DUBEN
2021

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 4 * ROČNÍK XXIX * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
V březnu roku 2021 se rada města sešla dne 8. a 22.
března. Na svém jednání rada města projednala tyto podstatné body:
• Schválení přijetí dotace od Kraje Vysočina a MPSV na
ﬁnancování provozních nákladů sociální služby na rok
2021.
• Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok
2021 organizacím a spolkům v celkové výši 102.000
Kč (Český svaz včelařů z.o. Ledeč n.S., Královská
stezka – Čistá Sázava, Zdravotní klaun o.p.s., Tenisový klub Ledeč n.S., Lyžařský klub Ledeč n.S., STŘED,
z.ú. - provoz sociální služby Linka důvěry).
• Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem části
pozemku se Společenstvím vlastníků bytů Rámy 8045, Ledeč nad Sázavou do 31. srpna 2021 za účelem
stavby lešení za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč.
• Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 65,90 m2 v suterénu v domě č.p. 555, ulice Ke Stínadlům s paní Michaelou Říhovou (Psí salon).
• Schválení licenčního ujednání se společností COMINFO, a.s. (provoz SW docházkového systému pro MÚ).

• Schválení zaslání žádosti o zařazení kresby a blasonu
(slovní popis) historického znaku města do Registru
komunálních symbolů.
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu částí z pozemků parc.č. 2215/37 a 270/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou
o celkové výměře 30 m2 (chodník před Včelařským
domem – přechodné umístění stavebního materiálu).
• Schválení uzavření nových nájemních smluv a prodloužení stávajících smluv v Domě s pečovatelskou
službou a městských bytech.
• Schválení odpuštění nájmu bez služeb za nebytové prostory (bufet) na zimním stadionu spolku HC Ledeč nad
Sázavou, z důvodu zákazu provozu ZS v rámci protikoronavirových opatření.
Zastupitelstvo města se v měsíci březnu nekonalo.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplánován na 19. dubna 2021. Kompletní usnesení
z jednání rady města a zastupitelstva města, podklady
pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz
Mgr. Michal Simandl, místostarosta

OPRAVA KANALIZACE, VODOVODU
A KOMUNIKACE V UL. ZAHRADNÍ
V ulici Zahradní dojde v letošním roce (duben-květen) k rekonstrukci vodovodu a kanalizace, kterou provede společnost VaK Havlíčkův Brod a. s. Jedná se o úsek od křižovatky s místní komunikací ul. Hradní ke křižovatce s místní komunikací ul. Jabloňová. V této souvislosti provede Město Ledeč nad Sázavou v tomto úseku také opravu tělesa komunikace včetně obrubníků.

Z toho důvodu dojde v termínu od 29. 3. 2021, 7:00 hod do 2. 7. 2021, 18:00 hod
k uzavírce v ul. Zahradní v délce 250 m a to právě od křižovatky s MK ul. Hradní
ke křižovatce s MK ul. Jabloňová.
Stanovená objízdná trasa: ul. Hradní-ul. Jabloňová-ul. Letní-ul. Nad Strání
V případě dotazů se prosím obracejte na odpovědné pracovníky zhotovitele (VaK HB a. s.): p. Šindelář tel.: 732 426 992, p. Balíček – tel.: 603 875 310.
-OdMI-

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH
PROSTOR V BUDOVĚ POLIKLINIKY
HABRECKÁ Č.P. 450
LEDEČ NAD SÁZAVOU
Město Ledeč n. S. nabízí k pronájmu nebytové
prostory v budově polikliniky vhodné ke
zřízení lékařské ordinace nebo kanceláře za
cenu 1 026,99 Kč/m2/rok + služby. Pokud
máte zájem o prohlídku a bližší speciﬁkaci
prostor, informace vám rádi poskytneme na
e-mailu: marie.kutnohorska@ledecns.cz
nebo na tel. č.: 569 729 527, 705 604 361.
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ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2021
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
Dr. Havlíček Ondřej
Sázavská 427, Habry

Tel.: 777 730 557

10.–11. 4.

Dr. Kříž Ladislav
Plovárenská 482, H. Brod

Tel.: 569 426 104

17.–18. 4.

Dr. Pullmann Josef
Česká Bělá 122

Tel: 603 989 746

24.–25. 4.

Dr. Hejtmánková Alžběta
Jahodova 2240, H. Brod

Tel.: 792 339 455

1.–2. 5.

Dr. Chládek Albert, Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 110

8.–9. 5.

Dr. Palánová Helena, Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 103

2.–5. 4.

VYSOČINSKÉ NEMOCNICE OTEVŘELY
OD 30. BŘEZNA 2021
ODBĚROVÉ MÍSTO ANTIGENNÍCH TESTŮ
Adresa:

Poliklinika – vstup z vnitřního nádvoří, Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Provozní doba:

Pondělí – pátek 7:30 – 11:30, 12:30 – 15:00 (mimo víkendy a státní svátky)
PROVOZUJE:
Vysočinské nemocnice s. r. o., IČ: 25257005, Tel.: 565 501 316, www.vysocinskenemocnice.cz
5. května 319, 396 01 Humpolec, DIČ: CZ699003488
E-mail: info@vysocinskenemocnice.cz

ANTIGENNÍ TESTY JSOU PRO KLIENTY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZDARMA.

POKYNY PRO ZÁJEMCE ANTIGENNÍHO TESTU:
Mějte s sebou občanský průkaz a kartičku pojištěnce. Po odběru vyčkejte ve vyhrazeném prostoru na výsledek
testu. Výsledek testu se dozvíte do 20 minut. Potvrzení o výsledku testu vydáváme i v anglickém jazyce.
Dle výsledku testu obdržíte instrukce k dalšímu postupu. Dodržujte rozestupy.
Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla, pomáháte tak chránit sebe i své okolí.

NAKLÁDÁNÍ S BIO ODPADEM NA ÚZEMÍ
MĚSTA LEDEČ N. S. V ROCE 2021
Současný stav kapacit:
Typ nádoby

Počet nádob

Objem jedné nádoby (l)

Celkový objem všech nádob (l)

Poznámka*

Plast.kontejner

34

1.100

37.400

Vývoz 1x týdně

Plast.kontejner

19

700

13.300

Vývoz 1x týdně

Plast.kontejner

7

600

4.200

Vývoz 1x týdně

Plast.popelnice

5

240

1.200

Vývoz 1x týdně

56.100

Vývoz 1x týdně

Celkem

Poznámka: V sezoně (od začátku dubna do konce října) se vyváží 56.100 litrů minimálně 1x týdně, pak dle
naplněnosti, v době kulminace dokonce 2 x týdně = 112.200 litrů/týden.
Další kapacity: 6 použitelných plechových kontejnerů
Rozmístění plechových kontejnerů (1 ks): manipulační prostor u nádraží ČSD, Zoufalka (stanoviště u
separačních nádob), Plácky – ulice Zahrádecká, Horní Ledeč – ulice Hradní
V případě uspokojení potřeb místních částí (Obrvaň, Habrek, Souboř) - 3 kontejnery.
Ing. Břetislav Dvořák vedoucí OVŽP

PRONAJMU BYT
3+1
v Ledči n. S.
v ul. Marie Majerové.
Volný od 1. 5. 2021.
Bližší informace
na telefonu:
776 282 452
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KÁCENÍ STROMŮ U HRADU
Staré a dobré pravidlo říká, že každý, kdo chce kácet, by nejprve měl sázet.
Tak tomu bylo i u našeho hradu. Obnova zeleně u hradu v Ledči nad Sázavou
byla prováděná od března 2002 do října 2004 a bylo vysázeno 30 ks listnatých stromů a 11371 ks keřů.
Našemu městu poskytnuta státní podpora, která byla stanovena na základě
rozpočtu dodavatelské odborné ﬁrmy vybrané ve výběrovém řízení a představovala osmdesátiprocentní dotaci na realizaci akce „Obnova zeleně u hradu v Ledči nad Sázavou“. Celková realizační cena představovala v této době
částku cca 3 miliony Kč. V rámci konzervačních opatření bylo ošetřeno 76 ks
vzrostlých vytipovaných stromů.
V letošním roce muselo být pokáceno celkem 9 kusů stromů. Důvodem
kácení jsou především minulé roky, kdy několikaleté sucho způsobilo to, že
stromy uschly a svým stavem začaly bezprostředně ohrožovat kolemjdoucí.
Ledečský hrad je jedinečnou kulturní památkou. Okolí plochy doplňují významnost tohoto místa svojí vysokou přírodovědnou a ekologickou hodnotou. Hrad a jeho okolí je důležitou součástí životního prostředí města a slouží
především k časté rekreaci a relaxaci občanům a návštěvníkům města. Obnova zeleně a její údržba v okolí ledečského hradu výrazně přispějí k využitelnosti tohoto místa širokou veřejností, dále došlo všemi zásahy k výraznému
posílení toho dominantního a prestižního objektu města. Viz foto na protější straně.
Ing. Břetislav Dvořák,
vedoucí odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

