. Vede 
paní J. Sklenářová. 

Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.
farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
28. 1. sv. Tomáš Akvinský (významný středověký 

učenec, jeho učení vychází z křesťanských zásad 
a dodnes inspiruje moderní filozofii) 

31. 1. si připomínáme světce Dona Bosca, kněze, který 
celý svůj život obětoval dětem, o které nikdo 
nestál. Dětem bez domova dokázal nabízet životní 
jistoty a naději, že i ony mají své místo  na světě. 

2. 2. slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně 
do chrámu. Dříve tímto dnem končil čas Vánoc. 
Připomínáme si událost ze života Ježíše, kdy ho 
rodiče po čtyřiceti dnech od narození přinesli 
do jeruzalémského chrámu, aby ho symbolicky 
odevzdali Bohu. Dnes je tento svátek spojený 
se svěcením svíček. Svíčka nám představuje dar 
světla, který jsme obdrželi.

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

K potěše svátečních lidí se množí akce k oslavě vá-
nočních svátků. Scházíme se na návsích u stromečků, 
u nazdobených kapliček, abychom oslavili a pozdravili 
Vánoce. Ostatně se o tom můžeme přesvědčit v několika 
reportážích z tohoto vydání zpravodaje. Ať už si tento 
výjimečný čas připomíná každý ve svém pojetí – sluno-
vrat, konec kalendářního roku nebo Vánoce, nejsilněj-
ší zůstává stejně onen 2000 let starý příběh o narození 
Ježíše Krista. Nejspíš bychom se dopočítali toho, koli-
kátý ročník, kdy jsme na Husově náměstí sledovali PU-
TOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU. Vzhledem 
k těm jmenovaným novodobým setkáním u kapliček je 

tohle tradice už pěkně letitá. Ke chvále všech pořadatelů 
i účinkujících (režírovat takový ansámbl nebude nic jed-
noduchého) budiž řečeno, že z této tradice nežijí, ale ten-
hle spektákl na otevřené scéně pečlivě cizelují a zúročují 
svoje zkušenosti. Velmi oceňuji organizaci rozlehlého 
prostoru tak, že se všem těm stovkám přítomných dostalo 
žít s celým příběhem, sledovat všechny jeho části. Bude 
moc dobré, když ti krásní andělíčci, kteří se scénou také 
mihli, budou šířit slávu nejen zvěsti o narození Spasitele, 
ale také početnou skupinu organizátorů i „herců“ z ledeč-
ské farnosti. 

ok

ANDĚLÉ MOHOU ŠÍŘIT CHVALOZPĚVY
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Závěr roku byl v Centru sociálních služeb Petrklíč na-
bitý pozitivními emocemi. Na Barborku v Ledči do „žlu-
tého“ sídla Petrklíče si našly cestu desítky lidí, které 
zavítaly na Vánoční prodejní výstavu. Seniory potěšila 
návštěva dětí z MŠ Ledeč nad Sázavou a jen několik dní 
před Štědrým dnem tu vystoupily i děti z prvního stupně 
Základní školy Ledeč, které si pro klienty Petrklíče při-
pravily pásmo koled.

„Vánoční prodejní výstava se vydařila. Uvítali jsme 
hodně návštěvníků a přišly také paní učitelky s dětmi 
ze ZŠ i z MŠ Ledeč nad Sázavou. Za prodané výrob-
ky našich klientů jsme utržili 9000 Kč, které použijeme 
na koupi materiálu do Terapie a pro další vyrábění,“ pro-
zradil vedoucí Petrklíče Miroslav Sklenář, který dodateč-
ně poděkoval za zájem veřejnosti a její podporu.

Zajímavý byl v Petrklíči i další program. Na seniory 
se přišly podívat děti z třídy Motýlků ledečské mateřin-
ky. Pro každého klienta vyrobily dárek v podobě andíl-
ka. Babičky a dědečky potěšily vystoupením, předvedly 

pásmo písniček, básniček a říkanek, a to za klavírního 
doprovodu paní učitelky. „Na závěr ještě našim seniorům 
ukázaly, co si připravují pro rodiče na vánoční besídku. 
Jednalo se o povídání o vánočce a jejím významu. Poté 
naši uživatelé předali všem dětem a paním učitelkám 
jako poděkování drobné dárky v podobě pytlíčků se su-
šenkami,“ popsala sociální pracovnice Ivana Tomanová 
s tím, že spolupráce s mateřinkou je pro Petrklíč novin-
kou letošního roku. Další návštěva se chystá na jaře.

