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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost leden 2021

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

9.–10. 01. Dr. Staňková Milena,
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 108

16.–17. 01. Dr. Beránková Marie,
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 109

23.–24. 01. Dr. Maštálka Vojtěch,
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 721 132 134

30.–31. 01. Dr. Teclová Andrea,
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 109

6.–7. 02. Dr. Maštálka Jan,
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 702 029 924

V listopadu roku 2020 se rada města sešla dne 14. 
prosince. Na svém jednání rada města projednala tyto 
podstatné body:
• Schválení přijetí dotace od Ministerstva práce a soci-

álních na fi nancování zvýšených provozních výdajů 
a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním 
karanténních, mimořádných a krizových opatření 
v sociálních službách v souvislosti s epidemií CO-
VID_19 v roce 2020 (67 000 Kč)

• Schválení přijetí dotace zaslané krajským úřadem na 
dofi nancování výdajů spojených s volbami do zastupi-
telstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR. (70 000 Kč) 

• Schválení uzavření nájemní smlouvy s panem Vác-
lavem Horajsem a Stanislavou Horajsovou na pro-
nájem části pozemku v Pivovarské ulici.

• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytového 
prostoru – jedné místnosti v 2. NP o výměře 14,05 m2 
v budově polikliniky.

• Schválení odpuštění holého nájmu za měsíc říjen, 
listopad, prosinec HC Ledeč nad Sázavou z provo-
zovaného bufetu v ZS ATOS aréna, paní Janě Krej-
číkové (kadeřnictví na poliklinice).

• Schválení zvýšení nájemného v domě s pečovatel-
skou službou a městských bytech o 20 % současné 
výše nájmu u všech nájemních smluv.

• Schválení uzavření MŠ 28. října po dobu rekon-
strukce kotelny (nejdéle do konce ledna).

• Schválení pověření Kraje Vysočina k zajištění do-
stupnosti poskytování sociální služby zařazením 
DPS do sítě veřejně podporovaných sociálních slu-
žeb v Kraji Vysočina. 

• Uložení úkolu Ing. Dvořákovi (vedoucí Odboru živ. 
prostředí) zajistit označení kontejnerů čárovým kó-
dem pro lepší kontrolu svozu odpadu.

Zastupitelstvo města se v měsíci prosinci konalo dne 
21. 12. Pro potřeby zpravodaje vybíráme tyto projed-
nané body:
• Schválení hospodaření města od 1. 1. 2021 na zá-

kladě rozpočtového provizoria do doby schválení 
rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2021.

• Schválení rozpočtového opatření RO_05_
ZM07_201221, závazné ukazatele.

 Schválení aktualizovaného rozpočtového výhledu 
města Ledče nad Sázavou na období let 2021 až 
2025.

• Schválení snížení provozního příspěvku pro příspěv-
kovou organizaci, Středisko volného času, současně 
tuto částku mění na účelový investiční příspěvek, 
který bude použit na nákup osobního automobilu. 

• Schválení zveřejnění záměru prodeje části z pozem-
ků parc.č. 355/1a (8 m2) a parc.č. 361/3e (33 m2) 
v k.ú.

• Schválení darování pozemků parc. č. 327/5, 2216/27, 
2232/1 a 2314/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou Kraji 
Vysočina, které se nachází pod krajskou komunikací 
v lokalitě kolem bývalého hotelu Koželužna a Vily 
Markéta.

• Schválení pravidel prodeje pozemku parc.č. 245/1 
v k.ú. Obrvaň. Prodej pozemku bude schválen na 
jednání zastupitelstva města dne 25. 1. 2021 žada-
teli, který podá nejvyšší nabídku v dražbě přímo na 
jednání zastupitelstva města. 

• Schválení prodeje pozemků parc.č. 1623, 1624/4 
a 2276/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou společnosti Ime-
dost s.r.o. z důvodů výstavby, krom jiného, sportov-
ní haly. Jedná se o pozemky nad fi rmou Intex.

• Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků 
parc.č. 354/65 a 354/66 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
Předmětné pozemky jsou součástí zahrady kolem 
domu č.p. 978 v ulici Zoufalka II.

• Vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad 
Sázavou č. 1/2020, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je 
naplánován na 25. ledna 2021. Kompletní usnesení 
z jednání rady města a zastupitelstva města, podklady 
pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze na-
lézt na městském webu www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl, místostarosta
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PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ V ROCE 2020

KRAJ VYSOČINA, FOND VYSOČINY
Grantový program „Naše škola 2020“. Pořízení 

nového konvektomatu do školní jídelny ZŠ, doda-
vatel TeS, spol. s r. o. Chotěboř, celkové náklady 
581 329 Kč vč. DPH, výše dotace 120 000 Kč. 

Grantový program „Památkově chráněná území 
2020“. Oprava oken a dveří márnice na hřbitově 
Nejsvětější trojice (tzv. starý hřbitov). Dodavatel 
Pavel Nulíček, celkové náklady 89 850 Kč vč. DPH, 
výše dotace 44 500 Kč. 

Grantový program „Investujme v sociálních služ-
bách 2020“. Projekt rekonstrukce a pořízení vybave-
ní prádelny v sídle Pečovatelské služby. Dodavatel 
stavebních prací – Atos spol. s r. o. Ledeč nad Sáza-
vou, dodavatel sušičky a pračky – Elektro Spektrum 
s. r. o. Celkové náklady 378 341 Kč vč. DPH, výše 
dotace 249 972 Kč.

Grantový program „Infrastruktura cestovního ru-
chu 2020“. Pořízení a instalace odpočívky na turis-
tické trase do „Sluneční zátoky“. Dodavatel WOOD-
FOREST GROUP a. s., celkové náklady 47 759 Kč, 
výše dotace 23 880 Kč.

Grantový program „Obnova venkova Vysočiny 
2020“. Úprava a vybavení prostoru u Spolkového 
domu v Habreku (3 herní prvky, 2 odpadkové koše, 
2 stromy). Dodavatel Bonita Group Service s. r. o. 
(herní prvky a koše) a Ing. Josef Flesar (stromy). 
Celkové náklady 125 206 Kč vč. DPH, dotace ve 
výši 60 694 Kč.

Grantový program „Akceschopnost JPO2020“. 
Pořízení prostředků požární ochrany pro jednotku 
JPO Ledeč nad Sázavou (požární oblek, hadice, 
proudnice…), výše dotace 30 000 Kč. 

Grantový program „Turistická informační centra 
2020“, dotace na podporu standardizace, zkvalitňo-
vání a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým 
informačním centrem ve výši 53 459 Kč. 

KRAJ VYSOČINA
Dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt „Pří-

stavba šaten zimního stadionu“. Dodavatel stavebních 
prací – WANDEL CZECH s. r. o., celkové náklady 
14 310 054 Kč vč. DPH, výše dotace 1 380 412 Kč. 

MINISTERSTVO VNITRA, GENERÁLNÍ 
ŘEDITELSTVÍ HZS ČR

Účelová neinvestiční dotace na odbornou přípra-
vu, zásahy, vybavení a opravy JSDH města ve výši 
33 800 Kč. 

MINISTERSTVO KULTURY
Grantový program „Informační centra veřejných 

knihoven VISK 3“. Pořízení interaktivní sestavy 

(keramická tabule, interaktivní projektor, anotač-
ní program a montážní materiál). Dodavatel Auto-
cont a. s., celkové náklady 82 386 Kč, výše dotace 
57 000 Kč.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
Grantový program „Podpora obcí s 3001–10000 

obyvateli“, projekt „Oprava komunikace v ul. Za-
hradní“. Dodavatel stavebních prací UNIMONT 
J. C. K. s. r. o., celkové náklady 3 676 496 Kč vč. 
DPH, výše dotace 2 074 299 Kč.

Grantový program „Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách v roce 2019“, pro-
jekt „Oprava komunikace v ul. Hrnčíře“. Dodavatel 
stavebních prací – Hradecká společnost s. r. o., cel-
kové náklady 6 413 024 Kč vč. DPH, výše dotace 
4 382 828 Kč. 

DOTACE, NA KTERÉ JIŽ BYLO VYDANÉ 
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE, 
ALE REALIZACE PROBĚHNE V ROCE 2021

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
Grantový program „Podpora rozvoje regionů 

2019+“ projekt „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Ledeč 
nad Sázavou, Komenského č. p. 104“. Již vysoutě-
ženo, dodavatel – ATOS spol. s r. o. Ledeč nad Sáza-
vou s nabídkovou cenou ve výši za 4 046 642,93 Kč, 
výše dotace 2 427 985 Kč. Realizace proběhne 
o prázdninách 2021. 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
(OPŽP – DOTACE EU)

Operační program životní prostředí 2014–2020, 
projekt „Snížení energetické náročnosti objek-
tu – Objekt sídla Pečovatelské služby, 5. května 
č. p. 473, Ledeč nad Sázavou“, probíhá příprava 
soutěže na výběr dodavatele stavebních prací, reali-
zace 03/2021-10/2021. 

- OdMI -
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ANDĚL A VÍLA CHRÁNÍ HRADECKOU ALEJ I POCESTNÉ

Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy,
mlčí a hledí si svého

listíčka zeleného.

Topoly, topoly, topůlky,
zatím jste vyrostly do půlky,

až budete jako svíce,
bude nám o pár let více.

Sotva vás deštíček zaleje,
budou z vás vysoké aleje,

kterými jednoho rána
já budu kráčeti vdaná.

Stojím tu s otázkou nevinnou,
jestli bych nechtěl být dřevinou.

Na sobě mít šaty z kůry,
dívat se na všechno shůry.

Aleje jsou odjakživa potěšením pro oko 
i duši. S tím „od jakživa“ to je ošidné, ale ale-
je neboli stromořadí jsou doložená už z doby 
vlády Karla IV. Jejich velký rozmach nastal 
v době baroka, kdy si tuto úpravu parků a vý-
jezdových cest dopřávala šlechta. Když na-
vštívíte některé ze starých šlechtických sídel, 
docela jistě tam bude i alej nebo alespoň její 
torza (spojení hradecké aleje s ledečským 
hradem se přímo nabízí). Samotné slovo alej, 
pochází z latiny a tam bylo ve významu „při-
cházet, dopravit se“. Aleje nepochybně měly 
kromě estetiky i celou řadu dalších významů, 
jako významný krajinný prvek. Sloužily jako 
doprovodný prvek vodních toků, hranic po-
zemků nebo dopravních komunikací. Je ob-
vyklé, že ji tvoří stromy, ale známá je i keřo-
vá úprava. Ve zmíněném baroku sehrály aleje 
velkou roli i při budování tzv. císařských cest, 
vytvářely souvislý stín a tím i pohodovost 
pochodujících vojsk i tažných zvířat (to by 
nás dnes už jen těžko napadlo). Jsou také vý-
znamné pro orientaci a jistě si dovedete před-
stavit, že i v zimním období správně určovaly 
směr v navátém sněhu. Nepochybně poskytu-
jí domov i úkryt mnoha zvířat, ptáků i hmyzu. 
Také babky bylinkářky věděly, kterou léčivou 
bylinku jít hledat právě jen do aleje, ať už 
v pravé poledne nebo o půlnoci.

Nejspíš už jen staří muzikanti si vybaví, ko-
lik krásných písniček se na vesnických me-
rendách zpívalo právě o alejích. Kolik báječ-
ných a vroucích lásek vzniklo v alejích a jak 
tato stromořadí usnadňovala fl amendrům ces-
tu domů z okolní vesnice. „V té naší aleji, ne-
jen švestky se válely“. A když jsme u kumštu, 

tak si jistě vybavíte, kolik básníků vzdychalo 
mezi stromy, kolik malířů přenášelo obrazy 
stromořadí do svých skicáků.