ČISTÁ VYSOČINA
Jedná se o tradiční akci Čistá Vysočina. Díky aktuální situaci se akce nedá zorganizovat tradičním způsobem. Sbírat mohou tedy účastníci akce individuálně, pytle s odpadky mohou zanechat buď po tel. dohodě na místě, nebo na sběrných místech u kontejnerů. Odvoz zajišťuje
Město Ledeč ve spolupráci s Krajem Vysočina. Pytle na sběr budou připraveny a doplňovány
u základní školy z dětmi vytvořeného Pytlomatu. Jako doprovodná akce bude v průběhu akce
instalována u ZŠ stezka odpadků, kde se účastníci dozvědí informace o třídění, recyklaci a rozpadu konkrétních odpadků.
-MS-
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC BŘEZEN 2021
ŘÍDILA VOZIDLO PO POŽITÍ ALKOHOLICKÝCH
NÁPOJŮ - Dne 23. 2. 2021
byly policejním orgánem
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve
věci přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky, kdy
dvaačtyřicetiletá žena dne 23. 02. 2021 cca v době od 12:30 hodin do 12:41 hodin vykonala jako řidič jízdu s OMV tov. zn. VOLKSWAGEN
GOLF, a to z obce Bělá, okr. Havlíčkův Brod do
lokality „Jestřebnice“ v k.ú. obce Jedlá - Dobrá
Voda, kde na místní účelové komunikaci sjela
s motorovým vozidlem do příkopu a zde zůstala
ve vozidle sedět na místě řidiče až do příjezdu
přivolané hlídky PČR OOP Světlá nad Sázavou.
Řidička byla hlídkou PČR vyzvána k provedení dechové zkoušky přístrojem Dräger, které
se dobrovolně podrobila nejprve s výsledkem
6,30 promile alkoholu v dechu, při druhé opakované dechové zkoušce s výsledkem 4,73 promile alkoholu v dechu a třetí dechová zkouška
ukázala řidičce hodnotu 4,27 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k značné opilosti řidičky
byla na místo přivolána RZS, která jmenovanou následně odvezla na vyšetření do Okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě s důvodnou
obavou ohledně možné otravy požitím většího
množství alkoholických nápojů. Řidičce byl na

místě zadržen řidičský průkaz. U soudu této silně nezodpovědné řidičce hrozí trest odnětí svobody v trvání až jednoho roku, peněžitý trest,
nebo zákaz činnosti.
ZAPOMNĚTLIVÝ OTEC NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ POVINNOST – Dne 21. 3. 2021 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu
zanedbání povinné výživy. Z něho je podezřelý
šestačtyřicetiletý otec, který v období od 3. září
2020 nejméně do dne 21. 3. 2021, neplní, nebo
jen částečně plní svoji vyživovací povinnost na
své děti, syna a dceru, která mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově
Brodě, kdy je povinen přispívat na výživu syna částkou 1.700,- Kč měsíčně a dcery částkou
1.300,- Kč měsíčně, splatnou vždy do 20. (dvacátého) dne každého měsíce předem k rukám
matky dětí, přičemž povinný uhradil v uvedeném období od 3. 9. 2020 do dnešní doby výživné pouze v únoru v plné výši na obě děti, jiné
výživné nezaplatil a za uvedené období dluží na
výživném celkem 18.000,- Kč. V případě uznání viny před soudem zapomnětlivému otci hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok.
npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

S L E D U J N Á B O R O V É A KC E P O L I C I E Č R
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Jarní měsíce jsou již tady, a tak
pro Vás přináším výčet činností profesionálních hasičů v našem městě.
Po uzavření okresů a omezení pohybu a aktivit osob se poměrně zmenšily i počty výjezdů, zejména k dopravním nehodám. V březnu
roku 2020 bylo 18 výjezdů profesionálních hasičů v Ledči, v březnu 2019 jsme vyjížděli 24x. Za to
v březnu 2021 pouze 13x. Jedná se o nejmenší počet výjezdů v měsíci za poslední řadu let. V tomto měsíci máme
za sebou jeden požár komínového tělesa, 2 dopravní nehody a nejpočetnější skupina výjezdů připadá na odstraňování stromů z komunikací. Při poklesu zásahové činnosti se více zaměřujeme na prohlídky výrobních prostor
v našem městě, seznámení se s provozy a potencionálními výjezdy, abychom tak zlepšovali svoje znalosti a dokázali tak být co nejlépe připraveni. Při výtisku tohoto čísla
bude pár dní do čarodějnic. V tuto dobu ještě nikdo nevíme, zda situace k pálení bude nakloněna, či ne. Pro poučení přikládám článek naší tiskové mluvčí kpt. Ing. Bc.
Petry Musilové:
Základem pro úspěch celé akce je vhodný výběr místa pro ohniště.
„Pamatujte na to, že od kraje lesních porostů musí být
ohniště vzdáleno minimálně 50 metrů, od stohu je nutné

dodržet odstup minimálně 100 metrů. Úplně zakázáno je
rozdělávat oheň ve vysoké trávě a na strništi“. Oheň také nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na
suchém listí nebo lesní hrabance. Pro rozdělání ohně je
ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, protože odlétávající jiskry z vysoké vatry mohou velmi snadno zapálit střechu. Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů
a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny
nebo pískem). V případě vyšších vater oddělte ohniště od
okolí pruhem širokým až jeden metr. Oheň zakládejte jen
takový, který jste schopni zvládnout! Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
Raději se obrňte trpělivostí a k podpalu použijte například
pevný podpalovač PePo.
Nezapomeňme pálení ohlásit, využitím aplikace na
webových stránkách HZS Kraje Vysočina: https://paleni.izscr.cz . Nemáte-li přístup k internetu, pak lze pálení
ohlásit na telefonním čísle stanice v Ledči 950 276 111.
V žádném případě k ohlášení pálení nevyužívejte linky
tísňového volání (112 a 150)! Tyto linky slouží k přímé
pomoci postiženým mimořádnou událostí“.
ppor.Bc. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

LEDEČŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI
Dhlédnutí za dalším měsícem v roce 2021 je stále ve znamení pandemie a omezeného působení sboru. Ze
zásahové činnosti zmiňujeme zásah ze dne 27. 2. v 01:02 hod., kdy byl vyhlášen poplach jednotkám stanice HZS Ledeč, HZS Světlá, SDH Ledeč a SDH Kožlí k požáru sazí v komíně RD v obci Horní Paseka. Zásah probíhal s dýchací technikou v zakouřeném prostředí, po lokalizaci a následném uhašení se jednotky
vrátily na základnu.
V březnu proběhla údržba zásahové techniky a fyzická příprava členů výjezdové jednotky, kdy se nositelé dýchací techniky vydali ze stanice na ledečský hrad.
Vzhledem k situaci s COVID-19 je stále příprava a činnost sboru omezená, nicméně díky přísným opatřením je po celou dobu výjezdová jednotka akceschopná a připravená k výjezdům. Věříme, že se celá situace brzy zlepší a budeme se moci všichni vrátit k běžnému životu na stanici i mimo ni.
Jana Doležalová
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„Nikdo pro vás nemůže postavit most, na kterém přejdete přes proud života,
nikdo kromě vás samotných.“
Friedrich Nietzsche