Centrum sociálních služeb Petrklíč už několik let 
spolupracuje i se ZŠ Ledeč nad Sázavou. Ve čtvrtek  
19. prosince žáci z prvního stupně zavítali do centra, 
aby uživatelům předvedli pásmo koled a oživili jejich 
tradiční vánoční večírek nazvaný Posezení u vánoční-
ho stromečku. „Moc děkujeme všem našim příznivcům 
a dárcům. Do nového roku přejeme všechno dobré a těší-
me se na další spolupráci ve znamení dvacítky,“ uzavřel 
Miroslav Sklenář. 

Mgr. Monika Brothánková, Oblastní charita HJB

V PETRKLÍČI BYLO PŘED VÁNOCI ŽIVO

V Ledči se ve středu 
11. prosince 2019 ko-
nala tradiční Vánoční 
výstava výrobků klien-
tů Domova Háj. Hosté 
výstavy měli možnost 
si je nejen prohlédnout, 

ale také zakoupit. Velký zájem byl především o vánoční 
svícny. A kdo měl možnost se zdržet déle, často využil 
nabídky objednat si výborný punč.

V letošním programu výstavy byla pro návštěvníky 
i jedna novinka. Sociální pracovník Domova Háj, který 

prochází procesem trans-
formace sociálních slu-
žeb, Radek Kalfus, zájem-
cům vysvětloval, o co se 
ve výše uvedeném proce-
su jedná, jakým způsobem 
se klienti připravují na stě-
hování do nových loka-
lit, ukázal návrhy nových 
domů, které budou nejen 
v Ledči nad Sázavou, ale 
také ve Světlé, Havlíčko-

vě Brodě, Golčově Jeníkově a Chotěboři, informoval 
o současném stavu výstavby domů, a zodpovídal otázky.  
Příprava klientů na využívání nových služeb v domech 
a zvyšování odborných kompetencí pracovníků, kteří 
jim poskytují podporu, je součástí dvouletého projektu 
Na cestě, který Domov Háj od 1. září 2019 realizuje.

Na výstavu se přijeli podívat i klienti, kteří již žijí v ko-
munitním bydlení ve Světlé n. S. „Jsem ráda, že jsem 
jela, líbily se mi nejen výrobky, ale i punč byl výborný,“ 
uvedla klientka, která se loni v únoru z domova přestěho-
vala do Světlé. „Máme teď více možností, jak trávit nejen 
volný čas,“ dodala.

Andrea Šeredová, pracovnice pro komunikaci  
s veřejností Domova Háj, p.o.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ KLIENTŮ DOMOVA HÁJ
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V listopadu 2019 jsme ve školních dílnách ledečské 
střední odborné školy dokončili rekonstrukci odborné 
učebny CNC pro programování v řídicím systému FA-
NUC.

Nejprve prošla učebna celkovou rekonstrukcí po staveb-
ní stránce včetně nové elektroinstalace. Do učebny nám 
společnost Kovofiniš, a. s. Ledeč nad Sázavou věnovala 
HW 15 pracovních PC, které jsme doplnili SW systémem 
FANUC FS Oi – TF od společnosti WIKOV Sázavan, s. r. o. 
Zruč nad Sázavou. 

Podařilo se nám s pomocí prostředků Kraje Vysočina 
zrepasovat dva soustruhy SUF 16 na výukové pracoviště 

FANUC – T, které společnost ELTEK, s. r. o. ve spoluprá-
ci se společností FANUC v této učebně zprovoznili. Při 
této realizaci vznikly dva velmi kvalitní prototypové stroje 
s cenou téměř milion korun. Základem mechaniky jsou 
komponenty soustruhu SUF 16 CNC. Stroje jsou doplněné 
o celkové krytování, vřeteno je poháněno motorem FA-
NUC, pohony posuvů jsou realizovány servomotory s ab-
solutním odměřováním. Celé pracoviště je vybaveno řídi-
cím systémem FANUC FS Oi – TF (LCD mouted Type). 
Dle konstatování společnosti FANUC se jedná o nejmo-
dernější verzi systému. Učebnu jsme doplnili pracovištěm 
s 3D tiskárnou.

Vzniklo tak odborné pracoviště, ve kterém si žáci stro-
jírenských oborů budou procvičovat programování a další 
dovednosti pro lepší uplatnění v praxi.

Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na finan-
cování této odborné učebny. Dále děkuji i svým kolegům, 
kteří se vlastní prací zasloužili o vznik této učebny.

Josef Vitiska,  
vedoucí učitel odborného výcviku a praxe

REKONSTRUKCE ODBORNÉ CNC UČEBNY  
VE ŠKOLNÍCH DÍLNÁCH
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Ve středu a ve čtvrtek 11. a 12. prosince 2019 se 43 
žáků naší školy se svými pedagogy zúčastnilo každoroč-
ního adventního poznávacího zájezdu, tentokrát dvou-
denního, do hlavního města Německa Berlína. 