Současná doba nás přímo vybízí, abychom 
byli co nejvíce v přírodě, chráněni před ru-
chem ulic a nákupních center. Procházka ale-
jí, kterou vám tady nabízíme je k tomuto úče-
lu přímo ideální. Je blízko, spojuje všechny 
jmenované prvky. Jen se dobře oblékněte, je 
leden a tady to skoro vždycky pěkně fouká. 
Bude se vám tu líbit, je co prohlížet, je o čem 
přemítat a když i to vám bude málo, můžete 
si zdejší stromy přepočítat, měli byste se za-
stavit na čísle 122.

Správná alej má vést od určitého místa k cíli. 
Pro tento příspěvek jsme vyrazili z Ledče, 
přes Hradeckou alej k cíli a tím byl Obecní 
úřad v Hradci, kde nám o jejich aleji zajímavě 
vyprávěla paní starostka Hana Hoskovcová. 

ok

Hradecká alej byla v dubnu roku 2009 re-
gistrována jako významný krajinný prvek. 
Významné krajinné prvky jsou chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívají se pouze 
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a ne-
došlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabili-
zační funkce. 

V Hradci se jedná o stromořadí, které po 
obou stranách lemuje místní komunikaci. 
Součástí aleje jsou tyto dřeviny: 38x jasan 
ztepilý, 45xdub letní, 3x buk lesní, 9x javor 
klen a 1x lípa velkolistá, 2x bříza bělokorá. 
Obvody stromů ve výšce 150 cm nad zemí 
jsou v rozmezí od 76 cm do 294 cm. Alej byla 
vysázena pravděpodobně v 19. století a volně 
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navazovala na park a sady Thunovského le-
tohrádku. Alej má mimořádnou krajinářskou, 
historickou, ekologickou a estetickou hodno-
tu. Dále slouží jako přirozený větrolam a in-
terakční prvek. Neopominutelná je i z hledis-
ka rekreačního, a to tak, že slouží jako klidová 
zóna pro pěší a cyklisty.

Problém v aleji se objevil v roce 2013. Ja-
sany byly napadeny houbovým patogenem 
Chalara fraxinea. Tato houba způsobuje od-
umírání větví a dochází k rozsáhlému po-
škození koruny stromů a nakonec poměrně 
rychle celý strom odumírá. Řešením podle 
odborníků je odstranění nejvíce napadených 
jedinců. K tématu houbových patogenů – ne-
króza jasanů, byla pro odbornou i laickou ve-
řejnost uskutečněna v únoru 2016 na obecním 
úřadě v Hradci přednáška. Přednášejícím byl 
Ing. Jiří Rozsypálek, z Mendelovy univerzity 
v Brně – Ústav ochrany lesů a myslivosti, náš 
přední odborník na houbové choroby. 

Proto byl v roce 2015 zpracován Ing. Mar-
kétou Majorovou projekt na regeneraci aleje 
pro dlouhodobé zachování zdraví, funkčnosti 
a posílení biodiverzity. Aby alej mohla nadá-
le dlouhodobě vytvářet dominantní estetický 
prvek v krajině.

Na realizaci projektu jsme požádali o dota-
ci z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Operační programu Životní prostředí. 
Celkové náklady na akci byly 483 742,-Kč, 
přičemž dotace EU byla 386 994,- Kč (80 %). 
Zahájení prací na díle bylo v listopadu 2017 
a ukončení v červnu 2018. 

Odstraněno bylo celkem 27 stromů a to pře-
vážně jasanů – 21 ks. U 68 stromů byl prove-
den zdravotní nebo výchovný řez, popř. vaz-
ba. A samozřejmě proběhla také výsadba 44 
nových stromů, a to 35 dubů zimního, 6 javorů 

mléče a 3 líp srdčitých. Mnoho otázek padlo 
na ponechané pařezy. Ty podpoří biodiverzitu 
v lokalitě a díky svému rozkladu zabezpečí 
zásobování půdy živinami. Ponechané pařezy 
mohou poskytovat úkryt také mnohým dal-
ším živočichům – plazům, obojživelníkům 
netopýrům a plžům. Ze stejných důvodů byl 
v lokalitě také zachován kmen z pokáceného 
stromu. 

Jelikož bylo kácením získáno velké množ-
ství dřevní hmoty, vznikla myšlenka nějakým 
účelným způsobem alej oživit a z pokácených 
stromů vytvořit něco praktického i umělecké-
ho. Nejdříve byly zhotoveny tři lavičky v pří-
rodním stylu panem Tomášem Hurychem. 
Dále pak byl osloven umělecký řezbář pan 
Josef Špicl z Hamrů u H. Brodu. Řezbářství 
se věnuje již 20 let. Jeho díla je možné vidět 
například v Humpolci před muzeem antropo-
loga Dr. Aleše Hrdličky, v H. Brodě ve vánoč-
ním čase betlém a zvonička. V zahraničí pak 
na Slovensku, Německu, Holandsku, Anglii. 
A nyní také v Hradci u Ledče n. S.

První socha anděla umístěná u místní kap-
ličky chrání kolemjdoucí, pěší se zde mohou 
zastavit, odpočinout si a v klidu popřemýšlet. 
Druhá socha víly bude celou alej chránit a je to 
druhá možnost k posezení a zklidnění. A třetí 
socha před budou obecního úřadu je abstrakt 
– poznání. Zde je už pak na každém pozoro-
vateli díla jak zapojí vlastní fantazii a utřídí si 
podstatné myšlenky od nepodstatných. 

Žijeme v době, která je plná povrchnosti, 
kde se vytrácí cit pro čest a spravedlnost, tak 
ať procházka Hradeckou alejí je časem jak 
k aktivnímu odpočinku a tak i zároveň k na-
čerpání životní energie.

Hana Hoskovcová, starostka obce Hradec, 
báseň: Zdeněk Svěrák & Jaroslav Uhlíř
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Nejsem zrovna přítelem silvestrovských ohňostrojů, ze-
jména pak v bezprostřední blízkosti obytných domů. Ale 
nějak jsme tohle veselí přijali do naší „kultury“ a zřejmě 
nějaký čas potrvá, než zase zmizí, ať už vlivem ekonomiky, 
ochrany životního prostředí nebo ji nahradí jiné technolo-
gie. Mnohem víc mě zarazí, že když už si lidé (?) takovou 
zábavu dopřávají, že nejsou schopni po sobě ani uklidit. My 
jsme se teď dobře pobavili, ať už se vám to líbí nebo ne 
a hezky to tu po nás ukliďte! Takhle jsme nedávno psali 
o divokých prasatech, co řádila na Vostojavce, podobnost 
počínání až nápadně stejná. 

ok

DOPADENÍ PACHATELE 
SÉRIE VLOUPÁNÍ DO ROD. 
DOMŮ – dne 30. 11. 2020 pro-
běhla v katastrálním území obcí 
Habrek, Souboř, Jedlá, Chřeno-
vice a Jestřednice, mimořádná 
rozsáhlá pátrací akce v lesních 
porostech a přilehlých územích 
za účelem dopadení pachate-
le sériové majetkové trestné 

činnosti. Této se účastnilo 25 policistů služby pořádkové 
policie včetně policistů OOP Světlá n/S. a PS Ledeč n/S., 
služební kynologie a kriminální policie. Byla provedena 
celoplošná uzávěra jednotlivých katastrálních území obcí 
spojená s plošnou kontrolou uzavřeného území, v rámci 
které policisté prováděli kontroly rekr. objektů, rod. domů 
a dalších objektů, dopravních prostředků jakož i linkových 
spojů. Ve 13:30 hod. na křižovatce silnice III/3399 a úče-
lové komunikace do místní části Jestřednice se policejním 
hlídkám podařilo vypátrat a zadržet celostátně hledaného 
56-letého recidivistu z okr. Kolín, který se dle získaných 
poznatků po celý letošní rok ukrýval a pohyboval v lesních 
porostech kolem Světlé n/S., Ledče n/S. a Zruče n/S. Dále 
byl nalezen úkryt pachatele, ve kterém se podařilo zajistit 
věci pocházející z trestné činnosti. Díky precizní práci po-
licistů pořádkové a kriminální policie, kriminalistických 
techniků, jakož i expertů OKTE Brno, kteří prováděli vy-
hodnocování zajištěných stop na místech jednotlivých trest-
ných činů, se tomuto podařilo prokázat celkem 16 případů 
krádeží vloupáním do rodinných a rekreačních domů, které 
spáchal v období od měsíce duben 2020 až do 26. 11. 2020, 
ve Světlé nad Sázavou, obci Žebrákov, Služátky, Příseka, 
Ovesná Lhota, Habrek, Vrbka, Heřmanice a Jakubovice. Pa-
chatel se ke všem uvedeným trestným činů plně doznal, kdy 
tak v součtu způsobil škodu na odcizených věcech v celkové 
výši 132.395,- Kč. Celkem v sedmi případech se uvedených 
činů dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu na úze-
mí ČR, kdy mu tak hrozí trest odnětí svobody až na 8 let. 
Soudce Okresního soudu v Táboře uvalil na pachatele dne 
1. 12. 2020 vazbu a tento byl následně eskortován do 

vazební věznice v Českých Budějovicích. Policii se tak po-
dařilo objasnit všechny případy krádeže vloupáním do rod. 
a rekr. domů ve Světlé n/S. a okolních obcích, o kterých byla 
veřejnost v průběhu letošního roku informována a zároveň 
se jednalo o nejrozsáhlejší realizaci trestné činnosti pachate-
le v rámci ÚO PČR Havlíčkův Brod.

DALŠÍ OBJASNĚNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI VLOUPÁ-
NÍ DO RODINNÉHO DOMU V LEDČI N. S. – Dalším 
dodatečně objasněným případem vloupání do rodinného 
domu, na který bylo poukazováno v měsíci říjen 2020, bylo 
zjištěno, že tohoto se dopustil 32-letý muž z okr. Kutná 
Hora, který v přesně nezjištěném období od 14. 6. 2020 do 
26. 7. 2020 vnikl do rodinného domu oknem směřujícího 
do koupelny, kdy v rámu okna nebylo sklo, ale kartonový 
papír, v domě poškodil dveře vedoucí z chodby domu do 
verandy domu, kdy tyto vypáčil zde nalezenou zahradní 
lopatkou, celý dům včetně sklepa prohledal a odcizil starý 
televizor v hodnotě 1.000,- Kč, parní čistič v hodnotě 700,- 
Kč, parní čistič oken v hodnotě 1.000,- Kč, nástěnné hodiny 
zv. Pendlovky v hodnotě 20.000,- Kč a hodinky ze žlutého 
kovu v hodnotě 500,- Kč, při tomto jednání poškodil dveře 
z chodby na verandu, čímž způsobil škodu poškozením dve-
ří ve výši 1.000,- Kč, dále rozbil skleněnou výplň okna v ku-
chyni v hodnotě 200,- Kč, dále rozbil víčko čajové konvice 
z malovaného porcelánu staré cca 100 let v hodnotě 10.000,- 
Kč a rozbil dárkovou skleničku v hodnotě 100,- Kč, čímž 
způsobil škodu na odcizených věcech ve výši 23.200,- Kč 
a na poškození škodu ve výši 11.300,- Kč, kde tímto jedná-
ním je tento muž podezřelý ze spáchání přečinu krádež, pře-
činu poškození cizí věci a přečinu porušování domovní svo-
body, jelikož je proti tomuto muži vedeno další trestní řízení 
na jiných součástech P ČR a v současné době je umístěn ve 
vazební věznici, kde mu hrozí vyšší trest a trest za shora po-
psaný skutek by byl zcela bezvýznamný vedle trestu, který 
lze očekávat, tak se policejní orgán PS Ledeč nad Sázavou 
rozhodl věc v souladu s ust. § 159a/3 tr. řádu s přihlédnutím 
k okolnostem uvedených v § 172/2a) tr. řádu odložit.

npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S., 
Policejní stanice Ledeč n. S.

ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC PROSINEC 2020

HLAVNĚ, ŽE JSME SE POBAVILI MY – PO NÁS POTOPA
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DVA DNY PŘED VÁNOCEMI PROBĚHLO PŘEDÁNÍ DARŮ 
V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB BARBORKA

A V ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ – ADAPTA JIHLAVA.
DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ

POMÁHAT DRUHÝM!

DOBROVOLNÍ HASIČI LEDEČ N. S.

Děkujeme zástupcům služeb, kteří nám pomohli, 
aby vše proběhlo, jak má!

veliké díky patří J. Šimanovskému a D. Horkému, 
že jsme to i letos zvládli! Minulý rok jsme s pro-
jektem začínali, a o to to bylo těžší, aby se splnila 
všechna přání a nikdo nezůstal bez dárku. Nakonec 
se podařilo vybrat všechny dárky, dokonce jsme do 
H. Brodu vezli i něco navíc. Letošní ročník byl or-
ganizačně obtížnější. Ještě rok 2020 neskončil a už 
teď všichni víme, že na něj nikdy nezapomeneme. 
Díky pandemii COVID-19 jsme museli zvážit, 
zda jsme schopni zajistit průběh projektu „Vánoce 
2020“ tak, aby nebyla porušena žádná hygienická 

opatření. Minulý rok se vše organizovalo na naší 
hasičské stanici, kam mohli dárci své dary nosit. To 
letos nebylo možné a vše proběhlo tzv. „home offi  -
ce“. Dary byly předány individuálně, venku a tak, 
aby riziko nákazy bylo minimální. Bohužel i pře-
dání darů proběhlo pouze se zástupci obou služeb, 
abychom zajistili co nejmenší počet osob při kon-
taktu.

Věřím ale, že opatření nebudou mít žádný vliv na 
radost všech, kterým jsme letos mohli splnit jejich 
přání! A to díky vám všem! Dovolte mi za všechny 
ledečské hasiče vám popřát šťastný nový rok 2021. 

J.D.

V posledním měsíci loňského roku byl poplach 
naší dobrovolné jednotce vyhlášen dvakrát, a to hned 
v jeho prvním týdnu. V obou případech se jednalo 
o planý poplach. Jeden byl způsoben aktivací čidla 
elektronické požární signalizace v hotelu v Koutech, 
v druhém případě se jednalo o nenahlášené pálení. 
Připojený obrázek (na protější straně) nasvědčuje 
tomu, že oznamovatel ani jednotky požární ochra-
ny, pokud pálení nebylo nahlášeno, nemohly před-
pokládat, že se jedná o oheň pod kontrolou a nikoliv 
o požár. Proto je opět na místě apelovat, aby takové 
pálení bylo hasičům předem hlášeno. 

V souvislosti s koncem roku 2020 dovolte malé 
ohlédnutí za činností ledečských dobrovolných ha-
sičů v číslech. K požáru lesního porostu vyjížděla 

jednotka šestkrát, stejně jako k odstranění stromů 
padlých přes komunikace. K tomu byl v jednom pří-
padě odstraněn strom z vodního toku. Planých po-
plachů bylo rovněž šest. K odčerpávání vody z ne-
movitostí byla jednotka povolána dvakrát, k požáru 
domu, k požáru vozidla a k pátrání po pohřešované 
osobě jsme vyjížděli jednou. Celý rok byla podle 
potřeby distribuována dezinfekce, a to jak okolním 
obcím a školám, tak podnikajícím právnickým oso-
bám, které vznesly požadavek. Rozvezeno takto 
bylo přes 1000 litrů dezinfekce. 

Jménem ledečských dobrovolných hasičů nám 
všem přeji zdraví, štěstí, pohodu, osobní i pracovní 
úspěchy. Jsme tu pro vás! Hasiči Ledeč n. S. 

Mgr. Dan Horký
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Dnešní článek píšeme na 
konci roku, 23. 12. V první 
části bych se rád ohlédnul 
v krátkosti za prosincem a ná-
sledně za celým rokem.

Prosinec začal silným vě-
trem, který trápil nejen Le-
dečsko, ale prakticky celou 
republiku. Od 4. 12. do 7. 12. 
jsme vyjížděli k šestnácti udá-

lostem spojeným se silným větrem. Události byly 
od spadlých stromů na komunikaci, přes stromy na 
elektrickém vedení, až po stromy na budovách, či 
uvolněné krytiny na rodinných domech. Na těchto 
událostech jsme nezasahovali sami. K dalším 12 po-
dobným událostem vyjížděli dobrovolní hasiči z ce-
lého okolí. Zbylý průběh měsíce byl klidnější, zde 
evidujeme pět technických pomocí, dvě dopravní 
nehody a jednu asistenci.

K roku 2020 mám připravený výčet čísel. Ona se 
činnost profesionálních hasičů sleduje v číslech jako 
dnes vlastně ve všech odvětvích. Profesionální ha-
siči v Ledči od 1. 1. do 23. 12. 2020 vyjížděli k 264 

událostem v rámci svého hasebního obvodu, který 
začíná u Hojanovic a končí za G. Jeníkovem. Z dru-
hé strany začíná u Leštinky a končí za Hněvkovi-
cemi. K tomu jsme vyjížděli na pomoc kolegům 
středočeského kraje ve čtyřech případech. Spekt-
rum zásahů se za roky změnilo a požáry již dávno 
nefi gurují mezi hlavním zaměstnáním hasičů. Po-
žárů za celý rok bylo v našem hasebním obvodu 35. 
Uchráněné hodnoty při požáru se čítají do milionů 
korun. Dopravních nehod náš systém eviduje 40. 
A skoro 200 technických pomocí, sem zahrnujeme 
obtížný hmyz, otevření uzavřených prostor, asisten-
ci policii či záchranné službě, popř. jiným subjek-
tům, čerpání vody, likvidaci nebezpečných látek, 
měření koncentrací plynů a podobně. Za celoroč-
ním zhodnocením je nutné uvést i takřka 20 osob 
zachráněných při událostech jmenovaných výše. 

Závěrem bych rád poděkoval našemu kolektivu, 
městskému úřadu, kolegům dobrovolným hasičům, 
ostatním složkám, občanům a všem přeji mnoho 
úspěchů v novém roce 2021.  

ppor. Jan Šimanovský, 
velitel požární stanice Ledeč n. S.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA 
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
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Minulý rok byl pro nás velmi ná-
ročný a hlavně JINÝ. Přesto si bi-
lancování ve věci Covidu nechám 
ještě na později, přeci jen, vzhle-
dem k redakční uzávěrce, tyto 
řádky píši ještě před Vánoci. Snad 
až bude vše v „normálu“ nebo se 
k němu budeme alespoň blížit.

Zatím bych chtěla poděkovat 
celému pracovnímu týmu pečova-
telské služby, který s nasazením 
bojoval po celý rok. Věřte, nebylo 
to lehké. Bohužel se našlo mnoho 
lidí, kteří nepochopili mimořád-
nost situace a nijak nám to neu-
snadňovali. Zároveň jsme v sobě 
našli skryté rezervy a vyzkoušeli si 
práci v nouzovém režimu a krizo-
vém řízení a zjistili jsme, že zvlád-
neme vše.

Velký dík posíláme dětem do 
všech tříd mateřské školky. Děti 
pro uživatele pečovatelské služby 
připravily krásná přáníčka, která 
moc potěšila. Třeba již v příštím 
roce nám situace umožní, aby děti 
většinu přáníček předaly osobně 
a radost byla o to větší. Jedna třída 
nás potěšila i papírovými andílky, 
abychom si mohli naše prostory vá-
nočně vyzdobit. Takže děti, moc za 
naše babičky a dědečky děkujeme 
a těšíme se na další vaše výrobky!

Ráda bych poděkovala pracovní-
kům Potravinové banky Vysočina, 
kteří naše uživatele v uplynulém 
roce opět zásobovali potravinami. 
Potraviny se rozdělovaly v pečo-
vatelských domech a mnoho jídla 
bylo dovezeno i do rodin v teré-
nu. Díky potravinové bance jsme 
dárkem mohli našim uživatelům, 
seniorům a zdravotně postiženým 
lidem zpříjemnit předvánoční čas.

Děkujeme a posíláme podporu 
zdravotnímu personálu do nemoc-
nic a pobytových sociálních zaříze-
ní. Chtěla bych zde také poděkovat 
zdravotníkům v místních ambulan-
cích, se kterými spolupracujeme 
a v neposlední řadě zdravotním 
sestřičkám domácích zdravotních 

péčí. Zdravotní sestra domácí zdra-
votní péče je pro nás prostředníkem 
mezi naším uživatelem a lékařem. 
Pečovatelka u uživatele mimo jiné 
provádí ošetřovatelskou a sociální 
péči a sestra zdravotní péči. Obo-
jí je nutné a vzájemně se prolíná. 
Na zdravotní sestřičky se můžeme 
kdykoli obrátit, pokud si nevíme 
rady se změnami zdravotního stavu 
našich uživatelů. Stejně jako pečo-
vatelky bojovaly sestřičky s epide-
mií de facto v polních podmínkách. 
Obětavě docházely do domácností 
a nikdy nevěděly, zda tam obávaná 
nemoc zrovna neprobíhá. Velkým 
problémem je, že v terénu není 
místo na převlékání ochranných 
pomůcek a nelze tak dostát dopo-
ručeným opatřením. Vážím si toho, 
že jim můžeme kdykoliv zavolat 
a nic není problém. Pokud má být 
trendem do budoucna rozvoj terén-
ních sociálních služeb, aby co nej-
více lidí mohlo co nejdéle dožívat 
doma, je spolupráce zdravotních 
a sociálních služeb nutná. A já jsem 
moc ráda, že mohu říci, že v našem 
regionu probíhá na výbornou!

Mgr. Gabriela Brožová, DiS. 
– vedoucí Pečovatelské služby 

v Ledči n. S.

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY…

VÁNOCE V POSÁZAVÍ
– KNIŽKA EVY NOVÁKOVÉ PLEVOVÉ

Po svátečních dnech právě uply-
nulého konce roku 2020 už většina 
z nás žije novými radostmi i sta-
rostmi roku nového. Přesto se ještě 
vrátím ke skončeným Vánocům. 
Můžeme litovat, že se totiž včas 
na prodejní pulty nedostala kní-
žečka Evy Novákové Plevové, kte-
rá nese slibný název – VÁNOCE 
V POSÁZAVÍ. Ať už byly důvody 
opoždění jakékoli, určitě by v ad-
ventním čase udělala radost mno-
ha čtenářům a mnozí by ji přivítali 
jako dárek pod stromečkem. 

Knížečka má příjemný formát 
13x18 cm, je útlá a plná reprodukcí 

starých pohlednic s vánoční téma-
tikou. Těch obrázků je tu na 60 
a najdete je prakticky na každé 
stránce. Obrázky jsou základem 
knížky, ale je tu také text a pár te-
matických veršů. Text je stručný, 
ale výstižným shrnutím toho, jak 
mohly v minulosti vypadat svátky 
v adventu, s vrcholem svátků nej-
oblíbenějších – Vánoc.

Pokud jste si knížečku nestačili 
koupit (do prodeje se dostala až 
v druhé polovině prosince) nevadí. 
Ještě nás čeká dost dlouhých večerů 
a nejspíš i nucené izolace. Pro tyhle 
chvíle je knížečka s romantickými 

kresbičkami tak akorát. S hrnkem 
„svařáčku“ knížku přelousknete 
jako nic. A pokud jste svátků už 
přesyceni, knížku si stejně kupte, 
nebude schovaná zas tak dlouho, 
vždyť víte, jak ten čas letí.