Citát proslulého německého ﬁlozofa je jen oslím můstkem, abychom se přenesli zpátky k příspěvku pana Josefa PLEVY, jehož první část jsme otiskli v březnovém Ledečském zpravodaji (strana 9).
Tápali jsme dějinami novověku, abychom se dopátrali časů, kdy Ledečáci budovali své první mosty přes fenomén kraje i města – řeku Sázavu. K mnoha zápisům jsme se nedostali (už navždy budeme litovat, že spousta vzácných dokumentů z historie padla za oběť požárům). Dobrým vodítkem se
tak po nás stala dobová vyobrazení, a tak jsme s jistotou mohli konstatovat, že Sázavu v Ledči klidně
mohl přes most přejíždět i tehdejší mocnář a císař František I., jinak vnuk Marie Terezie. Nejsou dost
pádné důvody k tomu, že by se tehdy kodrcal do Posázaví, měl dost jiných starostí, hlavně s Napoleonem. Pokud hledal nějakou kratochvíli, jistě ji našel ve Vídni samotné a v té době si mohl užít už
několik mostů přes Dunaj, což určité skýtalo majestátnější rozhled – inu majestát k majestátu. A tak
nebudeme ani my troškařit a posuneme se ve vyprávění pana Plevy o více než stovku let, abychom
zjistili, jak naši předci byli pokrokoví a šikovní, když se rozhodli spojovat břehy své řeky důmyslnější a jistější technikou.
ok

LEDEČSKÉ MOSTY
POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA
Běžely roky a s narůstajícím dopravním provozem
ve městě a okolí začal nevyhovovat i tento ocelový
most přes řeku Sázavu. Bylo proto obcí rozhodnuto
o stavbě nového mostu ze železobetonu. Jeho autorem se stal ledečský stavitel František Vorlíček.
Starý železný most byl přesunut vedle na dřevěné
pilíře, aby mohla doprava bez přerušení pokračovat
i při výstavbě mostu nového. Byl postaven třetí pilíř, aby se zvýšila nosnost mostu.
Most má délku 60 m a průměrná výška vozovky
nad hladinou je 5,40 m. Tento železobetonový most
byl zbudován nákladem 600.000,- Kč. Slavnostně
byl předán do užívání 21. května 1926. V této době
to byl v Posázaví most s největší nosností.
Josef Pleva
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POZNÁMKA REDAKCE. Výčet l ledečským
mostům by nebyl úplný, kdybychom nepřipomněli, že i posledně jmenovaný most samozřejmě musel za ta léta projít úpravami. K té nejrazantnější
došlo v době, kdy už to byl osmdesátiletý kmet. Jeho konstruktéři a stavitelé nemohli tušit, jaký rozvoj dopravy přinese přelom tisíciletí. K přestavbě
našeho mostu bylo rozhodnuto už za starosty Karla Urbana v roce 2002, kdy začaly přípravné práce
i prosazení projektu. Do zkušebního a provizorního provozu byl most slavnostně otevřen na Vánoce
2004. Zbývala tu ještě řada souvisejících dokončení
a úprav, které však už nemusely brzdit velmi nutný
hlavní provoz. Práce byly dokončovány v průběhu
roku 2005. Tak si jen připomeňme na fotograﬁích,
které útrapy a mimořádná opatření jsme museli na
podzim před téměř dvěma desítkami let podstoupit.

Rekonstruovaný most dostal bezpečnější parametry, především rozšíření vozovky (1,5 m) i chodníků,
přidalo se nové osvětlení. Jen jsme si nejspíš uvědomili ve městě nad Sázavou, jak moc důležité je mít
pospojované břehy své řeky. V tomhle směru bylo
velmi zajímavé a dočasně také atraktivní řešení provizorním mostem pod Šeptouchovem.
Hledání přemostění Sázavy v Ledči nebo jejím
blízkém okolí jistě nekončí, vlastně je neustále aktuální. A nebude od věci, když se k tématu ještě v některém z příštích vydání zpravodaje vrátíme. Vynechat bychom neměli ani naše lávky přes Sázavu,
i když tu novodobě znetvořenou podobu před sokolovnou, raději fotit nebudeme.
ok

ZA SOUSEDEM JOSEFEM KOZLÍKEM
Tiše a nečekaně. Byl to dobrý soused, jako dřív bývali, ochotný pomoci radou i skutkem.
O to víc bolest z jeho odchodu nám prsa svírá a slzy žene do očí. Osudy jeho rodiny znají jeho
blízcí lépe než já, která jsem ho poznala v sedmdesátých letech. To ještě žili jeho rodiče a bydleli pospolu v malém domku u silnice. Byl velmi šikovný a brzy postavil pro své blízké dům
nový, kde spolu s manželkou vychovali svoje potomky.
Velmi jsem si ho vážila, jak dokázal hřivnu svých znalostí a dovedností předat svým dětem.
Jana byla jeho kytička pro potěšení, ze synů vyrostli zdatní a pracovití řemeslníci. O tom, jak
byl oblíbený, by spíše mohli vyprávět jeho kamarádi.
Ale kdo ho opravdu neměl rád, to byli čuníci. Vždy je uklidňoval, ale nakonec to pokaždé dopadlo stejně! Ještě jim nožkou zapumpoval, aby bylo dost krve do jelit a polévky. A my jsme se
olizovali nad pochoutkami, které dovedl vyrobit. Děti roznášely výslužku, aby si i ostatní pochutnali. Byl to prostě všeuměl, který nikoho nezarmoutil. A nyní odešel za svými předky. Tak
je tam pozdravuj, Josefe. Myslíme na Tebe!
Sousedé z Habreku

9

TAK AHOJ A PŘÍŠTĚ SI UŽ OPRAVDU MUSÍME
SEDNOUT A POPOVÍDAT
starších přátel, jejichž nekrolog otiskl náš měsíčník, Ledečský zpravodaj, v prvních letošních číslech.
Svým následujícím příspěvkem chci přispět k uctění
památky nejen oněch dvou nedávných, ale i ostatních nebohých kamarádů dřívějších, kteří se na níže popsaných
událostech podíleli.“

S panem JOSEFEM NAVRÁTILEM se znám už hezkou řádku let, a když to tak dopočítávám, ani se nechce
věřit, že se to číslo bude blížit půlstoletí. S trochou nadsázky a pochlubení mohu napsat, že jsem s Pepou dokonce nosil stejný dres. To když jsem se z nedostatku lepších hráčů dostal do volejbalové „reprezentace“ Ledče.
Mnohem častěji jsme se pak potkávali na tréninkových
hřištích, ať už na plácku za fotbalovým hřištěm na stadionu nebo na velmi pěkném a komorním kurtu u sokolovny. Měl jsem k němu respekt, protože on už měl za sebou
úspěšnou kariéru ledečského fotbalisty.
Až po několika letech jsme se při náhodném setkání
vrátili k tématu vzpomínek na „sportovní mládí“, zejména pak na fotbal. Ale znáte ta letmá setkání, jak všichni dokola opakujeme: „Teď zrovna nemám čas, ale příště už si fakt sedneme a pořádně popovídáme.“ A takhle
to probíhalo podle známého scénáře nějaký čas se mnou
a Pepou. Pořádně nás propojil až Ledečský zpravodaj.
Pepa je jeho pravidelným čtenářem a já mám zájem
o jeho sportovní vzpomínky. Reálný obrázek naší spolupráce vznikl na podzim loňského roku. Pan Navrátil je
skromný, pracovitý a spolehlivý, a tak za těch pár měsíců
vznikla kolekce vzpomínek na fotbalová léta druhé poloviny minulého století, kterou vám budeme v následujících měsících předkládat. A takhle hezky poeticky to popsal autor vzpomínek sám. ok
„Když jsme jako kluci lezli po stromech, soutěžili jsme,
kdo se ve větvích vyšplhá nejvýš. Nikdy jsem nevyhrál,
protože ti starší byli odvážnější a někteří vylezli až do
vršku. Dnes sedím nad lednovým číslem Ledečského
zpravodaje a nalistovaný mám jiný strom - Strom života.
Srovnávám a zamýšlím se nad tím, jak ten čas letí. S mojí
dodnes menší odvahou jsem se najednou našel, jak se kymácím až v koruně toho Stromu. Výš se už postupuje velmi opatrně, protože jsou tam „větve“ slabší a člověka už
těžko unesou. Hrozí pád, který neustáli mnozí moji starší
kamarádi a přátelé. Už nade mnou neuvidím třeba dva ze