Na programu byla prohlídka nejznámějších paměti-
hodností města a návštěva vánočních trhů. Po příjezdu 
jsme si nejdřív prohlédli z televizní věže Berlín, a to 
z výšky něco přes 200 metrů, a pak náměstí Alexander-
platz a jeho vánoční trh. Potom jsme se přesunuli k Ber-
línské zdi a k jejímu památníku. Čtvrteční prohlídku jsme 
zakončili u jednoho z bývalých přechodů z východního 
do západního Berlína, Checkpoint Charlie.

Druhý den jsme se procházeli na ostrově muzeí, u bu-
dovy bývalého Říšského sněmu, viděli jsme Branibor-
skou bránu a velmi zajímavá byla návštěva památníku 
holokaustu. Na závěr druhého dne jsme vstřebávali ad-
ventní atmosféru na nejkrásnějším vánočním trhu u torza 
kostela Kaiser – Wilhelm - Gedächtniskirche. Díky eru-
dovanému panu průvodci jsme se dověděli mnoho zají-
mavých věcí, Berlín jsme si náležitě užili a mnozí z nás 
se už těší na jeho další návštěvu. 

Mgr. Václava Pajerová

JAZYKOVÁ EXKURZE DO BERLÍNA

V pondělí 9. prosince se studenti kvinty, sexty, septimy 
a 3.B ledečského gymnázia vydali na výlet do minulosti. 
Konkrétně do jihlavského kina v Cityparku, kde byl pro-
mítán válečný film Schindlerův seznam.

Tento snímek v režii Stevena Spielberga zachycuje 
hrůzy holokaustu a druhé světové války. Díky své au-
tentičnosti si získal nejedno ocenění. Vypráví o Oskaru 
Schindlerovi, rodákovi z Pardubického kraje, který za-
chránil 1100 židovských životů před téměř jistou smrtí 
v koncentračních táborech.

Naše mnohočetná výprava se vydala na cestu už brzy 
ráno dvěma autobusy, které určitě přišly vhod všem ne-
vyspalým účastníkům. Do prvního autobusu se naskláda-
li převážně místní a zanedlouho jsme uháněli po dálnici 
směr Jihlava. Druhý, který byl rezervovaný pro dojíždě-
jící, vyrážel z Ledče za půl hodiny a nešťastnou náhodou 
po cestě zabloudil. Nakonec jsme to ale všichni stihli 
do kina včas, pouze cestující z druhého autobusu museli 
bohužel oželet vytoužený popcorn.

Film trval 195 minut a v polovině byla pětiminutová 
přestávka na protáhnutí a emocionální zpracování první 
části snímku. Poté se zas pokračovalo. Ti chytřejší z nás, 
kteří se poučili z předešlé části, už měli po ruce papíro-
vé kapesníčky a s předstíranou rýmou začali posmrkávat 
ke konci filmu. My méně předvídaví jsme potlačovali 
slzy, jak jen to šlo.

Film skončil a my, oslepeni náhlým světlem, jsme se 
neohrabaně dostávali ze svých sedadel. Vyšli jsme ze 
sálu a byl nám dán rozchod po obchodním centru. Mno-
hým studentům to jistě přišlo vhod, zvláště při výběru 
vánočních dárků. Pak už jen zbývalo než se vypravit zpět 
do našich domovů.

Film Schindlerův seznam byl jistě velmi zajímavý a po-
učný pro všechny z nás. Myslím si, že je důležité, aby-
chom si připomněli, čeho jsou lidé schopní, a abychom se 
do budoucna jako lidstvo ze svých chyb poučili. Historie 
by se neměla opakovat, alespoň v tomto případě určitě ne. 

Veronika Černá (7.S)

VÝLET DO JIHLAVSKÉHO KINA
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AKCE NA HRADĚ ZAKONČENY ADVENTNÍM JARMARKEM!

O třetí prosincové neděli proběhla na hradě posled-
ní akce roku 2019, adventní hradní jarmark. Přesto, že 
počasí při ranních přípravách zpočátku nepřálo a byl to 
nejspíše i důvod, proč někteří prodejci bez omluvy ne-
přijeli, nakonec se nám i nebe umoudřilo a dokonce nás 
chvílemi příjemně hřály sluneční paprsky. Prodejci, kteří 
k nám zavítali, postavili stánky na horním nádvoří hra-
du a svými výrobky a pochutinami zpříjemnili atmosféru 
jarmarku. K zakoupení byly například nádherně zdobené 
perníčky, pečivo z pekárny, jmelí, voňavý trdelník, ad-
ventní věnce a dekorace, nápadité šperky a bižuterie, dře-
věné hračky a oblečení. Nechyběly ani vánoční ozdoby 
ze sklářské huti Jakub v Tasicích. Postaráno bylo i o naše 
chuťové pohárky. K zakousnutí byly připraveny výborné 
tortilly, hamburgery, párky v rohlíku či klobásy. To vše 
bylo doplněno teplými nápoji, svařeným vínem, horkým 
rybízovým vínem či medovinou. 