Takže teď v lednu už nemusí-
te spěchat k betlému, ale spíš do 
ledečského informačního centra, 
kde knížka VÁNOCE V POSÁZA-
VÍ, vydaná v omezeném nákladu, 
docela určitě ještě bude. Její cena 
je 200 Kč. Obálku knihy i ukázku 
jedné ze stránek najdete na barevné 
straně 21. 

ok
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NA VLASTĚJOVICKÝ MOST NAJEL RAGULIN

Ve Vlastějovicích se před stanicí Českých drah 
vybudoval prakticky nový most přes Sázavu. Zrov-
na spadl první sníh této zimy (prosinec 2020) a tady 
probíhaly zátěžové zkoušky. Ajznpoňáci si na ten-
hle „test“ vybrali opravdu pořádné macky. Postup-
ně sem najely dvě známé lokomotivy s legendárním 
označením T 679, které si lidé od dráhy pojmeno-
vali po svém – SERGEJ a RAGULIN. Pamětníkům 
a znalcům hokeje jistě hned naskočí husí kůže, když 
uslyší jméno ikonického ruského hokejisty, se kte-
rým se tak zdatně potýkala generace českých hoke-
jových reprezentantů kolem Jardy Holíka (ostatně 
také ikony stejného kalibru). Také ta koncová čís-
la T 679 si nikdo nevycucal z prstu jen tak. Mají 

svoji symboliku a znalcům signalizují, že se jedná 
o stroj se šesti hnacími nápravami, který může jet 
až 100 km rychlostí (druhé číslo – 7+3) a ještě ná-
pravový tlak – odborníci budou k této velmi laické 
charakteristice strojů shovívaví.

Když ani tihle „ragulinové“ zmíněný most ne-
poznamenaly (jedna mašina váží 116 tun), jistě se 
můžeme bez obav těšit zase na výlety Posázavským 
pacifi kem kolem romantických břehů a zákrut naší 
Sázavy. Máme velkou naději, že zaženeme zimu 
i obavy z viru, který tu už napáchal mnoho zlého. 
A teď už k samotné tiskové zprávě odborníků a rea-
lizátorů stavby. 

ok

Za asistence dvojice historických motorových lo-
komotiv známých pod přezdívkou Sergej proběhla 
v pátek 4. prosince zatěžovací zkouška nového že-
lezničního mostu přes Sázavu ve Vlastějovicích na 
trati mezi Zručí nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou. 
Všechna potřebná měření realizují experti Klokne-
rova ústavu ČVUT. Jejich cílem je prověřit, zda do-
končovaný most odpovídá požadovaným paramet-
rům zajišťujícím bezpečný provoz vlaků.

Uvedený most leží částečně na kolejovém rozvět-
vení stanice Vlastějovice ve směru na Zruč nad Sá-
zavou. Předmětem stavby byla náhrada dvou samo-
statných příhradových ocelových konstrukcí novou 
spojitou dvoupolovou ocelobetonovou konstrukcí 
o rozpětí 2 x 32 metrů s průběžným kolejovým ložem. 

Rekonstrukcí prošly i železniční spodek a svršek 
v okolí nového mostu. V rámci stavebních prací se 
také sanoval pilíř v řečišti Sázavy, očistilo a zesílilo 
zdivo spodní stavby a vybudovala nová opěra na le-
dečské straně. Nové římsy a zábradlí na nosné kon-
strukci i na opěrách jsou v širším uspořádání. 

Plánovaná výluka skončí 11. prosince, následně 
budou probíhat dokončovací práce bez přímého vli-
vu na provoz vlaků. Půjde například o úpravu teré-
nu okolo mostu na obou stranách řeky a rekultivaci 
ploch po vyklizení staveniště. Defi nitivně hotovo 
bude do počátku března příštího roku. Práce prová-
děla společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a vy-
šly na přibližně 70 milionů korun. 

Simona Vernerová, Bc., Správa železnic

NOVÝ MOST VE VLASTĚJOVICÍCH PROCHÁZÍ ZÁTĚŽOVÝM TESTEM
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O odpadovém hospodářství 
jsme toho napsali již mnoho, 
a i kdybychom napsali mnohem 
víc, stále by to bylo málo. Odpa-
dová legislativa se mění a odpadů 
stále přibývá, technologické vyu-
žití separovaných složek bohužel 
zaostává za množstvím vyprodu-
kovaného odpadu. Nechceme zde 
lacině používat slova známého 
klasika české beletrie, ale musí-
me přiznat, že měl pravdu.

Naše město se v současnosti 
dostalo do situace, že stojí před 
zavedením „chytrého systému 
evidence odpadů “. Aplikaci bude 
město Ledeč nad Sázavou použí-
vat k evidenci odpadového hospo-
dářství, měření naplněnosti sveze-
ných nádob, zefektivnění svozů 
a také využití možnosti zavedení 

motivačního systému pro domác-
nosti, které se rozhodnou poctivě 
třídit a předcházet vzniku odpadu.

Od ledna 2021 budou zavedeny 
konkrétní kroky, které předcháze-
jí vzniku odpadů, zvyšují úroveň 
třídění, a tím snižují množství 
směsného komunálního odpadu 
– to znamená, že takové řešení 
zastřeší veškeré nakládání s od-
pady ve městě. Prvním krokem 
bude označení všech odpadových 
nádob čárovými kódy, snímání 
počtu při svozu a kalkulace na-
plněnosti těchto nádob. Poté při-
jdou na řadu další řešení, která by 
měla celou agendu zprůhlednit 
a přinést své ekonomické ovoce.

Poznámka redakce: Nové ná-
doby na odpad se nevejdou do 
původních vyhražených kójí, 

vytrčené v ulicích nebo v zákou-
tích, opravdu nevypadají vábně. 
Nemělo by se hledat nějaké řeše-
ní? Viz foto.

Ing. Břetislav Dvořák, 
vedoucí OVŽP

OBČANÉ A PRODUKOVANÉ ODPADY 

PROSINEC BYL SPRÁVNÝ ČAS NA ZÁCHRANU JEŽKŮ

Od konce listopadu nastává období, kdy by ježci 
už měli být uložení k zimnímu spánku. Pokud v tuto 
dobu najdete venku pochodovat ježka, pravděpo-
dobně se během zimování ocitl v nesnázích a lidé 
mu mohou pomoci. „Pokud má ježek pod 600 gra-
mů, zimu by s největší pravděpodobností nepřežil, 
a tak mu můžete pomoci a zavolat k nám na stanici. 
Pokud je ježek dostatečně vykrmený a není zraně-
ný, můžete ho nechat venku, měl by si najít nový 
úkryt,“ vysvětluje Zbyšek Karafi át, ředitel Záchran-
né stanice Pavlov.

Svůj zimní úkryt ježek nejčastěji opustí, když mu 
ho vyplaví voda nebo ho například odhalí pes. Pře-
devším mláďatům mohou v tomto období docházet 
tukové zásoby, což je také důvod k opuštění zimo-
viště. „Mláďata bez tukových zásob v přírodě zimu 
nepřežijí, proto pokud najdete ježka do 500 gramů 
a chcete mu pomoci, dejte ho do větší krabice do 
tepla, nabídněte mu vodu a kočičí nebo psí konzer-
vu, případně vajíčko, syrové libové kuřecí maso, 
nebo moučné červy a následně volejte do Pavlova 
a my už si ježka vyzvedneme a postaráme se o něj,“ 
upřesňuje Petra Hulvová ze záchranné stanice.

Ježci ve stanici často přezimují
Po příchodu do stanice tady ježečky odbleší a od-

červí a po krátkém pobytu v karanténě se přesunou 
do větších ubikací, kde jsou ubytováni přibližně po 

pěti. Tady bydlí a dostávají pravidelně třikrát denně 
různorodé krmení. „Když už jsou dostatečně vykr-
mení, přesouváme je do prostor pro zimování. Na 
jaře pak ježky vypouštíme do pečlivě vybraných 
lokalit – zpět do volné přírody,“ doplnila Petra Hul-
vová.

V zahradách Vysočiny se pravidelně objevují dva 
druhy ježků: ježek východní a častěji ježek západní. 
Ježci se čím dál častěji vyskytují ve městech přede-
vším z toho důvodu, že intenzivní zemědělství ve 
volné krajině zapříčinilo silný nedostatek jejich po-
travy. Městské zahrádky jsou druhově rozmanitější 
a na většině z nich nedochází k tak intenzivní che-
mizaci. Situace v zemědělské krajině je z hlediska 
potravních zdrojů a možností úkrytů tak špatná, že 
se ježci stěhují do měst a vesnic i přes rizika s tím 
spojená. Ohrožuje je autodoprava, oplocení, všu-
dypřítomní psi, granule proti slimákům, také často 
padají do bazénů nebo skruží.

Do prosince přijala ZS Pavlov na 80 ježků, poprvé 
v historii fungování stanice přijali 1000 živočichů za 
konkrétní rok. Tisícím zvířetem byl výr velký, kte-
rého našel pán doma v kurníku v Mrzkovicích. Přes 
50 % přijatých živočichů se úspěšně podaří vrátit 
do volné přírody. Info: Ing. Zbyšek Karafi át, Ph.D., 
ředitel Záchranné stanice Pavlov, tel.: 734 309 798. 
www.stanicepavlov.eu, FB: @stanicepavlov
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JEŽKŮM NEBO VĚTRU PRO RADOST?

Náš lesopark na mém oblíbeném Šeptouchově 
doznává za poslední léta značnou proměnu. Bo-
hužel to není k lepšímu, žravý kůrovec i tady hle-
dal svou hostinu a viditelně dobře se tu obešel. Za 
poslední léta už pomalu přivykáme těm smutným 
pohledům, kdy se okolní lesy mění v mýtiny, ho-
liny a světliny. Budeme věřit a doufat, že se sem 
lesy zase vrátí v plné kráse, jen to bude zase něja-
ký čas trvat. Ostatně náš Šeptouchov také vždyc-
ky nebýval tak lesnatý, před sto lety to byla vlast-
ně skalnatá pláň.

Na procházce tímhle lesoparkem mě tentokrát 
zaujala jiná věc. Na samém vrcholu, v okolí altá-
nu, startu a cíle dnes už legendárního Běhu Šep-
touchovem, jsou nahrabané hromádky spadaného 
listí. Zjevně si tu nepohrávala příroda, těch hromá-
dek jsou tu desítky, někdo je tu úhledně nakupil do 
řad. Tak jen přemýšlím, proč je třeba v lese potřeba 
hrabat listí do hromádek. Z práce Stanice ochrany 
přírody v Pavlově vím, že si v hromadách listí li-
bují ježci, ale tady by měli hned ježčí sídliště a také 
nevím, zda by je kupky dost ochránily před zimou, 
která na Vysočině umí pěkně vyvádět.

Tak snad pro radost větru? V tenhle čas by za 
jedno odpoledne rozmetal tuhle lidskou lopotu 
k nepoznání nebo spíš tam, kam patří. Pod zbylé 
stromy a do úžlabin strání.

Náš Šeptouchov asi nebude mít nikdy ambi-
ce Versailles či zámeckého parku na Hluboké, 
aby bylo potřeba vymetat cestičky k fontánám 

a sousoším. Taková procházka šustícím listím 
má své půvaby a do lesa prostě patří. Nehledě na 
to, že příroda nejlépe ví, jak hospodařit se svý-
mi ročními cykly a komu spadané listí už hned 
následující jaro poslouží. Už mnohokrát a opako-
vaně jsme se o tom mohli přesvědčit. Třeba když 
jsme narovnávali potoky nebo budovali nákladná 
a nesmyslná broukoviště (teď máme jedno obří 
bezprostředně okolo sebe, aniž bychom o to stá-
ly). Ono to dokonce svádí k myšlence, že ty na-
vršené kopečky listí jsou připraveny k transpor-
tu. Ale kdo by odvážel listí z lesa, kam a hlavně 
proč? Co když zrovna sasanky, které tu s časným 
jarem tak bohatě kvetou, čekaly právě na tenhle 
polštář z listí?

Řekl bych, že najdeme smysluplnější počínání 
pro pracovité a ochotné ruce. Těch zákoutí, která 
by si vyžádala pozornost, by se ve městě našlo 
určitě víc.