10

FOTBALOVÉ BEJVÁVALO
Ve svém článku se nechci zaměřit na statistiku (kdy,
kde, výsledek, sestava, střelci branek atd.), jak je ve sportu obvyklé. Chci se vrátit o šedesát let zpátky a zavzpomínat na už asi dost zapomenutý středověk tohoto ve
městě nejsledovanějšího sportu. Zavzpomínat na některé události veřejné i neveřejné (některé dokonce utajované), které mám dosud v paměti a nechci si je vzít s sebou
do hrobu. Je to z období, kdy jsem také proháněl merunu už na hřišti starém (pod nádražím), ale hlavně po tom
hlinitém a tvrdém povrchu na tehdejším novém stadionu,
když mě od začátku roku 1960 po vojně do místní squadry angažovali, až asi do začátku roku 1968, kdy jsem své
místo na hřišti vyměnil za to stejně zajímavé v hledišti.
Také chci připomenout i lidi, kteří nebyli tak na očích, ale
pro chod oddílu byli nepostradatelní. Připomenu zajímavé pozadí některých zápasů soutěžních, i zápasů přátelských s významnými soupeři konaných v letní přestávce,
které mohou být ve statistikách vynechané.
Na podobné téma může svými vzpomínkami navázat,
opravit mě nebo doplnit, jiný dosud žijící pamětník z tohoto období, protože podobných a třeba zajímavějších
vzpomínek bude mezi nimi jistě více. Různých zážitků,
krabici fotek, novinových výstřižků a jiných dokumentů ze sportovních výkonů svých a možná i svých předků,
nebo okolo ledečského sportu vůbec, by mohl mít každý,
kdo ke sportu jenom trochu přičichl jako aktivní nebo jen
jako fanda, i když s pamětí to už může být horší. Je možná škoda, že to ještě nikdo nezveřejnil, protože nás nejstarších s věkem ubývá a veškerý zbytek po nás potom
skončí v popelnici nebo v kotli, pokud tak už dávno neučinili sami.
STADION JE LEGENDÁRNÍ I IKONICKÉ MÍSTO
Než začnu o kopané, trochu se zastavím jenom krůček
bokem. Při tom připomínání „středověku“ se nesmí vynechat uvedení do provozu krásně položeného stadionu,
protože to je místo významné nejen pro kopanou a ostatní sporty, ale asi i pro celý městský kulturní život. I proto, že nedávno došlo po tolika desetiletích k modernizaci jeho hlediště a letos k tomu přibyla ještě nová hrací
plocha s dalšími náležitostmi pro krocení bujnosti nejen
mladých. Chci tak navázat na článek Ing. Noska z loňského srpnového čísla Ledečského zpravodaje a trochu
ho ještě rozšířit několika vlastními poznámkami.
Od začátku sloužil stadion hlavně kopané, ale už při jeho otevření tam své místo měla i atletika, sloužil školám
k hodinám tělocviku, ale i kulturním akcím nebo několika spartakiádám. Z jedné konané v roce 1960 dokonce

posloužil i pro natáčení celovečerního ﬁlmu, jmenoval se
Nejdelší den, kde se nachází hodně místních jako statisté
a děti z Ledče a okolí ve skladbě Pohádka. Atletice sloužil hlavně na začátku a možná to pamětníkům už uniklo,
nebo na to zapomněli (více o tom je v L.z. 2020/8). Byla škoda oválné běžecké dráhy kolem fotbalového hřiště. Pokládal ji mistr v tomto oboru – pan Sibera, který
připravoval dráhové povrchy pro nejvýznamnější závody
v republice – v té době byly jen se škvárovým povrchem.
Z té naší se po úpravách hřiště zachoval pak už jen zbytek. Díky za její obnovení.
Pana Siberu získal Jirka Cikán, učitel tělocviku na
místní škole, který do Ledče přišel koncem padesátých
let z Prahy. Činný nebyl jen s atlety, ale od začátku byl
současně nepostradatelnou posilou i pro kopanou, které
se věnoval po skončení atletiky už na plný úvazek. Také
se možná neví, že Jirkovi bylo za jeho zásluhy o ledečský sport umožněno navštívit olympiádu, která se v roce
1960 konala v Římě. Zajistit takový výjezd nebylo tenkrát vůbec snadné, protože musel být zajištěný také proti emigraci, a to platilo stejně i pro olympiádu. (Jak Jirka
v Ledči nakonec skončil, asi není potřeba připomínat.)
Vzpomínám si třeba, že jsem byl jako divák i na velkém volejbalovém turnaji O pohár Posázaví – mužů
i žen, který se konal na několika kurtech připravených
po celém hřišti. Účastnilo se ho tenkrát hodně mužských
i ženských týmů i ligových a až z daleka, např. z Olomouce nebo Brna (viz foto).
Blízká voda a rovná plocha hřiště nahrály v zimě
i k přípravě kluziště pro bruslaře a s doplněním mantinelů vznikla i hrací plocha hokejová. Nestálé zimní počasí
asi dlouhodobějším radovánkám nepřálo, ale když to šlo,
byla ledová plocha využitá od rána až do pozdní tmy při
umělém osvětlení.
Nelze opomenout ani „pláž“ u řeky, která byla dlouhá
léta využívaná pro koupání. To byla ještě voda čistá, nad

nedalekým jezem klidná a dno písčité. Když se rozneslo,
že jsou do řeky svedené splašky z Háje, návštěvy ustaly.
Od té doby se za koupáním musí dojíždět mimo město
a dost daleko. I tady se snad Ledečští dočkají zlepšení.
Jen druhé nejsledovanější odvětví – házená – si dlouho hledalo na stadionu své místo. Až ho po mnoha letech našla. Stále v areálu stadionu, možná trochu v pozadí, ale elegantně vsazené do terénu. Škoda, že jeho život
byl krátký a bylo dlouho opuštěné. I tam ale došlo k výraznému zlepšení.
Stadion je tak krásně položený u Sázavy, že pohled na
něho z hradní věže prý mnoha historie národního fotbalu znalým návštěvníkům připomínal novinový z letadla
pořízený obrázek stadionu ve Vińa del Mar v Chile. Místa pro naši státní fotbalovou reprezentaci asi dosud nejvýznamnějšího, když se zde na mistrovství světa v roce
1962 probojovala až do ﬁnále. Tehdejší podobu mi zrovna nedávno připomněl můj prázdninový kamarád z mládí
a dnes fotograf-profík, když jsem se s ním po mnoha letech nedávno sešel. Ten pohled z hradní věže jsem si bohužel sám dosud neprověřil, ač jsem se o to v minulosti
už několikrát pokusil, ale věž byla vždy zavřená.
Blízká řeka (v Chile to bylo moře, i proto prý ta podoba) ale přinášela i problém, když v jejích vodách končily i míče zakopnuté tam většinou neúmyslně, ale zažil
jsem tam nejednou zakopnutý i úmyslně, když bylo potřeba ubránit dosažený výsledek a každé herní přerušení bylo dobré.
Snad se nemusím omlouvat za rozsáhlejší zmínku
o místě, bez kterého by kopaná v Ledči snad ani nebyla možná. Místě, kde strávila i moje generace tolik toho
krásného, na co se dodnes nezapomnělo, i toho horšího,
které se zase zapomíná snadno. Stejné to jistě bylo i s našimi předchůdci a je dosud s následovníky.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Josef Navrátil
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SVÁTEK ŽEN
V březnu nám média připomněla Mezinárodní den žen. Jde vlastně o připomínku toho, že se kdysi vedl
boj, aby ženy mohly zaujmout své právoplatné místo ve společnosti. V květnu zase můžeme slavit Den matek. Připomínáme si, že je úžasné, když se společnost skládá jak z mužů, tak z žen a každý z nich má vyšší
mocí svěřenou jinou životní úlohu. Můžeme opěvovat ženu kvůli daru přivést na svět dítě. Všichni cítíme,
že jde o zázrak, ale mateřství lze vnímat daleko šířeji. Známe ženy, které nemají děti, ale jsou velmi mateřské. Mohou se obětavě starat o druhé, mohou být citlivé a přívětivé, bojovat za život, zmírňovat bolest třeba tím, že mateřskou rukou pohladí trpícího nebo i umírajícího člověka.
Možná bychom Den matek mohli vnímat jako svátek všech žen, které se nebojí být mateřské bez ohledu
na to, zda mají děti. A abych nezapomněl: přeji všechno nejlepší a děkuji.
VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE
Příprava dětí a rodičů na první svátost smíření a první svaté přijímání. Zájemci se mohou přihlásit na faře v kanceláři u p. Sklenářové.
Vzhledem k situaci v současnosti akce nepořádáme. Informaci o zahájení aktivit zveřejníme na farních internetových stránkách: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
16. 4. sv. Bernadetta Soubirous (dívka z Lurd, svědkyně zjevení Panny Marie)
23. 4. sv. Vojtěch (biskup z knížecího rodu Slavníkovců). Velký bojovník za očistu církve umučený
na misijní cestě pohany
25. 4. sv. Marek (autor evangelia a současník sv. Petra a Pavla)