Sváteční čas nám doplnilo několik vystupujících. Vel-
ké poděkování patří dětem z MŠ Ledeč nad Sázavou 
a paním učitelkám, které si pro nás připravily přednes 
koled a říkanek. Díky patří též skupině Ars Camerata, 
která se zabývá interpretací historické a lidové hud-
by. Své osobité kouzlo mělo i vystoupení dechového 
dua, při kterém se zvuk koled snášel na nádvoří hradu 

z renesančního balkonku. V hradní galerii měli návštěv-
níci akce možnost zhlédnout řezbářské umění pana 
Vladimíra Melzera, autora několika krásných betlé-
mů, mimo jiné i venkovního betlému složeného z figur 
v životní velikosti, který byl vytvořen pro Ždírec nad 
Doubravou. Paní Melzerová měla připravené dílničky, 
na kterých si děti mohly vyrobit na památku malý dá-
reček. Pozvání na jarmark přijal i flašinetář pan Martin 
Štěpánek, který nás po celou dobu akce těšil svým pří-
jemným vystupováním a hudební produkcí. 

Stejně jako v roce 2018, i letos byl v galerii vystaven 
pohyblivý betlém zhotovený v roce 2016 uměleckým 
truhlářem panem Josefem Plevou. Pro malé návštěvníky 
jsme jako zpestření připravili lodičky ze skořápek vlaš-
ských ořechů se svíčkami a v dřevěných neckách plavali 
malí červení karásci. Podle ohlasů se tato atrakce dětem 
velmi líbila.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se 
na přípravě jarmarku podíleli a zároveň díky Vám všem, 
kteří jste akci navštívili. 

Závěrem bych Vám chtěla za celý hradní kolektiv po-
přát, ať je pro Vás rok 2020 úspěšný, radostný a poho-
dový. Těšíme se na další setkání s Vámi v nové sezoně.

Mgr. Pavla Pfefferová

NO HELE HO!
Tak tímhle výrokem mě zaujal a srdečně rozesmál 

malý Nebojsa na výstavce ADVENTNÍHO JARMARKU 
NA LEDEČSKÉM HRADĚ. Tenhle klučina si bez respektu 
stoupl před čtyřnásobně většího čerta se světélkujícíma oči-
ma. Se zakloněnou hlavou a pohledem až někam k hradním 
klenbám poměřoval a odhadoval sílu potvory z pekel. Mas-
ka dál netečně stála, tak ji „bojovník“ opustil. Nevím, paní 
učitelky a páni učitelé, čím se asi budete muset za zhruba 
dva roky vyzbrojit, rohy a vidle na tohoto kluka zjevně sta-
čit nebudou.

I když na JARMARKU ze všech vchodů už na dálku vo-
něl svařáček i cukroví, atmosféra Vánoc se jen těžko do-
háněla. Sluníčko totiž přesvítilo všechny vánoční ozdoby 
a vystrčilo teploměr na plusových 13 °C. To spíš byste pod 
ústředním stromkem na nádvoří hledali sněženky než dárky. 

Koledy tu zněly téměř nepřetržitě a vánoční atmosféru 
doháněl i flašinetář s opakovanou Alžbětínskou serená-
dou. Hloučky přátel tu postávaly, popíjelo se svařené víno 

i medovina. Zoufalci, kteří ještě neměli dárek pod strome-
ček, se tu také obešli. Patřil jsem mezi ně a udělal terno: 
koupil jsem smetáček na klávesnici. Rozuměj tu počítačo-
vou, ale použití bude jistě univerzálnější a prý se to dá i vy-
prat. Každému známému jsem svůj dárek radostně ukázal 
a doporučil. Myslím, že tahle potřebná věc byla hnedle vy-
koupena.

Spokojení byli nakonec všichni. Jedni pocucávali svoje 
nápoje, ti co maminkám vraceli olízané trdelníky i ti, co šus-
tili igelitkami s drobnými dárky.

