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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost červen 2021

5.–6. 6. Dr. Vosiková Veronika
– Lánecká 970, Světlá n. S. Tel.: 606 136 302

12.–13. 6.
Dr. Coufalová Petra
– Družstevní 568,

Ždírec n. Doubravou
Tel.: 725 583 733

19.–20. 6. Dr. Myjavcová Aneta
– Tyršova 579, Chotěboř Tel: 735 716 782

26.–27. 6. Dr. Havlíček Ondřej
– Sázavská 427, Habry Tel.: 777 730 557

3.–6. 7. Dr. Chládek Tomáš
– Sázavská 427, Habry Tel.: 777 730 557

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
Z důvodu aktuální epidemiologické situace si prosím

svoji návštěvuv ambulanci domluvte předem telefonicky. 
Poplatek 90,- Kč.

KOMINICTVÍ
URBAN A SYN

nabízí stavby nových systémových
komínů, montáže nerezových komínů,

vložkování komínových průduchů 
pro tuhá paliva i plyn. Rekonstrukce 
nadstřešních částí komínových těles, 

dopojení spotřebičů kouřovody,
roční servis a čištění komínů,

vše kvalitně a se zárukou.
Kontakt na telefon: 776 666 014.

V květnu roku 2021 se rada města sešla ve dnech 
3. a 24. května. Na svých jednáních rada města pro-
jednala tyto podstatné body:
• Schválení Smlouvy o výpůjčce s Muzeem Vysočiny 

Havlíčkův Brod. (pro Hrad s.r.o.)
• Bere na vědomí po projednání hospodářského vý-

sledku správy městských bytů za rok 2020 fi rmou 
ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou ztrátu ve výši 
(-) 263.667,37 Kč.

• Schválení uzavření nájemní smlouvy na část z pozem-
ků parc. č. 888/4,887/60 a 887/59 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou o celkové výměře 280 m2, s manželi 
B. a J. Š.

• Schválení uzavření nájemní smlouvy se společností, 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. na proná-
jem části pozemku parc.č. 127 v k.ú. Souboř o výmě-
ře 391 m2 za účelem dočasné skládky materiálu od 
12. 4. 2021 do 30. 6. 2021.

• Schválení ukončení nájemních smluv k bytům 
v DPS.

• Schválení prodloužení a uzavření nových nájemních 
smluv k bytům v DPS.

• Schválení zveřejnění záměru prodeje použité betono-
vé dlažby (50x50 cm) na plochu cca 10 m2.

• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytového 
prostoru o ploše 24,98 m2 umístěného v 2. NP v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky.

• Schválení přijetí fi nančního daru z Kraje Vysočina „Da-
rovací smlouva na podporu převodů vzdělávací činnos-
ti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování 
vzdělávání v roce 2021“ ve výši 273.829,- Kč.

• Bere na vědomí přijetí dotace od MPSV na podporu 
mimořádného fi nančního ohodnocení zaměstnanců 
v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid 
19 (program podpory C) ve výši 849 095,-Kč.

• Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 
2021 organizacím a spolkům v celkové výši 9 500 Kč 
(Linka bezpečí, z.s. a Spolek pro lůžkový hospic Mezi 
stromy, z.s.)

• Schválení účetních závěrek městem zřízených pří-
spěvkových organizacích – MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ.

• Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na fi nancování 
potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů, za úče-
lem udržení a rozvoje její akceschopnosti a to ve výši 
30 000,- Kč na rok 2021 s Krajem Vysočina.

• Schválení výpůjčky pozemků parc. č. poz. 507/1 – 
trvalý travní porost o výměře 2 492 m2 a parc. č. poz. 
507/2 – trvalý travní porost o výměře 4 380 m2 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou v době od 1. 7. 2021 do 7. 7. 2021 
skupině historického šermu Thorwaldsons.

• Bere na vědomí přehled o neplacení nájemného za 
pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou 
(stav k 28.02.2021) a zároveň bere na vědomí předlo-
žený vývoj dlužných částek a jejich umořování.

• Bere na vědomí dokument „Expertní vyjádření k sou-
časné stabilitní situaci ve svahu nad komunikací mezi 
zajištěným skalním masivem Šeptouchov s výrobním 
areálem Kovofi niš v Ledči nad Sázavou na části po-
zemku číslo parcely 1934/1 v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou“ zhotovený v dubnu 2021 Ústavem struktury 
a mechaniky hornin Akademie věd ČR, vypracovaný 
RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem ústavu.

• Ukládá Odboru výstavby a životního prostředí dále 
jednat s příslušnými orgány o možnosti získání fi -
nančních prostředků z dotačních fondů na vyřešení 
současné stabilitní situace ve svahu na Šeptouchově.

• Schválení předloženého odpisového plánu osobního 
automobilu TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE 
příspěvkové organizaci SVČ.