6. 5. sv. Jan Sarkander (kněz působící na Moravě,
umučený kvůli víře za Stavovského povstání)
9. 5. Den matek - slaví se druhou květnovou neděli.
Den věnovaný maminkám je oceněním odvahy
a obětavosti mateřství. U nás ho prosazovala Alice Masaryková. Slaví se od roku 1923.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
Vážení čtenáři, v článku na tento měsíc jsme se rozhodli uvést aktuální informace týkající se transformace
Domova Háj. Jak jste si již všimli, začátkem letošního
roku byly v Ledči nad Sázavou dostaveny domy. Jedná se
o budovy postavené v rámci projektu Transformace Domova Háj II., který je z velké části ﬁnancován Evropskou
unií. Celý proces transformace příspěvkových organizací
Kraje Vysočina koordinuje Odbor sociálních věcí z Krajského úřadu v Jihlavě.
Ve dvou rodinných domech bude poskytována pobytová sociální služba celkem 12 klientům. Služba bude zajištěna týmem pracovníků, kteří jim poskytnou potřebnou podporu a péči dle míry jejich postižení. Stěhování
je plánováno na červen a září 2021. Ve stejnou dobu byly
postaveny domy pro další klienty ve Světlé nad Sázavou,
vedle nichž je postavena větší budova, kde bude umístěno zázemí managementu Domova Háj. V prostorách této
budovy dále vzniklo zázemí pro nově poskytovanou sociální službu - sociálně terapeutickou dílnu.
Provoz sociálně terapeutické dílny bude zahájen k 1. 4.
2021. Cílem služby je podporovat a rozvíjet sociální
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a pracovní dovednosti dospělých osob s mentálním (případně kombinovaným) postižením. Poskytování služby
vychází z individuálního přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost. Klienti dostanou možnost
udržovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, seberealizace a v dalších oblastech běžného
života (úklid domácnosti, vaření, nakupování, péče o zahradu, tvorba v keramické, kreativní dílně a dřevodílně),
dále získají základní přehled o možnostech pracovního
uplatnění (exkurze na pracoviště, podpora při zpracování životopisu, nácvik přijímacích pohovorů atd.). Služba
je určena nejen pro klienty pobytových služeb Domova
Háj, ale i pro další osoby patřící do cílové skupiny služby.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se sociálně terapeutické dílny můžete kontaktovat sociální pracovnici
- vedoucí služby, kterou je Mgr. Pavlína Dvořáková (tel.
č. 733 599 638, e-mail: std@domovhaj.cz).
Sociální pracovníci Domova Háj

DVA HAVLÍČKOVÉ
Po jubileu Boženy Němcové v loňském roce slavíme letos další velké výročí – 200 let od narození
zakladatele novodobého českého novinářství, básníka, spisovatele a politika Karla Havlíčka Borovského (1821–1856). Připomínáme-li si jeho život a dílo,
stanou se předmětem našeho zájmu také místa spojená s jeho pobytem a působením jako Borová, Německý (dnes Havlíčkův) Brod, Kutná Hora, daleké Rusko
i osudový Brixen. Během dlouhé doby se však téměř
zapomnělo na to, že Havlíčkův rod a jeho tradice zanechaly výraznou stopu i v Ledči nad Sázavou.
Ztělesňovala ji osobnost řídícího učitele a regenschoriho Václava Havlíčka (1784–1869), nejstaršího
strýce Karla Havlíčka, který v Ledči působil přes padesát let a zde i zemřel a byl pochován. Zasloužil se
o vlasteneckou výchovu několika generací ledečských
občanů a o jejich hudební vzdělání, protože byl vynikajícím hudebníkem a skladatelem. Z jeho šestnácti
dětí, z nichž se dospělého věku dožilo šest, pro Ledeč
mnoho vykonala Havlíčkova dcera, vyhlášená porodní bába Marie Apolena Cheystovská (1811–1883).
Připomeňme si ale nejdřív život Karla Havlíčka. Narodil se 31. října 1821 v Borové (nyní Havlíčkově Borové) jako syn kupce Matěje Havlíčka, jméno Borovský začal používat až na počátku své literární dráhy.
Po studiu na gymnáziu a krátkém pobytu v kněžském
semináři odjel do Ruska jako vychovatel. Přímé poznání tamějších poměrů mělo velký vliv na jeho politické názory a přispělo k střízlivému hodnocení tehdy
velmi propagované všeslovanské vzájemnosti. Po návratu se stal redaktorem Pražských novin a časopisu
Česká včela a zahájil svou úspěšnou novinářskou dráhu. Brzy začal vydávat svůj vlastní list Národní noviny, který proslul ostrou kritikou vládní politiky. Z té
doby máme několik svědectví o tom, že podporoval
svého strýce Václava v Ledči, který se ocitl v neutěšených ﬁnančních poměrech a prožíval těžké životní období.

V revolučním roce 1848 se Havlíček aktivně zapojil do politického dění a byl zvolen poslancem říšského sněmu. Nová ústava však znamenala návrat do starých poměrů, což Havlíček pocítil v soudním procesu,
uvěznění a zastavení dalšího vydávání Národních novin. Pokusil se ještě vydávat v Kutné Hoře nový časopis Slovan, který chtěla vláda odkoupit za vysokou
částku a Havlíčka přivést na svou stranu nabídkou vedení vládního deníku.
Když bylo jasné, že se Havlíček nepodřídí, bylo ve
Vídni rozhodnuto a císařem Františkem Josefem stanoveno, aby byl bez soudu odvezen do vyhnanství do
města Brixenu v jižním Tyrolsku. V současné době se
v různých článcích často objevuje názor, že Havlíčkovo vyhnanství bylo vlastně pohodlnou rekreací v horách. Psychické utrpení, které tam zažíval, nemožnost
jakékoli duševní práce, neustálé policejní sledování
a šikana a obavy o budoucnost však zdaleka převyšovaly hmotné zabezpečení, které dostával od vlády.
K tomu se přidalo onemocnění tuberkulózou, kterou
se nakazil od manželky, takže když dostal po třech
a půl letech povolení vrátit se domů, jel tam už jen zemřít. Jeho konec nastal 29. července 1856, tři měsíce
poté, co zemřela jeho žena Julie. Havlíčkův pohřeb se
stal velkou národní demonstrací.
Jeho dcera Zdenka, narozená roku 1848, se stala „dcerou národa“. Česká společnost se jí složila na
věno, ale kriticky sledovala každý její krok. Neměla
šťastný život a zemřela v pouhých 24 letech na tuberkulózu, kterou zdědila od matky. S ní skončila rodová
větev Karla Havlíčka. Jeho odkaz převzali další členové rodiny, zejména strýc Václav Havlíček, jehož život si přiblížíme v příštím čísle našeho zpravodaje.
PhDr. Eva Ryšavá
Na snímcích Havlíčkův dům, K. H. Borovský a jeho dcera Zdenka
– dcera národa.
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VÝUKA S INTERAKTIVNÍ
TABULÍ V HODINÁCH
JAZYKŮ NA LEDEČSKÉM
GYMNÁZIU
Naše škola používá v hodinách
angličtiny (a nejen té) interaktivní tabuli, snažíme se tímto způsobem ozvláštnit hodiny jazyků
a výuku zpestřit různorodou aktivitou, kterou tato tabule umožňuje. Práce s interaktivní tabulí dokáže žáky nejen „zvednout
ze židle“ cestou k tabuli, ale díky
ní můžeme používat i jiná zařízení, která dokáže spojit – například
mobilní telefony studentů. A věřte, že to napětí při skupinové soutěži na čas pocítí i třída pod námi
– ony jmenované židle jen nadskakují.
Nejvíce je interaktivní tabule
využívána společně s naší učebnicí angličtiny. Online učebnice
v kombinaci s touto tabulí umožňuje žákům, aby aktivně pracovali s nástroji, které učebnice
nabízí, hráli různé hry, sledovali video k probíranému tématu,
poslouchali nahrávky, které jsou
součástí každé lekce, a aktivně se
zapojili do skupinové práce.
V hodinách angličtiny tvoříme
myšlenkové mapy probírané látky, seskupujeme témata slovíček,
jednoduše přesouváme napsaná
slova i celé skupiny slov na různá
místa podle toho, jak se naše diskuze vyvíjí. Dále využíváme různé webové stránky a aplikace pro
cizí jazyky. Díky tomuto jedinečnému učebnímu nástroji hrajeme hry zaměřené na slovní zásobu, což se nám výborně osvědčilo
i po skupinkách, kdy se části třídy
střídají a soutěží o nejlepší skóre.
Skvěle funguje také pro gramatická opakovací cvičení a hry zaměřené na gramatiku.
Software interaktivní tabule
umožňuje i tvoření her, vyučující
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zadá otázky, které se týkají probírané látky a vytvoří cvičení s různými možnostmi – např. přiřaď,
seřaď, vyber jednu či více správných odpovědí, pravda/nepravda, popiš obrázek. Tabule nabízí
i možnost, že vytvořená cvičení
mohou mít časový limit, což se
hojně využívá k oblíbeným soutěžím o to, kdo z žáků bude nejrychlejší. Takto vytvořená cvičení se mohou dělat frontálně u
tabule nebo žáci přihlásí svá mobilní zařízení pomocí zobrazeného odkazu na webovou stránku
a mohou pracovat naráz všichni.
Jejich jména se pak objeví na interaktivní tabuli, kde se mohou
ještě před spuštěním samotné aktivity seskupit do týmů nebo zůstat sólo. Žáci na svých mobilních telefonech plní zadané úkoly
a na interaktivní tabuli se zobrazuje jejich postup, body a rychlost. Tabule nám toto všechno
nabízí v nápaditém graﬁckém designu, což zvyšuje motivaci žáků k dobrému výkonu – kdopak
by přece nechtěl, aby se právě