Ještě za hradním mostem jsem slyšel flašinetářovy pís-
ničky a jen jsem trochu litoval, že tu není alespoň poprašek 
sněhu. Ne proto, abych rychleji upadl, ale aby se ta alž-
bětinská trochu táhla po závěji. Třeba příště se tu budeme 
bořit do sněhu a já bych si přál, aby bylo příště, protože 
ADVENTNÍ JARMARK na ledečském hradě je příjemná 
událost. 

ok 
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ZA KULTUROU 
 POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

	SDH Hněvkovice Vás zve na tradiční HASIČSKÝ 
PLES, který se uskuteční 11. ledna 2020 od 20:00 
hod. v Hospůdce u Jany v Hněvkovicích. K poslechu 
a tanci Vám zahraje kapela Čejka band.

	Restaurace a penzion U Řeky Vás zve na koncert, kde 
vystoupí JAKUB DĚKAN & ROMUALD KLEMM, 
který se uskuteční 24. ledna 2020 od 20:00 hod. 
v Restauraci U Řeky. Vstupenky k dostání v restau-
raci od 11. 11. 2019. 

 Vstupné: 340 Kč.
	Město Ledeč nad Sázavou Vás zve 28. ledna 2020 

na komedii s detektivní zápletkou LIGA PROTI 
NEVĚŘE, která se uskuteční v sále Gymnázia Le-
deč nad Sázavou. Ještě je dostání pár volných vstu-
penek, které můžete zakoupit v Turistickém infor-
mačním centru nebo na http://rezervace.ledecns.cz. 
Cena vstupenky 380 Kč 

	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná 
škola Ledeč nad Sázavou Vás zve na MATURITNÍ 
PLES 4.I, 4.ST, 4.MS, který se koná 31. ledna 2020 
od 19:00 hod. v Sokolovně Ledeč nad Sázavou.

	Extreme Racing Team Hněvkovice Vás zve na  
10. MOTOBÁL, který se koná  1. února 2020 
od 20:00 hod. v Hospůdce u Jany v Hněvkovicích. 
K poslechu a tanci hraje kapela R.UM.

	TJ Sokol Vilémovice Vás zve na SOKOLSKÝ 
PLES, který se uskuteční 8. února 2020 od 20:00 
hod. v Obecním domě Vilémovice. Celý večer bude 
hrát kapela R.U.M.

	HC Ledeč nad Sázavou – oddíl krasobruslení pořádá 
v sobotu 8. února 2020 9. ročník závodu v krasobrus-
lení – LEDEČSKÁ PIRUETA. Závod je pořádán 
jako součást poháru ČKS, krasobruslařské závody se 
uskuteční v ATOS aréně a budou probíhat během ce-
lého dne. Přijďte podpořit naše závodnice.

	Město Ledeč nad Sázavou zve všechny malé i velké, 
nejen věkem, na divadelní zpracování legendárního 
večerníčku KRKONOŠSKÉ POHÁDKY, které se 
uskuteční 16. února 2020 od 14:00 hod. v sále Gym-
názia Ledeč nad Sázavou. Cena vstupenky 100 Kč 
pro děti, 120 Kč dospělý. Vstupenky si můžete zarez-
ervovat na adrese http://rezervace.ledecns.cz nebo je 
zakoupit v Turistickém informačním centru na Hu-
sově náměstí.

	Restaurace a penzion U Řeky Vás zvou na kreativ-
ní kurz VÝROBY LAPAČŮ SNŮ. Akce se koná 
16. února 2020 od 14:00 hod. v Restauraci U Řeky. 
Vstupenky si můžete zakoupit na baru restaurace 
od 25. listopadu. Cena kurzu je 490 Kč.

	Studenti Gymnázia Ledeč nad Sázavou Vás srdeč-
ně zvou na 68. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA 
LEDEČ, který se koná 21. února 2020 od 19:00 hod. 
v KD Ostrov Havlíčkův Brod. 

	Město Ledeč nad Sázavou Vás zve na originální 
komedii s originální zápletkou NA OSTRO. Diva-
delní představení se uskuteční 21. února od 19:00 
hod. v sále Gymnázia Ledeč. Ještě je k dostání pár 
volných vstupenek, které můžete zakoupit v Turis-
tickém informačním centru nebo na http://rezervace.
ledecns.cz. Cena vstupenky 350 Kč.

	Kouzelná škola s Michalem Vás zve na akci pro děti 
MICHALOVI MAZLÍČCI. Přijďte si hrát, přijďte 
se bavit, a hlavně se smát s dětmi, s Michalem v so-
botu 29. února 2020 od 15:00 hod. v Sokolovně Le-
deč. Předprodej vstupenek v obchodě zdravé výživy 
Jasmín na Husově náměstí. Dítě 1 a 2leté v době ko-
nání představení v doprovodu dvou platících zdarma 
na klíně rodiče.