Na trochu polámaném Šeptouchově se mi pořád 
líbí a nic mi nevadí ty uspořádané hromádky listí. 
Jen jsem se při tom kličkování mezi nimi trochu 
zamyslel. Procházky na čerstvém vzduchu jsou 
zdravé a to teď potřebujeme snad ještě o něco 
víc, než kdy jindy. Terén je tu náročný, ale po-
kud je to pro vás jen trochu schůdné, vyražte sem 
také. Možná to tu bude vypadat už jinak, třeba 
nejbližší vítr rozmetá hromádky listí i tohle malé 
zamyšlení. 

ok
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA ZAZNÍ! POPRVÉ V HISTORII 
TAKÉ ONLINE

SVÍČKA ZA OKNEM 
Nedávno jsme prožívali naše nekrásnější svátky – Vánoce. 

Jeden rok skončil, začal druhý, ale obavy a strach, který Vá-
noce poněkud odsunuly do pozadí, se v lednu vracejí silnější 
než dříve. Můžeme jen hádat, o co nás letos připraví. Znemožní 
nám navštívit naše blízké? Onemocníme virem nebo kvůli od-
ložené zdravotní péči? Kdo z našich blízkých zemře? Zhorší se 
kvůli obrovským výdajům státu hospodářská situace? Přijdeme 
o práci nebo nám sníží plat? Naruší napjatá situace již tak dost 
křehké rodinné vztahy? Ochrání nás vláda, léky nebo očková-
ní? Nevíme.

V severních oblastech Norska žijí lidé často na samotách. 
V dřívějších dobách bez telefonů a internetu, na noc vždycky 
dávali rozsvícenou svíčku za okno, aby kilometry vzdálený 
soused viděl, že je vše v pořádku. Pokud svíčka nesvítila, sou-
sed vyrazil na pomoc. Dnes se s kýmkoliv snadno spojíme i na 
opačném konci světa, ale často naše volání o pomoc člověka 
nepřivolá. Kdo tedy pomůže? V některých věcech pomůže to, 
o čem jsem psal výše, v jiných zase ne, ale vždycky máme jis-
totu, že zavoláme-li zhasnutím o pomoc, dočkáme se jí od toho, 
který naše světlo neustále bedlivě sleduje. S boží pomocí pak 
půjdeme dál správnější cestou. 

FARNÍ AKCE
Z důvodu proticovidových opatření všechny akce rušíme. 

Srdečně vás zveme na online připomínku Vánoc. Na www.
youtube.com je záznam Vánočního koncertu skupiny LEF-
FATHA z ledečského kostela sv. Petra a Pavla ze dne 22. 12. 
2020. Zadáte-li do Youtube “Barča Wolfová“, uvidíte pozván-
ku na koncert a můžete si vychutnat mnoho vánočních písní 
v krásném prostředí ledečského chrámu. 

Další informace o životě farnosti 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 mo-
derní fi lozofi i) 

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

2. 2. slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně do chrámu. Dří-
ve 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 ode-
vzdali Bohu. Dnes je tento svátek spojený se svěcením sví-
ček. Svíčka nám představuje dar světla, který jsme obdrželi.

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

Možná nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do 
vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Zdraví 
všech příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, 
a tak se tři králové pilně připravují i koledu virtuální od 1. do 
24. ledna 2021.

Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, jen se ještě neví, v jaké 
podobě. I tři králové musí počítat s možností, že epidemiolo-
gická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. 
„Připravujeme se na několik variant. Novinkou je ONLINE ko-
leda na www.trikralovasbirka.cz, která proběhne v každém pří-
padě, takže o zážitek z koledování lidé nepřijdou,“ vysvětluje 
ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Simona Tomanová. 
Pokud bude možné s ohledem na mimořádná opatření souvise-
jící s epidemií COVID-19 tradiční putování koledníků od domu 
k domu, nemusí se nikdo bát. „Naši pracovníci mají s dodržo-
váním hygienických pravidel zkušenosti a koledníci budou do-
držovat veškerá opatření, aby ochránili sebe i dárce,“ dodává 
Simona Tomanová. Všechny přípravy a varianty koledy mají 
ale jedno společné – ani tentokrát se neobejdou bez zástupů 
dobrovolníků a štědrosti dárců. 

TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU!… A PO NOVÉM ROCE 
ZAZVONÍ U VAŠICH ONLINE DVEŘÍ

Pozvěte v lednu ONLINE koledníky dál na www.trikralovas-
birka.cz! „Na webu Tříkrálové sbírky si lidé mohou poslechnout 
koledu, přijmout požehnání a přispět přímo naší Charitě,“ objas-
ňuje koordinátorka Tříkrálové sbírky v regionu Oblastní charity 
Havlíčkův Brod Pavlína Nováková. Brodskou Charitu můžete 
podpořit také zasláním fi nančního daru na účet: 66008822/0800, 
VS: 77705004 nebo příspěvkem do kasiček, které budou v lednu 
rozmístěny v charitních zařízeních, na úřadech, v kostelech nebo 
obchodech. Aktuální informace nejen o rozmístění kasiček na-
jdete na www.hb.charita.cz. „Výtěžek tentokrát poputuje mimo 
jiné na nákup devítimístného svozového auta pro imobilní kli-
enty Centra sociálních služeb Petrklíč a na vytvoření a udržení 
pracovních míst ve Středisku charitní pomoci, které zaměstnává 
osoby dlouhodobě nezaměstnané či těžko uplatnitelné na trhu 
práce,“ upřesňuje Simona Tomanová.

Do sbírky lze přispět také dárcovskou SMS ve tvaru: DMS 
KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777 (cena jedné SMS je 
30, 60 a 90 Kč). 

Lubica Pleskačová
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Vážení přátelé Do-
mova Háj, rok 2020 
nebyl lehký pro niko-
ho, zvláště pak pro lidi, 
kteří nemají svůj osud 
pevně v rukou. Jsou 
odkázáni na pomoc 
druhých a na podmín-

ky, které jim společnost nastaví. Přesto všechno, jde život 
dál, a nám se v minulém roce podařilo dokázat dost věcí. 

Hned zkraje roku klienti odklidili větve z přístupové cesty 
do Háje od vlakové zastávky. 

Někteří z klientů se zúčastnili tradičního turnaje ve stol-
ním tenisu ve Vilémovicích. Je pro ně důležité být členy 
společnosti. Tím posledním, co jsme stihli před koronavi-
rovou pandemií, byla plesová sezóna. Jsme za to rádi, že 
jsme si mohli těch pár plesů užít. Navštívili jsme například 
ples v G. Jeníkově, ples Českého červeného kříže v H. Bro-
dě i maškarní zábavu ve Věžnici. Dělání dobrých věcí pro 
lidi i pro přírodu jsou znakem uvědomělé společnosti. Pro-
to oceňujeme, že se klienti Domova Háj pravidelně účastní 
akcí „Čistá Vysočina“ a „Čistá řeka Sázava“. 

Z námi realizovaného projektu „Na Cestě“ jsme si s kli-
enty krátili volný čas arteterapií, canisterapií nebo muzi-
koterapií. Také jsme se připravovali na výstavu fotografi í 
nazvanou „Mýma očima“. 

Během roku si asistenti měli možnost vyzkoušet online 
formu vzdělávání (školení, supervize). Sice to má mouchy 
(nestabilní spojení, někdy potíže se sdílením prezentací, 
nutnost orientovat se ve více aplikacích), ale je to lepší než 
nic. I tak se však těšíme na osobní setkávání s lektory. 

S klienty byly v létě realizovány výlety do míst stěhová-
ní. Mohli se podívat, kam se budou stěhovat. Zorientovali 
jsme se s nimi ve městě, nakoupili si, okoukli stavby. Také 
bylo potřeba vyzkoušet elektrický vozík v tom správném te-
rénu. Je důležité, aby měl každý z nás smysluplnou náplň 
dne. Lidově, aby měl co na práci. Proto se snažíme o to, aby 
klienti žili běžným způsobem života. Aby měli povinnosti 
v domácnosti, kde žijí. Aby měli práci, když ji potřebují. Ale 
aby si od toho také uměli odpočinout. Co nás opravdu těší, 
je, že se nám ještě před pozvolným lockdownem povedlo 
uspořádat putovní výstavu fotografi í Mýma očima v Ledči 
v kavárně Kovárna. Další město, kam se výstava podívá, 
bude Světlá n. S. 

Klienti z komunitního bydlení ve Světlé si byli prohléd-
nout sklárny Bomma. Prohlídka je zaujala, protože před 
první covidovou vlnou ve sklářství totiž někteří z nich pra-
covali. 

Již jsou hotové první domy z projektu Transformace Do-
mova Háj II. ve Světlé n. S. a v Ledči. Do těchto domů se 
jako první přestěhují klienti, kteří potřebují velkou podporu 
pracovníků. Všichni si přejeme, aby se jim v novém bydlení 
líbilo. 

Ve Světlé byly postaveny jako součást zázemí pro mana-
gement sociálně terapeutické dílny, a to v rámci projektu 
Transformace Domova Háj II. Plně fungovat začnou v prů-
běhu roku 2021. Do nového roku vstupujeme všichni s oče-
káváním, jak dopadnou „covidové trable“. Těšíme se na 
to že, až se přestěhujeme do nových domků, odpadne tím 
i mnoho nepříznivých okolností vyplývajících z kolektivní-
ho soužití, které ztěžují i samotnou prevenci před Covidem.   

Mgr. František Čapek, vedoucí pobytových služeb

SHRNUTÍ ROKU 2020 V DOMOVĚ HÁJ
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STUDUJTE CNC PROGRAMOVÁNÍ

Na ledečské střední škole na-
bízíme žákům základních škol 
možnost studovat maturitní obor 
Strojírenství s novým zaměřením 
na CNC stroje. Obsahem vzdělá-
vání je počítačové konstruování 
a programování CNC. Součás-
tí studia je čtyřtýdenní odborná 
praxe žáků rozdělena do dvou desetidenních blo-
ků ve druhém a ve třetím ročníku (160 hodin) ve 
fi rmách, se kterými naváže škola kontakt a uzavře 
s nimi smlouvu. Absolvent vzdělávacího progra-
mu Strojírenství se uplatní ve středních technicko-
hospodářských funkcích v odvětví strojírenství při 
zajišťování konstrukční, projektové a technologic-
ké stránky výrobního procesu, při organizaci pro-
vozních činností, v oblasti obchodně-technických 
služeb, programování a obsluhy CNC strojů apod. 
Žáci v odborném vzdělávání využívají moderní vy-
bavení školních dílen (včetně 3D tisku, CNC stro-
je, gravírování, svařování atd.), odborné laboratoře 
kontroly a měření, automatizace, programování na 
programovacích stanicích v programu HEIDEN-
HAIN, FANUC a SIEMENS SINUMERIK. Vysoká 
poptávka po našich absolventech je od regionálních 
fi rem z celého regionu. Úzce spolupracujeme se 
společnostmi např. Kovofi niš, a. s. Ledeč nad Sá-
zavou, Wikov Sázavan, s. r. o., Zruč nad Sázavou, 
Galatek, a. s. Ledeč nad Sázavou, Ekol, s. r. o. Le-
deč nad Sázavou, Schäfer-Sudex, s. r. o. Ledeč nad 
Sázavou, Spider Dvořák – svahové sekačky, s. r. o. 
Pohled, Lacum Galma, a. s. Humpolec, AR-Kovo, 
s. r. o. Světlá nad Sázavou, atd.