jeho příšerka co nejrychleji dostala z krabice? Po skončení aktivity lze zobrazit otázky a projít
správné odpovědi, software dokonce umí ukázat, kolik žáků si
vybralo kterou odpověď, a udělat
si tak obrázek o celkové úspěšnosti skupiny.
Neméně skvělá je i funkce,
kdy interaktivní tabule zobrazuje náměty, nápady, či odpovědi
na otázky učitele, které tam žáci posílají díky spojení přes své
mobilní telefony. Veškeré nápady
jsou tedy okamžitě přehledné pro
všechny zúčastněné. Tato funkce
je zejména výborná, pokud se žáci o hodinách neradi více projevují a případně se stydí říci svou
odpověď nahlas přede všemi,
protože je ze strany žáků naprosto anonymní.
Věříme, že práce s interaktivní
tabulí nám do budoucna bude pomáhat i v dalších předmětech, její možnosti a aktivizační metody
jsou totiž u žáků velmi oblíbené.
Mgr. Michaela Viktorová

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V RUSKÉM JAZYCE
NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU
V úterý 16. března 2021 se na ledečské škole, Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, uskutečnilo
krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce.
Naše škola se opět stala organizátorem této soutěže na
základě pověření Krajem Vysočina.
Do krajského kola se ze školních kol nominovalo deset soutěžících z celého Kraje Vysočina. Soutěžilo se
ve třech kategoriích – ZŠ, SŠ I, a SŠ II. Také naše škola zde měla své zástupce: Lucii Prchalovou, studentku
třídy kvinty, a Kateřinu Hönigerovou, studentku třídy oktávy. Předsedou odborné poroty byl PhDr. Jakub
Konečný, PhD. z Univerzity Karlovy Praha a společně
s ním výkony soutěžících posuzovaly dvě rodilé mluvčí z Ruského střediska vědy a kultury v Praze.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace tato soutěž proběhla v letošním roce distančně. V první části soutěže studenti zpracovávali písemnou část,
druhá část probíhala online formou konverzace soutěžícího s porotou na vylosované téma v aplikaci MS
Teams. Soutěžící řešili jazykovou situaci na základě
obrázku nebo přísloví.
Výsledky krajského kola Soutěže v ruském jazyce.
V kategorii základní škol se na 1. místě umístila studentka Gymnázia Nové Město na Moravě Lucie Štempelová, nepostupuje do ústředního kola, které se v této kategorii nekoná. V kategorii středních škol I se na
1. místě umístila studentka Biskupského gymnázia
Žďár nad Sázavou Blanka Rousová, která postupuje
do ústředního kola. Na třetím místě se umístila Lucie
Prchalová z našeho gymnázia. V kategorii středních

škol II se na 1. místě umístila studentka našeho gymnázia Kateřina Hönigerová, která bude reprezentovat
Kraj Vysočina v ústředním kole soutěže.
Výherkyním blahopřejeme a postupujícím přejeme
hodně štěstí v ústředním kole. Všem soutěžícím gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme jim za
účast v soutěži.
Děkujeme odborné porotě a také učitelům, kteří
v této nelehké době své studenty připravili k soutěži.
Soutěž proběhla za ﬁnanční podpory Kraje Vysočina.
A také velký dík patří ředitelství naší školy za možnost
zrealizovat toto jazykové klání.
Za realizační tým soutěže
Ing. Marie Jiráková, učitelka RJ

ANGLIČTINĚ SE NA GYMNÁZIU DAŘÍ
Úspěšný byl pro žáky gymnázia začátek roku 2021
v angličtině. Chtěli bychom se zmínit o složení mezinárodních jazykových zkoušek i o zdárném účinkování
v okresním kole olympiády.
Žáci maturitního ročníku gymnázia se během kalendářního roku 2020 ve svém volném čase připravovali
na mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka.
Zkoušky skládali na dvou úrovních – buď PET English
(preliminary – odpovídá B1, tedy naší maturitě) nebo
FCE English (ﬁrst certiﬁcate – odpovídá o úroveň vyšší
B2). V únoru obdrželi své výsledky i ti poslední z nich.
Z 31 žáků maturitního ročníku (oktáva – 8.O a 4.B) skládalo zkoušku 19 žáků. VŠICHNI USPĚLI. Čtrnáct z nich
má úroveň FCE a dalších pět PET.
Okresního kola olympiády v anglickém jazyce jsme
se zúčastnili ve všech kategoriích, které se nás týkaly.
Soutěžilo se online, což bylo komplikací, ale podmínky
byly pro všechny stejné. Účastnící neměli žádné úlevy,
museli projít poslechem i ústními rozhovory. Veronika

Bělíková ze třídy kvarta (4.K) zvítězila v kategorii II.B,
určené pro žáky tercie a kvarty víceletých gymnázií. Radost nám udělal i Václav Maxa ze sekundy (2.S), který
se olympiády účastnil poprvé. Jeho třetí místo v kategorii I.B je příslibem do budoucna. Stejné umístění přivezla i Tereza Poláková v kategorii III., kde soutěžili studenti 1.–3. ročníků všech středních škol. Obzvláště na
této úrovni je konkurence velmi silná, proto je Terezino
3. místo cenné.
V době distanční výuky mají výše uvedené výsledky
pro nás i přidanou hodnotu. Jsou zpětnou vazbou našeho vyučování. Umožňují nám vidět, jak jsme na tom ve
srovnání s jinými školami i s mezinárodními standardy.
To, že naši žáci obstáli, ať je motivací k aktivnímu studiu
i pro ty ostatní. Gratulujeme našim šikovným studentům,
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme
mnoho dalších úspěchů!
Mgr. Jiří Foller
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ZÁCHRANNÁ STANICE PAVLOV
V severní části malebné Vysočiny v malé vesničce
Pavlov nedaleko Ledče nad Sázavou najdete rozlehlý
areál jediné záchranné stanice pro živočichy na Vysočině. Potěší vás na 70 stálých zvířecích obyvatel expozice, můžete posedět u rybníka a objevovat krásná
přírodní zákoutí s mokřady a jezírky. Areál stanice je
ideálním výletním cílem nejen pro rodiny s dětmi.
Dvacítka pracovníků se tady stará o zraněná zvířata
nebo opuštěná mláďata z celého regionu. Někteří živočichové se kvůli svým handicapům už bohužel do volné
přírody vrátit nemohou, a tak se stávají dlouhodobými
obyvateli Pavlova. Stanici mohou navštívit výletníci,
kteří mají rádi přírodu, savce a ptáky. Také je oblíbeným cílem školních vzdělávacích programů a výletů.
Zábavnou formou se tady dozvíte, jak jsou jednotlivé
druhy zvířat ohrožené a jak je můžeme chránit, nebo co
dělat, když najdete ptáče, zajíčka nebo malého ježka.
Stanici můžete navštívit o letních prázdninách denně, v 10.00, 13.00 a v 15.00 hodin se tu konají komentované prohlídky. V květnu, červnu a v září můžete komentovanou prohlídku s ošetřovatelem absolvovat ve
13.00 hodin, vždy o víkendech. V ostatních termínech
je jistější si předem zavolat a domluvit se, že dorazíte.
Při menším počtu návštěvníků nebo v jiných časech,
než jsou komentované prohlídky, dostanete papírového průvodce a můžete areál stanice objevovat vlastním
tempem. Další informace k plánované návštěvě včetně aktualit získáte na webu stanice www.stanicepavlov.
cz.
Staňte se adoptivním rodičem výra, orla, čápa nebo
srnky Andělky
Dlouhodobě ve stanici žije lišák Lukáš, který miluje
štrúdl, výr velký Kuba, velký gurmán Addy – orel skalní nebo nejstarší obyvatel areálu luňák červený Pepina.
Děti si zamilují vydru Máju, která se velmi ráda předvádí, co všechno ve vodě i na souši dovede, a určitě