Tereza Doležalová,  
Dana Sedláčková, DiS.

V KOSTELE ZAZNĚLY VÁNOČNÍ PÍSNĚ,  
HOŘELY ADVENTNÍ SVÍCE

Vánoční nokturno rozeznělo první prosincovou sobotu 
ledečský kostel. Soubor pěti muzikantů, včetně ledeč-
ského rodáka Davida Plevy, potěšil svým uměním plně 
obsazené kostelní lavice. Hudební skladby od Dvořáka, 
Petrova i vánoční koledy zazněly pod vedením houslo-
vého virtuosa Oldřicha Vlčka, který je uměleckým šéfem 
pražského orchestru Virtuosi di Praga. Jeho špičkový 
soubor je neodmyslitelnou součástí dramaturgie nejvý-
znamnějších českých hudebních festivalů Pražské jaro 
a Pražský podzim. Téměř 90 minut hudby, propojené 
milým slovem pana Vlčka s připomínkou symboliky jed-
notlivých adventních svící, nádherně obohatilo začína-
jící vánoční čas. Největším poděkováním umělcům byl 
mohutný potlesk. Děkujeme a těšíme se, že nás v novém 
roce zase navštíví. 

TIC 
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V čase, kde se už na zemi začaly formovat regimen-
ty mocností nebeských i pekelných, přesněji řečeno 
sv. Mikuláš, andělé a cherubínkové všeho druhu, stej-
ně jako ta čeládka pekelná, kdy už na náměstí zářil 
krásný vánoční strom, kdy mnohé nedočkavé hospo-
dyňky zadělávaly a pekly své letošní první vánoč-
ní perníčky a cukroví, se na radnici sešla vyvážená 
„partička“ nových občánků, aby tu byla slavnostně 

přivítána. Předposlední listopadová sobota už ko-
nečně naznačila, že se i do našich končin blíží zima. 
Studený vítr míchal s těmi 5 °C, aby lidi donutil na-
sadit čepice a zastrčit ruce do rukavic. Takže u těch 
„pícek“ s cukrovím bylo jistě příjemněji, stejně jako 
na radnici, kde už bylo vše připraveno ke slavnost-
nímu aktu 

POCHOD KRAJEM POVĚSTÍ EDUARDA DOUBKA  
JIŽ PODRUHÉ

Na pana Eduarda Doubka vzpomíná mnoho z nás lidí 
středního či staršího věku jako na člověka renesančního. 
Měl zájem o mnoho oborů a také byl v mnoha odborníkem. 
Jeho velkými koníčky byly regionální historie a turistika. 
A právě tyto dvě věci spojili organizátoři (hlavně organizá-
torky) z řad současných učitelů gymnázia. Na 28. prosinec 
2019 připravili 2. ročník Pochodu krajem pověstí Eduar-
da Doubka. Tyto pověsti vyšly v minulých letech hned 
ve dvou knihách a oba svazky byly beznadějně rozebrány.

Účastníci pochodu se s několika pověstmi setkali 
na jednotlivých stanovištích. Mohli si vybrat ze dvou 
tras – 11, nebo 16 kilometrů. Trasa vedla nádherným 
okolím našeho města. Šla nahoru – dolů, lesem, mezi 
poli, kolem rybníků a luk, přetnula Sázavu a dovedla 
nás k chřenovickému hradu. Cestou jsme mohli potká-
vat známé i neznámé.

A jak to celé bylo vlastně zorganizováno? Registra-
ce probíhala ve vestibulu gymnázia od 8 do 10 hodin. 

Všichni účastníci dostali mapu a list se soutěžními úko-
ly. Cestou si po splnění úkolů natiskli razítka a luštili 
křížovku, která obsahovala úkoly právě ze zmiňova-
ných pověstí. Po trati byla připravena vedle soutěžních 
stanovišť i stanoviště občerstvovací, která se také setka-
la s velkým zájmem. 

První turisté, kteří úspěšně absolvovali trasu, se ob-
jevili v cíli na gymnáziu kolem poledne. Ti další se 
trousili během celého odpoledne. Na všechny úspěšné 
turisty čekal pamětní list a placka. A kolik placek a pa-
mětních listů našlo své majitele? Oproti loňským více 
než dvěma stům se letošní počet úspěšných turistů 
přiblížil třem stovkám! Takto si mnozí z nás zpestřili 
a zpříjemnili vánoční čas, udělali něco užitečného pro 
své zdraví a poznali nádherný kout naší vlasti. Těšíme 
se na shledanou na příštím ročníku Pochodu krajem 
pověstí E. D. 