„Se střední odbornou školou v Ledči nad Sázavou 
jsme ve velmi úzké spolupráci už od jejího založení. 
Podporujeme vzdělávání a aktivity školy fi nančně 
i materiálně. Realizujeme pro žáky a učitele odbor-
né exkurze, přednášky, seznamujeme je s novými 
technologiemi, účastníme se pravidelně ve škole 
ústních závěrečných zkoušek, podporujeme vzájem-
nou propagaci, pracujeme na společných projek-
tech (např. rekonstrukce školní hvězdárny, Postav 
si CNC stroj, Den fi rem atd.). Vybraní žáci školy vy-
konávají odborný výcvik nebo praxi v naší společ-
nosti. Absolventi se zkušenostmi z reálného provozu 
jsou na dnešním trhu práce nedocenitelní.“ Ing. Jo-
sef Zikmunda, generální ředitel, Kovofi niš, a. s.
Ledeč nad Sázavou.

„Jsem opravdu rád, že se naše vzájemná spo-
lupráce s Gymnáziem, Střední odbornou školou 
a Vyšší odbornou školou v Ledči nad Sázavou rozvíjí 
neustále vpřed. Začali jsme v roce 2014 vzájemnou 
návštěvou, jak v prostorách školy, tak i ve výrobních 
provozech naší společnosti. Přes různé konzultace 
a výpomoci v oblasti odborného výcviku a jeho za-
bezpečení (např. nářadí, nástroje, řídící systémy, 
…) jsme nabídli žákům školy stipendium a k dalším 
každoročním pravidelným aktivitám patří i účast na 
projektech, které škola realizuje. Před dvěma lety 
jsme spustili i praktickou výuku přímo na pracoviš-
tích (výrobních i technických – technolog, progra-
mátor, pracovník kontroly) u nás ve společnosti, kde 
si absolventi na vlastní kůži vyzkouší práci v reálné 
fabrice. Mám radost, že celá ta naše snaha přináší 
ovoce v podobě připravenosti absolventa (po úspěš-
ném získání výučního listu či maturitního vysvěd-
čení) nastoupit do strojírenské společnosti (pokud 
nepokračuje v dalším studiu) a být platným členem 
kolektivu zaměstnanců. Nechci se přidávat do davu 
lidí kritizujících současnou úroveň středoškolského 
odborného vzdělávání v porovnání s dobou před 
tzv. sametovou revolucí. Nepomůžu sobě ani jiným, 
je potřeba hledat cesty a způsoby pro získání dal-
ších a dalších absolventů, kteří se budou realizovat 
ve strojírenském businessu. Děkuji ředitelce školy 
a jejímu týmu za možnost se zapojit do této činnosti 
s tím, že naše společnost je připravena v těchto ak-
tivitách pokračovat.“ Ing. Josef Kadlec, generální 
ředitel, Wikov Sázavan, s. r. o. Zruč nad Sázavou.

Zájemci o studium se mohou obracet s dotazy na 
vedení školy telefonicky nebo e-mailem (kontakty 
na www.gvi.cz).

Děkujeme všem za vzájemnou spolupráci, podpo-
ru a propagaci školy v roce 2020. Přejeme za za-
městnance celé školy úspěšný nový rok 2021, hod-
ně zdraví, štěstí, spokojenosti a optimismu. 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
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PŘEDVÁNOČNÍ INFORMATIKA NA GYMNÁZIU

MUB-LINE VELETRH

Pro žáky gymnázia, kteří mají v letošním rozvrhu 
informatiku (prima, sekunda, kvinta, 1.B a sexta), 
byly připraveny dvě aktivity, které je měly vánočně 
naladit, pobavit a také něco nového naučit.

První aktivitou byla soutěž o nejlepší (nejzajíma-
vější, nejvtipnější …) video. Téma, které měli žáci 
zpracovat, bylo Poselství Vánoc. A protože v součas-
né době je mezi žáky velmi oblíbená sociální síť Tik-
Tok, byly nastaveny podmínky délky tohoto videa 
jako na této síti (maximálně 60 sekund). Video mohli 
zpracovávat jedinci nebo i dvojice. Nakonec se při-
hlásilo 12 soutěžních příspěvků, především jej uvítali 
žáci primy. Všechna videa byla zveřejněna na strán-
kách školy (www.gvi.cz), kde bylo možné i hlasovat. 
Hlasování bylo ukončeno v neděli 20. prosince. Na 
třetím místě se umístil Antonín Maxa z primy, na dru-
hém bratři Stočesovi (Ivan z primy a Jakub z kvinty), 
kteří měli v celkovém hlasování pouze o setinu lepší 
výsledek než Tonda. Zasloužené vítězství pak patří 
Martinovi Kopeckému z primy, který nejen své video 
natočil, ale také ho doprovodil svojí hrou na baryton. 
Pokud jste jejich snímky neviděli, nebojte se na ně 
stránkách naší školy podívat. Opravdu se povedly.

Druhá aktivita byla původně zamýšlena pro žáky 
nižšího stupně gymnázia, ale nakonec byla nabídnuta 
i žákům starším. Což se ukázalo jako velmi dobrý 
nápad. Pro žáky byl připraven adventní informatic-
ký kalendář. Každý den si žáci mohli otevřít jednu 
elektronickou ozdobičku na stromečku, pod kterou 
se skrýval úkol více či méně spojený s informatikou. 
A tak žáci měli například zpracovat prezentaci na vá-
noční zvyky, vytvořit plakátek na vánoční akci, na-
malovat (v grafi ckém programu) barborky, ale také si 
mohli vyluštit informatickou osmisměrku a křížovku, 
měli fotit (vánoční výzdobu v nejbližším okolí, sami 
sebe, jak pomáhají s předvánočním úklidem) či po-
slat odkaz na jejich nejoblíbenější vánoční písničku 
a recept na nejoblíbenější cukroví. Velmi mě těší, že 
těchto úkolů se zúčastnilo (alespoň párkrát) 71 žáků 
ze všech výše zmíněných tříd (což je každý druhý) 
a rovných 50 to dotáhlo do konce. Těšilo mě to o to 
více, že i žáci brzy dospělí vraceli úkoly s poznám-
kou, že je to baví. A zároveň mě to usvědčilo v tom, 
že v této oblasti se většina z nich opravdu v budouc-
nu neztratí. 

Jana Flekalová

Žáci semináře Podnikatelské činnosti měli koneč-
ně možnost navštívit, byť virtuálně, veletrh fi ktivních 
fi rem. Veletrh se konal 9.–10. prosince pod záštitou 
Metropolitní univerzity Praha, která je také zřizova-
telem fi ktivní banky, jejichž služeb mohou využívat 
fi ktivní fi rmy z českých i slovenských škol.

Veletrhu se zúčastnilo různým způsobem 56 fi rem, 
celkově z 45 škol z České i Slovenské republiky. Naší 
školu zastupovaly hned fi rmy čtyři. Firmy žáků ze 
sexty se účastnily pouze soutěže o nejlepší logo, ale 
septimánské společnosti byly aktivní i ve veletržním 
obchodování. Kromě soutěží o nejlepší logo, leták 
a prezentaci a samotného obchodování mezi fi rmami 
bylo náplní také několik odborných přednášek. 

Jsem velmi ráda, že především členové Palisových 
svačinek se osvědčili v tom, co je základem tohoto 
semináře, a to v týmové práci, samostatném rozdě-
lení úkolů i převzaté odpovědnosti za jednotlivé čin-
nosti. 

Sice naše fi rmy nevyhrály žádnou z cen, ale věřím, 
že zkušenost pro ty, kteří opravdu pracovali, je nedo-
cenitelná.

Děkuji všem svým kolegům, kteří umožnili septi-
mánům v tuto dobu, kdy každá minuta na prezenční 
výuce se počítá, věnovat se činnostem v rámci on-
line veletrhu.

Jana Flekalová
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STUŽKOVACÍ VEČÍREK TAK TROCHU NETRADIČNĚ

NOVÁ KAPITOLA HISTORIE KRAJE VYSOČINA

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ČESKÉ
A SLOVENSKÉ ŠKOLY

Vážení spoluobčané,
18. 11. 2020 složilo slib 45 nových krajských zastupitelů, byla zvolena nová 
devítičlenná krajská rada a začala se psát další kapitola historie Kraje Vy-
sočina. Šesté funkční období bude Kraj Vysočina řídit, spravovat a rozvíjet 
koalice složená ze zástupců stran Piráti, ODS + STO, KDU-ČSL, STAN + 
SNK-ED, ČSSD. Kraj přebíráme ve složité době, která nás staví před nové 
situace, jejichž řešení vyžaduje dávku předvídavosti, rozhodnosti, odvahy 
i diplomacie, hlavně však odpovědnosti. Bereme svou práci vážně, přistupu-
jeme k ní s respektem, a proto se budeme snažit, aby veškerá naše rozhodnutí 
byla podložena srozumitelnými argumenty. Tam, kde si to situace vyžádá, 
povedeme veřejnou diskuzi, chceme být platnými partnery městům a obcím, 
jsme připraveni vám, spoluobčanům naslouchat, budovat region takový, aby 
se nám v něm společně dobře a zdravě žilo. 

Váš hejtman Vítězslav Schrek

Každoročně začátkem školního roku pořádají studenti 
4. ročníků své stužkovací večírky, kde jsou svými učiteli slav-
nostně dekorováni a ofi ciálně se stávají maturanty pro daný 
školní rok. Rok 2020 je však netradiční, poznamenaný covi-
dovou pandemií, a proto i stužkovací večírek byl netradiční. 
Studenti SOŠ jej původně plánovali na pátek 23. října 2020 
v jednom z místních restauračních zařízení, bohužel nouzo-
vý stav tuto akci nedovolil uskutečnit, proto zvolili náhradní 
řešení. Studenti byli ostužkováni během třídnické hodiny 16. 
prosince 2020 v prostorách školy. I když to nebyl klasický 
stužkovací večírek, věříme, že si ho již maturanti, i když tak 
trochu netradičně, užili.

Milí maturanti, přejeme vám, aby pro vás byl nastávající 
kalendářní rok 2021 jedním z těch nejúspěšnějších ve vašich 
životech a abyste, i přes všechna omezení, si tento váš po-
slední školní rok na naší střední škole užili. Ať vám matu-
ritní stužka připomíná nejenom povinnosti spojené s perným 
posledním rokem studia a přípravu na maturitu, ale i chvíle 
strávené v prima kolektivu.

Užijte si krásné vánoční svátky, buďte zdraví a načerpejte 
dostatek energie a sil pro poslední předmaturitní měsíce.

Jarmila Zelená a Soňa Poupětová, 
třídní učitelky 4. ročníků SOŠ

Studenti Gymnázia v Ledči n. S. se zapojili do mezinárod-
ního projektu s názvem Záložka do knihy spojuje školy. Ten-
to projekt společně pořádaly Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Letos se jednalo 
o 11. ročník tohoto česko-slovenského projektu na téma: Radost 
ze čtení ukrytá ve verších básní anebo v próze. Cílem projektu 
je navazování kontaktů mezi českými a slovenskými školami 
a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. 

Studenti v rámci projektu vytvořili záložky do knihy na 
projektové téma a vyměnili si je s partnerskou školou na 

Slovensku. Mohli tak darovat svou záložku a zároveň být ob-
darováni. Na záložkách pracovali studenti primy a sekundy. 
Vyměnili si je s Gymnáziem Karola Štúra v Modré na Sloven-
sku. V době, která není pro některé studenty lehká, tak získali 
milý, originální dárek a měli možnost navázat nová přátelství. 
Věříme, že když se pak začtou do pěkné knihy, kterou jim ka-
marád ze Slovenska představil anebo i jiné, bude jim záložka 
milou společnicí.  