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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je zaujme i Žofka – sova pálená nebo srnka Andělka.
Přírodní areál v Pavlově obývá v průměru na 150 živočichů, přičemž nejvzácnějším obyvatelem je norek
evropský. Zvířátka, která tu dlouhodobě žijí, si můžete adoptovat, stát se jejich rodiči a ﬁnančně se podílet
na nákladech na krmení a péči o ně. Další možností,
jak můžete zachránce zvířat podpořit, je stát se kmotry
mláďátek, kterých stanicí projdou každoročně desítky
a jakmile vyrostou, vrací se zpět do volné přírody.
Adopce nebo kmotrovství může být skvělým dárkem
pro vaše přátele nebo rodinu, ze kterého budete mít vy
i obdarovaný skvělý pocit.
Přijeďte na zahájení sezóny nebo na Netopýří noc
Zachránci zvířat pořádají v Pavlově také nejrůznější
akce. Pravidelně slavnostně zahajují v květnu sezónu,
organizují Den dětí nebo zvou na Netopýří noc. Od září 2019 tu pro mladé zájemce organizují Přírodovědný
kroužek, otevřeli pobočku ekologické výchovy stanice
Pavlov v Jihlavě a během léta pořádají i táborové programy se zvířaty. Navíc poradí, jak postupovat, pokud
potřebujete získat náhradu škody způsobenou vydrou
nebo jak si zajistit odborný posudek pro stavbu. Školy si mohou objednat program, v rámci něhož přijedou
pracovníci stanice s vybranými handicapovanými zvířaty přímo do škol, nebo naopak mohou školní třídy zavítat do Pavlova a dozvědět se všechno o tamějších zvířecích obyvatelích.
V areálu stanice se také můžete ubytovat, a to v nově zrekonstruovaných prostorách ekocentra. Vila ležící v těsné blízkosti lesa je bezbariérová, vybavená sociálním zařízením, malou kuchyňkou, školicí místností
s projektorem. V její blízkosti je dostatek prostoru na
sportovní outdoorové aktivity. Okolí zase nabízí procházky kolem lesních studánek a relax uprostřed čisté
přírody Vysočiny. Přijeďte a přesvědčte se sami.
Další informace získáte na webu
www.stanicepavlov.cz
nebo na FB stránce stanice @stanicepavlov.

PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit v této nelehké době s naším drahým tatínkem, dědečkem, pradědečkem a strýcem, panem Josefem Prchalem z Jedlé. Poslední rozloučení se konalo 5. března 2021
v kostele svatého Václava v Chřenovicích. Rovněž děkujeme chřenovským ženám, které připravily a vyzdobily
kostel, panu ThDr. Janu Bártovi za vedení obřadu a procítěná slova útěchy. Dále pohřební službě pana Jiřího Petruse za přípravu smutečního obřadu, jeho zdárného průběhu, panu Josefu Borovskému, hasičům z Jedlé a okolí. Všem děkujeme za květinové dary a kondolence.
Dcera Hana Boumová s rodinou

PEPA ODEŠEL PŘED JAREM
Každým rokem v tomto vydání Ledečského zpravodaje
informuji o výroční schůzi včelařů. Letos, kdy jen čekáme
na to, až se budeme moci sejít a bez strachu si podat ruku,
musím informovat o něčem jiném.
Únor je sice nejkratší měsíc v roce, ale zároveň nejdelší
měsíc pro včelaře, který už se nemůže dočkat jara a prvních proletů svých včel. Pan JOSEF PRCHAL z Jedlé se
jara nedočkal. Odešel na konci února v nedožitých 93 letech. Byl nejstarším členem včelařského spolku. Včelařil
od svých 11 let.
Celý život bydlel v obci Jedlá. Chodil zde do školy, staral se o včely a koně, hrával ochotnické divadlo, byl dobrovolným hasičem. V Jedlé už po dvě Setkání rodáků
byl nejstarším rodákem obce. Na posledním setkání v roce 2018 daroval všem zúčastněným sklenici svého medu.
Své prvenství už přenechal mladším.
Pepo, budeme na Tebe vzpomínat jako na věčného optimistu s jiskrou v oku.
Martina Casková, Včelaři Ledeč n. S., Obec Jedlá

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ
ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH
NABÍZÍ
PRO JARNÍ PRODEJ
jabloně, hrušně, třešně, višně, ryngle, švestky,
meruňky, broskvoně, rybízy, angrešty,
maliny, ostružiny, brusinky, kanadské
i kamčatské borůvky, rakytníky, jahody,
vinnou révu, růže, bylinky, balkonové rostliny.
VELKÝ výběr rhododendronů, azalek, jehličnanů,
okrasných keřů, skalniček, trvalek, okasných trav.
Prodejní doba:
po-pá: 8–16 hod. so: 8–12 hod.

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH
Hněvkovice-Nová Ves 2, 584 01 Ledeč n. S.
Tel. 604 360 546, 604 408 336

www.skolka-stastny.cz
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ZEMŘEL TROJNÁSOBNÝ PŘEBORNÍK ČR
V MOTOKOSU
Jaroslav Doležal se narodil do města, které mělo od padesátých let minulého století velkou tradici v pořádání motoristických závodů. A tak se stalo, že se i mladý Jaroslav, s podporou svého otce, začal naplno věnovat motokrosu a velice záhy
se začal prosazovat mezi jezdce, kteří se pravidelně umisťovali na předních pozicích. Toho si samozřejmě nemohli nevšimnout tehdejší trenéři olomoucké Dukly a Jaroslav dostal povolávací rozkaz právě tam. V Olomouci, pod vedením
trenéra Zdeňka Strnadla, vyrostl v jezdce, který po návratu
z vojny vyhrával velkou spoustu závodů a stal se součástí širší
základny motokrosařů, která v tehdejším Československu byla na světové úrovni. Vrcholem jeho kariéry se stal zisk titulu
přeborníka ČR a to hned třikrát. V roce 1982 to bylo ve třídě
do 250 ccm a v letech 1983 a 1985 ve třídě do 500 ccm.
O jeho talentu by mohli dlouhé hodiny vyprávět všichni
členové olomoucké Dukly, které pravidelně porážel a se kterými svedl nejeden tvrdý boj o umístění na tzv. bedně. Jak byl
Jaroslav velmi tvrdým a nesmlouvavým soupeřem na trati,
o to srdečnějším byl kamarádem po závodech nebo po tréninku a v žádném případě nezkazil žádnou legraci, o kterou

nikdy nebyla mezi mladými jezdci nouze. Pro motokros vychoval svého syna, který se ježdění věnuje dodnes.
Ani po ukončení aktivní kariéry sportovce Jaroslav Doležal na motokros nezanevřel, právě naopak. Stal se jedním
z čelních představitelů místní organizace AMK Svazarmu
Ledeč n. Sázavou a později i předsedou zdejšího klubu a právě díky jemu má motokrosový ledečský areál takovou podobu, jakou má dnes. Postavil se do čela party lidí, kteří místní
trať dovedli do takové podoby, že se na ní daly bez problémů pořádat nejvyšší, celorepublikové závody motocyklů sólo, ale stejně tak byla vždy dokonale a bezpečně připravena
i pro závody sidekarů.
Jaroslav byl hnacím motorem ledečského motoristického dění a odpracované hodiny, které na úkor vlastní rodiny,
s ochotou a zápalem pro věc věnoval místnímu klubu, by se
snad ani nedaly spočítat. Já sám za sebe mám na Jaroslava
jen ty nejlepší vzpomínky a v mé paměti navždy zůstane jako
dobrý člověk, skvělý kamarád a jako někdo, na koho se dalo
za všech okolností stoprocentně spolehnout.
Jiří Hejtík