ThMgr. Ing. Jiří Foller

V sobotu 23. listopadu 2019 bylo v obřadní síni 
Městského úřadu v Ledči nad Sázavou předsedou Ko-
mise pro občanské záležitosti panem Markem Krouti-
lem společně s členkou komise paní Janou Pánkovou 
přivítáno osm nových občánků města - Antonín Uher, 
Nikola Vavrlová, Jasmína Pospíšilová, Mathias Smej-
kal, Markéta Pokorná, Vojtěch Vodička, Ondřej Barták 
a Zuzana Fantová. Slavnostní okamžiky zachytil pan 

Vladimír Komárek společně s třemi děvčaty z kroužku 
ZUŠ v Ledči n. S. - Julčou, Izabelou a Viktorkou.

Pokud se vám tedy také narodilo miminko a chtěli 
byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků, 
přijďte osobně podepsat souhlas s jeho účastí na matri-
ku (Městský úřad, Husovo nám. 7, č. dveří 106). Vítání 
je určeno pro narozené děti s trvalým pobytem v Ledči 
nad Sázavou a jejích místních částech. 

-LS-, ok

LISTOPADOVÉHO VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ LEDČE.
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Ondřej Barták Zuzana Fantová

Vojtěch Vodička

Mathias Smejkal

Nikola Vavrlová

Markéta Pokorná

Jasmína PospíšilováAntonín Uher
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Rok 2019 je úspěšně za námi a za ledečskou házenou 
máme víceméně samé pozitivní zprávy. Ti nejmladší si 
házenou užívají, zlepšují se krůček po krůčku. Mladší 
žačky a žáci mají výborně rozjetou sezonu, a pokud 
nepoleví, bude jim odměnou dobré umístění v rámci 
Kraje Vysočina. Starší žáci také podávají dobré výkony 
a můžeme se těšit na jarní část sezony. Ostatní kategorie 
nemají úplně nejlepší výsledky, ale pozitivní zprávou 
je, že tyto kategorie máme a že to hráčky a hráče baví, 
jsou ochotní se ve svých schopnostech zlepšovat. Tudy 
vede cesta. Přes chvilkový neúspěch je třeba chválit 

za přístup k tréninkům, bojovnost a odvahu, postavit 
se silným soupeřům. V roce 2019 jsme se zúčastnili 
několika turnajů, absolvovali soustředění, i mimo hřiště 
se snažíme tvořit tým plný kamarádů. 

Za oddíl házené se těšíme na rok 2020 a věříme, že gólů 
bude více, že zranění bude méně, že podpora ze všech 
stran bude stejná nebo větší, že ubráněných útoků bude 
více, že gólů v našich sítích bude méně, že radost ze hry 
bude stejná, že vítězných pokřiků bude více, že žlutých 
karet bude méně, že podpora fanoušků bude stejná … 

L. Pešková

HÁZENKÁŘSKÝ ROK 2019

Mladší žákyně – po podzimní části Ligy Vysočiny 1. místo Mini – bronzová medaile Házenkářský festival Lovosice

Mladší žáci – třetí místo po podzimní části Ligy Vysočiny Přípravka – první turnaj nejmenších nadějí v H. Brodě

Mladší žákyně, mini-turnaj ve slovinském Koperu – bronzová medaile



23

Jméno ADRIANY DUBOVÉ (*2004) není stránkám 
Ledečského zpravodaje neznámé. Už jsme o jejích spor-
tovních úspěších referovali. I když teď se její sportovní 
(a vlastně i životní) kariéra odvíjí mimo ledečský led, její 
cesty za sportovními úspěchy nás dále zajímají.

Začalo to ve 4 letech, kdy Adriana navštívila HC Le-
deč a chtěla hrát hokej. Pravidelně den co den, víkend 
co víkend navštěvovala zdejší hokejovou přípravku. Zde 
působila do roku 2016, získávala spoustu zkušeností 
a rad od zkušených trenérů. Poté přestoupila do SK Sršni 
Kutná Hora, kde byla dva roky. V současné době působí 
v HC Chrudim, kde také navštěvuje soukromou střední 
sportovní školu.

Od roku 2013 aktivně působí v národním týmu české-
ho hokeje za dívky do 16 let, tzv. U 16 a U 18. S českým 
národním hokejovým týmem má už na svém kontě řadu 
turnajů olympijských nadějí Višegrádské čtyřky, Mist-
rovství Evropy a několik mezinárodních zápasů. 

V současnosti startuje na olympiádě Youth Olympic 
Games 2020 (YOG 2020) ve švýcarském Lousanne v ka-
tegorii do 18 let. Jedná se o olympiádu, která se koná 
jednou za čtyři roky, a české holky zde budou obhajovat 
stříbrné medaile z minulé olympiády. Což je pro děvčata 
jistě velmi zavazující. 