Mgr. Stanislava Mrázková
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ZMIZELY A NIKOMU NESCHÁZEJÍ

Nebojte, v tomto případě nejde o loupež, tyhle 
zprávy patří do rubriky npor. Hájka z POLICEJ-
NÍCH ZPRÁV. I když i tady nakonec najdeme 
prvky detektivky, ale o tom až později. Naším 
tématem jsou totiž telefonní budky. Protože 
bouřlivý vývoj v oblasti telefonní komunikace 
byl za poslední desítky let tak převratný a bouř-
livý, že si těchto drobných stavbiček přestali lidé 
úplně všímat. Při tom ani v Ledči ještě před 30 
lety nebyly tak samozřejmé. V 80. letech minu-
lého století se ve městě postavilo nové sídliště, 
získat tehdy byt bylo v místě relativně snad-
né. Také sem z těchto důvodů přišla, zejména 
na tehdejší podnik Kovofi niš, úplně nová vlna 
lidí. V nových bytech sice byly telefonní přípoj-
ky, ale získat telefon, bylo velmi obtížné, spí-
še prestižní záležitost. Kapacita služeb tehdejší 
ústředny na ledečské poště prostě nestačila. Vše 
se mělo změnit posílením nových rozvodů ka-
belů i automatizací sítě.

Velké změny ve společnosti v roce 1989 byly 
jen pikantní a šeptané sny, když v dubnu toho 
roku začala „velká kabelizace“, tehdy převratný 
krok k automatizaci telefonní sítě. Samozřejmě 
s tím byla spojena spousta práce, všude se hlou-
bily jámy a příkopy pro kabely. Pracovaly tu 
desítky lidí z Chotěboře a technici z H. Brodu. 
Kromě obtíží, které rozkopané ulice působily, 
došlo i na atraktivní podívanou. Kabely bylo 
totiž nutné dostat přes Sázavu. Nejdostupněj-
ší bylo místo přes Ostrovec pod jezem. Přes 
Sázavu tu narychlo postavili provizorní most 
a během tří dnů položili kabely na dno řeky. 
Bylo jen málo těch, kteří si nechali takovou 
podívanou ujít. Dalším „uzlem“ byla Haškova 
ulice, kde byl u domu s čp. 616 vybudován tzv. 
„okruh“. Kdyby jen ti kopáči věděli, jak blízko 
blizoučko je doba, kdy tahle jejich lopotná práce 
bude zbytečná, nejspíš by to své nářadí hodili 
do otevřených jam, a odešli. Tyto práce skončily 
na konci roku 1989 a jen těžko předpokládat, 
že si toho vůbec někdo povšiml, protože jsme 
všichni měli hlavu plnou úplně jiným děním.

Automatický provoz telefonů byl spuštěn už 
na konci léta a o svou práci tehdy přišlo na 26 
telefonistek (teprve časem se však ukázalo, co 
to je opravdu přijít o práci). Jen ještě aby bylo 
jasno, ta ústředna pojala 700 účastníků a byla 

plně obsazena. V této souvislosti procházela re-
konstrukcí celá ledečská pošta, která čítala na 50 
zaměstnanců. Pro zajímavost za rok se tu obyva-
telstvu dodalo na 750 000 kusů novin a časopi-
sů, prošlo tu na 9000 pytlů s poštou, přes 11 000 
balíků a také na 4000 výher na sázenky. A když 
už jsme v té „komunikační archeologii“, tak ješ-
tě přidám, že na zdejší poště bylo v roce 1989 na 
3000 telegramů – tedy něčeho, co nejspíš už celá 
jedna generace ani nezná a neví, k čemu slouži-
la. Pro zajímavost, první SMS zpráva byla v Ev-
ropě poslána na konci roku 1992, dnes se jich jen 
v česku ročně pošle na 7 miliard!

V té záplavě informací bychom mále zapo-
mněli na hlavní téma – tedy telefonní budky. 
V Ledči je po rekonstrukci začala budovat spo-
lečnost Český Telecom. Byly nové a elegantní 
a také s nimi přišla i další revoluční změna. Část 
z nich už nepřijímala obligátní mince, ale pouze 
telefonní karty, které jako jeden z prvních pro-
dával ve své trafi ce na náměstí pan Josef Fenik 
(† 2004), a to za 105 korun. Karty se staly, jak 
už to u Čechů bývá zvykem, předmětem sběra-
telského zájmu. Ukázka na snímku je ze sbírky 
paní Míly Peškové, která má takových sběratel-
ských klenotů na 2000.

 V úvodu jsem slíbil i malé detektivní pátrá-
ní. Chtěl jsem na úřadech zjistit, kolik těch tele-
fonních budek v Ledči vlastně bylo a kde všude 
ve městě byly. K nedopátrání! Provozovatelé se 
měnili jak na běžícím pásu (na budkách zase 
loga, tu ve žlutém či modrém poli) a v kraji (po-
čítáno ještě na Východočeský) prý zůstal jeden 
technik pro tuto činnost, ten už neví také nic. 
Jen je mi přeci jen divné, že tu někde pod chod-
níky zůstaly zaslepené staré dobré kabely a ani 
o těch nikdo nic neví. Tak jen doufejme, že je 
někdy z potřeby nebudeme zase pracně dohle-
dávat a necháme je tu uložené pro radost bu-
doucích archeologů, kteří je jednou vyšťourají 
a budou bádat, co to tu ti Ledečáci na prahu tře-
tího tisíciletí vlastně kutali. Detektivka skončila 
a zůstalo jen pár otazníků.

Budky samozřejmě nesloužily jen ke svému 
hlavnímu určení. Přestože měly jen tři poloprů-
hledné stěny, měly alespoň stříšku, která přeci 
jen chránila před nepřízní počasí. Toho využí-
vali nejen pocestní, ale jistě také i milenci, a tak 
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tyhle „útulny“ docela jistě také zažily mnohé 
pikantnosti a zřejmě nevadilo, že dvířka chybí. 
Jako mnohé objekty, nemohly telefonní budky 
uniknout ani pozornosti vandalů (přitroublí 
sprejeři se ještě nerodili). Tak se třeba v jednom 
záznamu z listopadu 1999 píše:

Ledeč hostila dva mladíky ze Zruče. Tito 
„hosté“ se v našem městě notně opili a pod-
le toho také cestou na místní nádraží vyvádě-
li. Vadily jim telefonní budky, které poničili 
a také zaparkované automobily. Po vznešeněj-
ších značkách aut (Honda) se i procházeli. Na 
poměrně krátkém úseku cesty způsobili škodu 
za více než 15.000 korun. Na záchytné stanici 
v Brně jim byly naměřeny více než 2 promile 
alkoholu v krvi. Zdá se, že si hoši notně naruší 
rozpočet na skutečného Silvestra.

S miléniem přišla i doba mobilních telefonů 
(první z nich pamatuji na městském úřadě z roku 
1998), tak se překotně zapomínalo na kabely 
i telefonní budky. Zůstávaly stále více opuštěné, 
nikdo tu nevhazoval mince ani nevkládal kartu 
s jepičím životem. Nastala „éra bolavých uší“. 
Takhle trefně charakterizoval čas mobilních 
telefonů legendární kinař pan Vladimír Pražák 
(na konci právě uplynulého roku jsme si připo-
mněli 5. výročí jeho úmrtí). Říkal: Hochu (ur-
čeno autorovi článku), já jdu po náměstí a tady 
snad každého bolí ucho, všichni se za něj drží“. 
Jen se na ulicích rozhlédněte a zjistíte, že měl 
pravdu a teď se k tomu ještě přidala jízda pal-
cem po miniaturní obrazovce.

S rokem 2020 skončily v Česku telefonní bud-
ky defi nitivně, lépe řečeno deinstalovány, a to 
jich v České republice bylo v létě roku 2020 evi-
dováno ještě 1150. V Ledči to byla vlastně jen 
krátká doba, ale pro lidstvo sloužily na 140 let. 
Tak se ještě podívejte na jejich stručnou historii. 
V této souvislosti ještě připomínám tematicky 
zaměřené příspěvky uveřejněné v Ledečském 
zpravodaji, jejich autorkou je paní Alena Vo-
smíková.  ok

• 1881 – na Postupimském nám. v Berlíně insta-
lován první veřejný telefonní automat na světě; 
telefonní účastník tehdy pro volání potřeboval 
speciální papírový kupon, který umožňoval 
několikaminutový hovor. 

• 1881 – zřízena první telefonní linka v Če-
chách, mezi správní budovou dolu Hartmann 
v Ledvicích a nádražím v Duchově. 

• 1881 – první telefon na území Prahy, byl dán 
do provozu vysočanským statkářem, a majite-
lem cukrovaru, Bedřichem Freyem. 

• 1882 – v domě „U Richterů“ na Malém ná-
městí zahájen provoz první pražské telefonní 
ústředny s 11 účastníky

• 1889 – v Hartfordu (stát Connecticut v USA) 
byla instalována první telefonní budka na svě-
tě, v níž byl umístěn první veřejný telefonní 
automat na mince. Vynálezcem byl William 
Gray z uvedeného města. Vynález se rych-
le uchytil, takže roku 1902 bylo v USA již 
81 000 veřejných tel. budek, resp. automatů.

• 1893 – v Berlíně byl instalován první veřejný 
tel. automat na mince v Evropě.

• 1900 – u příležitosti světové výstavy byly in-
stalovány veřejné telefonní automaty v ulicích 
Paříže.

• 1910 – instalovány první pouliční veřejné tele-
fonní automaty na mince ve Vídni.

• 1911 – instalovány první pouliční veřejné te-
lefonní automaty na mince v centrální části 
Prahy (Malá Strana, Staroměstské nám., Vác-
lavské nám.);

• 1921 – v ČSR bylo 123 veřejných tel. automa-
tů; v naprosté většině případů byly instalová-
ny v Praze

• 1937 – v ČSR bylo 623 veřejných tel. automa-
tů (z toho 578 v českých zemích a 45 na Slo-
vensku).

• 1955 – v ČSR bylo 857 veřejných tel. automa-
tů (z toho 802 v ČR a 55 na Slovensku)

• 1973 – v ČSSR bylo 5720 veřejných tel. auto-
matů

• 1983 – v ČSSR bylo 10 735 veřejných tel. au-
tomatů

• 1990 – v ČSFR bylo 21 111 veřejných tel. au-
tomatů

• 1993 – v ČR bylo 16 292 veřejných tel. auto-
matů

• 1999 – v USA bylo instalováno 2 mil. telefon-
ních budek; v roce 2018 již jen 100 tis. tel. bu-
dek

• V Ledči ještě na podzim roku 2000 řešilo za-
stupitelstvo instalaci další tel. budky na Huso-
vě náměstí, měla být instalována před drogerií 
Kokeš čp. 73.

• 2001 – počet veřejných tel. automatů v ČR do-
sáhl svého maxima – 30 200
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Pokládání kabelů na dno Sázavy

Ledečské náměstí 1994 a telefonní karty s jepičím životem

Frekventovaná budka na sídlišti

Budka z Fibichovy ulice (J. Pešek)

BYTY IHNED K PRONÁJMU
Pronajmu v centru Ledče n. S. tři byty (2x 2+1 a 1x 4+1).

Byty jsou ihned k dispozici!
Kontakt na tel.: 731 066 039 
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O LEDEČSKÝCH (NEJEN) FOTBALOVÝCH HŘIŠTÍCH

Rád bych v tomto svém příspěvku seznámil 
ledečskou veřejnost s více či méně známý-
mi fakty o historii ledečských fotbalových 
hřišť. 

Veřejnost může v posledních letech sledo-
vat, jakými změnami prochází místní spor-
tovní areál na jedinečném místě u Sázavy. 
Začalo to opravou tribuny a dalšími sta-
vebními úpravami, pokračovalo výstavbou 
nových kabin. Nyní je za pomoci dotace 
z MŠMT budována krásná atletická dráha 
s tartanovým povrchem a další sektory pro 
lehkoatletické disciplíny, o nichž si genera-
ce ledečských atletů a školáků mohly kdy-
si jen nechat zdát. Vzniká nový trávník na 
fotbalovém hřišti (včetně automatického za-
vlažování!) a nový povrch na házenkářském 
stadionu Aloise Prokopa. Je třeba veřejně 
vyslovit dík fotbalového vedení oddílu FK 
Ledeč a Městu Ledeč za snahu o zlepšování 
podmínek pro sport v Ledči. Vraťme se ale 
v čase o téměř století nazpět.