Na snímcích tři generace Doležalů – Jarda s tátou a synem a nejšťastnější závodnická léta

Foto: Ladislav Adámek

JARDU UŽ NA LEDEČSKÉM ZÁVODIŠTI
NIKDY NEPOTKÁME
V neděli 7. března jsem se dozvěděl těžko uvěřitelnou zprávu, že tento svět navždy opustil JARDA DOLEŽAL. Všichni jsme Jardu znali zejména z jeho působení na radnici, ale v Ledči se vždy překrývaly dva pojmy
– Jarda Doležal a motokros. Byl to Jarda, jako vícenásobný mistr republiky v motokrosu, který stál u budování
motokrosového areálu v sedmdesátých letech minulého století a byl to Jarda, který se mírou vrchovatou zasloužil o podobu současného areálu po roce 1989. Spolu s týmem ledečského Automotoklubu vybudoval trať spolu
se zázemím, na které se rádi vracejí jezdci všech kategorií. Tato trať patří mezi špičku amatérských tratí v celé
republice. Naše město se pak i díky podniku Motokros národů veteran classic 2012 dostalo i do mezinárodního
povědomí. Zároveň to byl Jarda, který vahou své osobnosti dokázal dovést na závodiště i nejvyšší vládní politiky, jako se mu to povedlo před dvěma lety a na závody přijel místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. O to těžší pro mě bude představa, že se už na žádných závodech s Jardou nepotkám. Vždycky, když přijedu na závodiště, budu nedočkavě vyhlížet Jardovu bílou volhu a chvíli mi bude trvat, než pochopím… Ale byl
to římský ﬁlozof Marcus Tullius Cicero, který řekl tato slova: „Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba
oplakávat“. Jardo, v Ledči ses stal nesmrtelným!
Petr Vaněk, předseda ledečského Automotoklubu
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PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme prostřednictvím Ledečského zpravodaje všem, kteří nám projevili svou účast a soustrast nad úmrtím pana Jaroslava Doležala. Je nám velmi líto, že epidemiologická opatření nedovolila všem dostavit se k poslednímu rozloučení se zesnulým. Písemná i osobní vyjádření soustrasti i mnohé květinové dary
svědčí o tom, že by se s panem Jaroslavem Doležalem přišlo naposledy rozloučit mnoho jeho přátel, kamarádů
Za přízeň a podporu děkuje rodina Doležalova.
i široká veřejnost.

ZEMŘEL PAN JAROSLAV DOLEŽAL
Tenhle světelský rodák vstoupil
do povědomí Ledečáků hned natřikrát. Především jako velká ﬁgura ledečského motoristického sportu – respektive motokrosu. Sjezdil mnoho
významných tratí po republice, kde
dosahoval i významných umístění.
Mnohokrát zažil postavení „na bedně“ s medailí i vavřínovým věncem
na krku. Však si také vyjezdil místo
v olomoucké Dukle, kde závodil po
boku opravdu slavných jmen té doby
(Dyka, Halma, Jiříčka, Kavana...).
I po své závodní kariéře zůstal Jarda Doležal věrný zdejšímu automotoklubu a činovníci této organizace
mi dají jistě za pravdu, že jeho pomoc byla významná a zanechal za
sebou velký kus organizační i propagační práce.
Podruhé pan Doležal vstoupil do
veřejného dění na konci minulého tisíciletí (1998). Tentokrát to byla kariéra komunálního politika, která mu
v „dresu“ ČSSD vynesla post druhého muže na ledečské radnici. Jeho
podpora veřejnosti byla v roce 2006

veliká, ve volbách získal 1177 hlasů
svých voličů, což opakoval i v roce
2010, kdy s počtem 1042 hlasů dokonce zvítězil. Ze světa svého tvrdého sportu si přinesl i tvrdá a často až
nekompromisní rozhodnutí. I tam,
kde by ostatní politici volili cestu
diplomatickou, Jarda vždy volil pozdvihnutou pěst, což mu jeho kritici vyčítali.
Vlastně tu byla třetí Jardova ledečská vlna. Jako čerstvý senior se vrátil ke kořenům své rodiny a k radosti
mnoha spoluobčanů se znovu objevil
ve své dílně, hned vedle sokolovny,
ševcovat. Ač vyučený nástrojař v ledečském Kovoﬁniši, tahle práce se
mu dařila a nebyly to vždy jen střevíce, které opravoval, byla to i řada drobností, které prostě neseženete. Že je mistr v dílně, jste bezpečně
poznali podle toho, že před vchodem
vždy stála vytuněná a nablýskaná volha – jeho velká pýcha a láska. Těch
škrpálů, které tudy za posledních pár
let prošly, by byl celý kamion. I tady si počínal s opravdovým fortelem

a jeho práce byla hojně vyhledávána a ceněna.
Věnce, které Jardovi přineseme
na místo posledního rozloučení, už
nebudou mít ten lesk, na který byl
zvyklý z dob své sportovní kariéry,
ale budou vděčným vyjádřením toho, že tu byl chlapák, který se uměl
s životem razantně rovnat. Čest jeho
památce!
ok
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BLAHO PŘÁNÍ - VZPOMÍNKY
Dne 29. dubna oslaví své krásné
80. narozeniny
paní RŮŽENA NEDVĚDOVÁ
z Ledče n. S.
Hodně zdraví a štěstí přejí a za její
lásku děkují dcery s rodinami, velkou
pusu posílají vnoučata a pravnučky.

Roky tiše běží, jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vrací
a nedají se zapomenout.
Dne 12. dubna uplyne deset let od
úmrtí paní JARMILY JIRÁČKOVÉ
z Ledče n. S.
S láskou a úctou stále vzpomíná
rodina a příbuzní.

Odešel ode všeho,
co miloval a měl rád,
my můžeme na něj už jen s láskou
vzpomínat.
Dne 14. dubna tomu budou tři roky,
kdy od nás odešel milovaný syn,
manžel a tatínek,
pan JOSEF MED z Vilémovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 28. března uplynulo 11 smutných
let, kdy nás opustil
pan FRANTIŠEK STEJSKAL.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Manželka
Ladislava Stejskalová

Dne 13. dubna uplyne třicet dva let,
kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček,
pan JAROSLAV ČERMÁK
z Koutů u Ledče n. S.
Stále vzpomíná manželka a dcery
s rodinami.

Dne 22. dubna 2021 uplyne dvanáct
smutných let od úmrtí
paní LUDMILY BĚLOUŠKOVÉ
z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte
spolu s námi.
S láskou a úctou děti
s rodinami

S láskou stále vzpomínají rodiče, manželka a děti.

Dne 27. dubna 2021 uplyne již třetí
rok, plný smutku a vzpomínek, kdy
nás navždy opustil
pan LADISLAV PAJER z Ledče,
vedoucí prodejny železářství, výborný
kolega, kamarád, skvělý táta
a dědeček.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Letos 23. dubna uplyne už jedenáct
smutných let od úmrtí
paní ZDEŇKY ZEMANOVÉ
z Ledče nad Sázavou.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
spolu s námi.
S úctou a láskou vzpomínají manžel
a dcera s rodinou.

S láskou vzpomíná manželka, bratr
Zdeněk a děti s rodinami.

Dne 23. dubna 2021 uplyne 5 roků
od úmrtí
pana FRANTIŠKA BŘEZINY
z Ledče n. S.
S láskou v srdci vzpomíná manželka,
syn a dcera s rodinou.

Dne 18. května uplyne již deset
smutných let, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček
a nyní i pradědeček,
pan JAROSLAV FIALA.
Všem, kteří jste ho znali a měli rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcery, vnoučata, pravnoučata a ostatní
příbuzní.

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. Řídí redakční rada vedená Otakarem
Kubátem. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, 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 fotograﬁe jsou redakční, nevyžádané články se nevracejí. Redakce si vyhrazuje
20
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.