Adriana už jednu velkou olympiádu absolvovala, bylo 
to před dvěma lety, kdy se v České republice konala 
Olympiáda dětí. Psal se rok 2018 v Pardubickém kraji. 
Adriana tu sice závodila na bruslích, ale překvapivě bez 
hokejky. Startovala tu totiž jako rychlobruslařka a také 
byla úspěšná! Z olympiády si přivezla celkem 4 cenné 
medaile - dvě stříbrné na krátké tratě a dvě bronzové 
na dlouhé tratě.

Není tajemstvím, že jejím nejvyšším cílem je samo-
zřejmě úspěšně dokončit střední školu, ale také reprezen-
tovat Českou republiku na Zimních olympijských hrách 
v čínském Pchjongjangu v roce 2022, kde by už mohla 
nastoupit za ženy (U 18). Snem každého hokejisty a tedy 
i hokejistky je severoamerický kontinent, kde by si velmi 
zahrála v tamější NWHL, tedy ženské obdobě tolik po-
pulární a věhlasné NHL, jednoduše Mekka všech, co mi-
lují hokej. Spoluhráčky na ni volají Adris nebo Dubis, to 
zrovna podle toho, v kterém klubu se pohybuje. O tom, 
jak by na ni volali v amerických arénách, můžeme jen 
spekulovat. Každopádně tenhle útočný centr budí respekt 
minimálně u svých „chlapských“ vrstevníků.

Plány ambiciózní a úspěšné „mušketýrky s hokejkou“ 
DUBIS jsou to veliké a my všichni okolo, kteří sleduje-
me její dosavadní úspěšnou kariéru, jí upřímně přejeme, 
aby se její cíle naplnily mírou vrchovatou. Za svoji píli, 
talent i vytrvalost (o přízni a péči rodiny ani nemluvě) by 
si to jistě zasloužila. Zvědavě a s očekáváním budeme 
sledovat její růst. Vždyť není mnoho Ledečáků, kteří se 
mohou pyšnit tím, že jsou povoláni k reprezentaci repub-
liky. V tomto směru je velmi působivý nominační dopis 
– viz foto.

Až se dostane tento zpravodaj ke čtenářům, bude Ad-
riana uprostřed tvrdých bojů mezi mantinely ve Švýcar-
sku. Z probíhající olympiády už máme zpravodajství slí-
bené, když bude ozdobené nějakou tou „plackou“, tím 
lépe. Rok 2020 se tedy hned od prvních dnů s nadějnou 
hokejistkou nemazlí, přejeme jí, aby to pro ni byl rok 
úspěšný, plný studijních i sportovních úspěchů. 

-JD-, ok

ADRIANA VÁLÍ S HOKEJKOU I NA DLOUHÝCH NOŽÍCH



CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Jedním z hlavních problémů ve vzdělávání je klesající zájem dětí o četbu. Z tohoto důvodu se MŠ v Ledči 
zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich 
emocionálního zdraví. Čtení rozvíjí paměť, představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem 
a dítětem. 

Mateřská škola plánuje zapojit do čtení třeba i rodiče, sourozence, prarodiče a zástupce z různých profesí. První 
předčítání se uskutečnilo 22. listopadu 2019 v MŠ 28. října ve třídě Štěňátka. Naším hostem byla paní zubařka 
MDDr. Veronika Veletová, která přečetla pohádku „Barborka a cucavé bonbony“ od Miloše Macourka. Děti se 
zaujetím poslouchaly a čtení se jim velice líbilo. Touto cestou bychom chtěly paní doktorce poděkovat za její 
ochotu a čas. 

Markéta Dlouhá a Ilona Dvořáková, MŠ 28.října v Ledči

24

Dne 31. prosince 2019 uplynulo 
20 let od úmrtí milovaného syna, 
bratra a švagra,  
pana VLASTIMILA CIHLÁŘE 
z Prosíček.

Dne 5. února 2020 si připomeneme 
18. výročí úmrtí drahého manžela, 
tatínka a dědečka,
pana JOSEFA CIHLÁŘE z Prosíček. 

S úctou a láskou stále vzpomínají 
manželka a maminka, Jiří,  
Naďa a Věra s rodinami.

Děkuji zastupitelům města a všem, kteří si na mě 
v listopadu vzpomněli a přišli mi poblahopřát. 

František Panský

Dne 10. ledna uplyne 1. smutný 
rok od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan Zdeněk Pajer 
z Obrvaně. 

Vzpomínejte s námi všichni, kteří 
jste ho znali a měli rádi. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.
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