Organizovaný fotbalový klub vznikl podle 
dostupných informací v roce 1924. První fot-
balové hřiště bylo zřízeno v „Pivovaráku“ na 
tzv. Nocarově louce. Zde hrál tým SK Ledeč 
své zápasy až do 2. poloviny 30. let. Že na 
tomto místě nehodlali fotbalisté setrvat věč-
ně a že ho tak úplně nepovažovali za plno-
hodnotné, vyplývá z dobového tisku. 

Přinejmenším od roku 1926 se objevu-
jí zmínky o setrvalé aktivitě a snaze (ne-
jen) fotbalistů zřídit hřiště v lesoparku na 
Šeptouchově. Že šlo o příběh, který hýbal 

ledečskou veřejností a místní politikou roky, 
dokazuje série příspěvků v regionálním tý-
deníku Československé strany národně soci-
alistické, který od roku 1924 vycházel jako 
Havlíčkovy hlasy a od roku 1933 jako Hav-
líčkova stráž. Např. 23. 4. 1926 týdeník píše: 
„Nedávno jsme psali, zda-li seženou naši 
footbalisté pěkně sestavenou „partu“ dohro-
mady. Partu by tedy měli, ale hřiště nema-
jí… Přišli sportsmani na obec s požadavkem 
pronajmutí pozemku na Šeptouchově… Mís-
to, které bylo vyhlédnuto, jest částečně posá-
zeno smrčky a listnatým stromovím… Socia-
listický blok, který odhlasoval zřízení hřiště 
na požadovaném pozemku, měl na zřeteli též 
jiné ještě věci. Ledeč nemá hřiště pro děti, 
není zde nikde místa pro pořádání velkých 
ku příkladu sokolských a hasičských velkých 
cvičení, není místa pro divadlo v přírodě … 
jest též přitom počítáno na tenis, proč by 
chudší člověk nemohl hráti tuto hru?“.

13. 8. 1926 již Havlíčkovy hlasy zveřej-
ňují informaci o odporu a petici části oby-
vatel proti tomuto záměru sportovců a části 
ledečských politiků: „…Ale jak to tak bývá, 
najdou se vždy „dobří lidé“, kteří nejsou se 
žádnou dobrou věcí nijak srozuměni a do 
nové věci strkají svoje „my“ a tak se také 
stalo že podán byl těmito pokrokovými lidmi 
protest pro zničení lesa (jak oni soudí)… Asi 
2000 stromků … dle zjištění znalce … mají 
tyto cenu 600 Kč a jsou ličejníkové, neproře-
zané a ještě k tomu v dílcích… Také se vytasí 
s tím, že na Šeptouchov chodí mnoho hostů 

S Františkem Milichovským mladším jsme se v redakci zpravodaje dohodli, že budeme po-
stupně uveřejňovat útržky z fotbalové historie v Ledči. Nebude se tedy jednat o pravidelný 
měsíční příspěvek, přesto by se k vám, čtenářům, mohla dostat kupa zajímavostí z tohoto 
populárního sportu. Jména Františků Milichovských (otce a syna) jsou ledečským fandům 
také dostatečně známá, ať už z funkcionářské nebo hráčské činnosti. Ledečský fotbal také 
spěje k významnému výročí trvání ve městě, i k této události už pomalu směřují tyto dílčí 
připomínky. Už v únorovém vydání zpravodaje vás F. Milichovský VYZVE ke spolupráci. 
Možná právě vy máte doma fotografi e nebo jiné dokumenty, které mohou obohatit stránky 
zpravodaje, případně přispět k chystanému jubileu fotbalu. Jistě se k tomuto čtení nemusejí 
upnout jen fanoušci sportu. ok
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a domácích občanů a zatím jděte se podívat 
některé nedělní odpoledne, tedy v nejživější 
den, dva tři staropenzisty tam vidíte sedět na 
lavičce a pak – prázdno“. Dlouhý příspěvek 
je ovšem zakončen optimisticky: „Ale přes 
všechny překážky doufáme, že jednou bude 
naše město míti přec své hřiště, po způsobu 
všech pokrokových měst, které přinese měs-
tu mnoho užitku a dobrou representaci vůči 
cizincům.“.

Celá zřejmě hodně zpolitizovaná kauza se 
ovšem táhla přinejmenším do roku 1932, kdy 
dne 27. 5. 1932 referují a burcují Havlíčko-
vy hlasy: „Jsme právem zvědavi, jak měst-
ské zastupitelstvo vyřeší otázku stran nového 
působiště místních dvou sport. klubů S.K. 
Ledeč n. Sáz. a L.T.C Ledeč n. S. – stadio-
nu – na „Šeptouchově“ a zda skutečně k to-
muto svým kladným vyřízením přispěje, aby 
místo toto tak krásné bylo více navštěvováno 
obecenstvem, zvlášťě v nedělích odpoledních 
po vzoru okolních měst, kde skutečně každé 
město a obec dává zdarma těmto korporacím 
svá místa. … Celá sportovní veřejnost nechť 
se zájmem sleduje rozhodnutí o této pro ně 
důležité otázce a všichni nechť přijdou na 
schůzi městského zastupitelstva, kde budou 
projednávány žádosti těchto dvou sportov-
ních korporací.“ 

Hřiště, ať už tenisové či fotbalové, v le-
soparku na Šeptouchově nakonec nikdy 

zbudováno nebylo. Ledečští fotbalisté se do-
čkali nového hřiště na pozemcích pod vlako-
vým nádražím až ve 2. polovině 30. let. Jak 
vyplývá ze vzpomínek jednoho z mála žijí-
cích pamětníků RNDr. Miroslava Vostatka, 
který již jako malý chlapec navštěvoval le-
dečská fotbalová utkání, na hřišti pod vlako-
vým nádražím se hrála fotbalová utkání již 
někdy od roku 1937. Pod vlakovým nádra-
žím se hrál fotbal až do poloviny 50. let. 

Sportovní areál na místě dnešního stadionu 
byl dokončen v roce 1955 na bývalých far-
ských zahradách, pozemcích rozkládajících 
se podél řeky Sázavy. Sloužil vždy atletům, 
fotbalistům, házenkářům a školám. Ledečš-
tí fotbalisté si spolu se svými soupeři téměř 
čtvrtstoletí „užívali“ škvárového povrchu 
svého hřiště (stejně jako atleti na dráze). Až 
v roce 1978 se začal budovat travnatý po-
vrch hřiště a hřiště bylo slavnostně otevřeno 
v květnu 1979 utkáním Spartak Ledeč – in-
ternacionálové Sparty Praha.

V tomto zrekonstruovaném areálu ledečská 
kopaná oslaví v roce 2024 sto let od založení 
a věřme, že se na něm podaří fotbalovému 
klubu jednou vychovat nějakého toho no-
vého Nožíře, Kalivodu či Mikulu a třeba si 
i zahrát divizní či jinou vyšší než krajskou 
fotbalovou soutěž. 

Z dostupných materiálů připravil 
František Milichovský ml.

PSYCHOLOGIE
SVĚTLÁ

Psychoterapeutické a poradenské
konzultace, krizová intervence

ve Světlé nad Sázavou
www.psychologie-svetla.cz

Tel.: 607 25 22 43
psychologie-svetla@seznam.cz

Kde je vůle, tam je i cesta… (Luciano)
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ZEMŘEL PAN ING. FRANTIŠEK KUPR

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč n. Sázavou, IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. Řídí redakční rada vedená Otakarem 
Kubátem. Adresa redakce: Město Ledeč n. S., Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 510, e-mail: zpravodaj@ledecns.cz, registrační 
značka MK ČR E 15156. Podání příspěvků, inzerce a předplatného vyřizuje Informační centrum, Husovo nám. 60, Ledeč n. S., tel.: 569 721 471, e-mail: 
ic@ledecns.cz. Za obsah inzerce odpovídá zadavatel. Neoznačené fotografi e jsou redakční, nevyžádané články se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo 
vybrat k otištění příspěvky pisatelů, případně je krátit. Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor 
redakce. Uzávěrka do 25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

Dne 23. ledna 2021 oslaví své krásné 85. narozeniny 
paní MARIE KRAJÍČKOVÁ z Ostrova. 
Vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně pevné zdraví a mnoho hezkých 

chvil do dalších let přejí dcery a syn s rodinami.

DĚKUJEME všem příbuzným, přátelům, sousedům a za-
městnancům fi rmy KF-NOVODUR s.r.o. za účast na posledním 
rozloučení s naším drahým zesnulým,
panem LADISLAVEM  FLESAREM, které se konalo, 4. prosin-
ce 2020 ve smuteční síni v Ledči n. S. Rovněž děkujeme všem za 
květinové dary a kondolence. Rádi bychom poděkovali také i všem 
pracovníkům pohřební služby Habrek, Ledeč n. S. za důstojný prů-
běh obřadu. Paní Pánkové děkujeme za pěkný smuteční proslov. 
Za zarmoucenou rodinu děkují manželka, dcera Šárka, zeť Pavel 
a vnučka Eliška. Syn Luboš, snacha Monika a vnučka Markéta

Dovolte, abych prostřednictvím Ledečského zpravodaje podě-
koval zástupcům města Ledče, zástupcům DPS v Ledči a všem, 
kteří mi blahopřáli k mému životnímu výročí.

Děkuji – František Panský.

Odešel jsi nám, ale ve vzpomínkách žiješ
a budeš žít dál.
Dne 2. ledna 2021 uplynulo 20 let, kdy náš na-
vždy opustil pan JOSEF VIKTORA z Ledče 
n. S. 

S láskou stále vzpomínáme – děti s rodinou.

Dne 22. ledna 2021 už tomu bude 15 let, kdy 
nás navždy opustil pan ZDENĚK KOUREK 
z Ledče n. S. V březnu letošního roku by se 
dožil 69 let. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka Božena a synové s rodinami.

Čas plyne, bolest a vzpomínky zůstávají.
Dne 12. prosince 2020 uplynulo 20 let, kdy od 
nás nečekaně odešel náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan JOSEF LHOŤAN z Tasic.

S láskou a úctou vzpomíná rodina. 

Tahle smutná zpráva přišla do redakce Ledečského zpravodaje 
na konci listopadu minulého roku. Ledečské veřejnosti jeho jmé-
no nejspíš nebude už tak známé, ještě v dětství se s rodiči odsud 
odstěhoval, ale k Ledči mu zůstal velmi blízký vztah, protože 
podstatná část jeho života byla spojena s místními skauty – bratry 
Mirkem a Jiřím Vostatkovými, Standou Kovaříkem, Petrem Vo-
pěnkou a dalšími. Skautské hodnoty a vřelý vztah se svými přáteli 
udržoval do posledních dnů svého života. Jeho skvělé vlastnosti 
platného člena a kamaráda vystihovala i jeho skautská přezdív-
ka – Mravenec. Byl skutečně velmi pilný, všudypřítomný a vždy 
připravený pomáhat a tvořit. A takhle jsme ho mohli poznat i přes 

Ledečský zpravodaj, přesně v jeho duchu – nenápadný podpis 
pod textem, či fotkou. Nemohl chybět na žádné zdejší akci skau-
tů a vynechat červnová setkání ve Sluneční zátoce nebo tradiční 
zimní vandrování na Melechov, pro něj byly nejen radostí, ale 
vlastně i povinností. Za poslední roky to byl právě on, kdo dával 
fotky z těchto akcí i na stránky našeho zpravodaje.

Pan Ing. František Kupr zemřel v 84 letech v Kolíně. Tenhle 
vlídný a přátelský Mravenec bude scházet nejen komunitě zdej-
ších Old skautů, ale také redakci Ledečského zpravodaje. Čest 
jeho památce!

Ledečští Old skauti OS 037 Marian, Ledeč n. S., ok