Zastupitelstvo města se v měsíci dubnu nekonalo.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je na-
plánován na 28. června 2021. Kompletní usnesení z jed-
nání 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
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KOSENÍ TRAVNATÝCH PLOCH V ROCE 2021

VÝHODNÁ CENA ZA KNIHU

Každý správný hospodář musí vždy, a to ve všech 
svých činnostech, porovnávat a vycházet ze zkuše-
ností z minulých let. Jak vlastně probíhalo kosení 
travnatých ploch v roce 2020? V polovině května 
2020 již byly pokoseny následující plochy – Poli-
klinika, obě sídliště, Zoufalka, Nad hradem, oba 
hřbitovy, školky, školy, před bývalým fi nančním 
úřadem, část Koželské ulice, příjezdy do města. Už 
jen na tomto meziročním srovnání je jasně vidět, jak 
rozdílné mohou být dva následující roky. Když jsme 
17. května projížděli naše město, tak byla tráva, ne-
jen na sídlištních útvarech tak nízká, že jsme těžko 
hledali lokalitu, kde vlastně zahájit letošní seč. Ubě-
hl týden, kdy fakticky stále pršelo, oteplilo se a trá-
va „vyskočila“ tak, že kosit je nyní nutné všechny 
plochy.

V celé společnosti se vede polemika o tom, jak 
správně a kdy kosit. Údržba travnatých ploch je 
v posledních několika letech diskutována snad 
ve všech sdělovacích médiích. Úzce to souvisí se 
stavem hmyzu, vody a vůbec stylem udržitelného 
životního rozvoje, ale to by bylo na delší debatu. 
Někteří lidé jsou zastánci golfového trávníku, který 
je nutné sekat každý týden, jiní naopak preferují ne-
udržované plochy. Tak se může klidně stát, že i při 
návštěvě krajských měst lze spatřit neudržované 
travní porosty mezi paneláky, kdy tráva dosahuje až 
do výše pasu dospělého člověka. To všechno jsou 
krajní meze, jak lze udržovat.

V našem krásném městě jsme vždy hledali střední 
cestu, která by nejvíce vyhovovala většině obyvatel-
stva. V realitě to znamená, že exponované travnaté 
plochy, tedy plochy na sídlištních útvarech a obyt-
ných částech kosíme 3x ročně, méně exponované 
plochy na okraji města pak pouze 1x ročně. V le-
tošním roce se pokusíme poprvé aplikovat takzvané 
„mozaikové“ kosení. To znamená, že ponecháme 

některé plochy mezi panelovými domy nepokosené 
delší dobu. Návrh těchto lokalit vycházel z dlouho-
dobých zkušeností a sami jsme zvědavi, jak navrže-
ný záměr přispěje k pohodě bydlení (např. zvlhče-
ní vzduchu v horkých letních měsících, atd.), dále 
pak, zda navržené řešení bude akceptováno obyva-
teli dané lokality. Nelze pochybovat o tom, že by 
méně četné kosení mělo pozitivně přispět k rozvoji 
fauny (užitečného hmyzu). Navržené lokality v síd-
lištním útvaru Rámy: okolo domů čísel popisných 
663, 664, 665, 655, 656, 657, 660. Navržené loka-
lity v sídlištním útvaru Stínadla: 1096, 1095, 1094, 
1093, 1097.

Je zřejmé, že někdo může souhlasit s praktikova-
ným řešením, jinému se může zdát absolutně ne-
vhodné. Snad každý člověk považuje okolí svého 
obydlí za nejlepší lokalitu k životu, kde by měl být 
přednostně prováděn úklid a pokosena tráva.

Ing. Břetislav Dvořák , vedoucí odboru OVŽP

Místní organizace Českého rybářského svazu Ledeč n. S. ve spolu-
práci Městem Ledeč vydala knihu 100 let rybářského spolku Ledeč n. 
S., Kniha pojednává o činnosti místní organizace od jejího založení 
až po současnost. Autor: Ing. Pavel Pešek, sazba a grafi cká úprava: 
Pavel Pešek ml. Kniha je v prodeji na čtyřech místech v Ledči n. S.: 
Cukrárna Jana Rajdlová, Rybářské potřeby LB Fish, Auto-Hifi  Jean - 
rybářské potřeby, Informační centrum.

NOVÁ CENA JEDNOHO VÝTISKU: 50 Kč
Bližší informace na webu: www.rybari-ledec.estranky.cz 

Jan Rajdl, Jednatel MO ČRS
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DOBROVOLNÍ HASIČI
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HASIČSKÝ OKRSEK č. 17 LEDEČSKO,
ZAHÁJIL PO ROCE OPĚT ČINNOST

LEDEČŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI
PROBLEMATICKÁ BYLA HLAVNĚ HOŘÍCÍ HRABANKA

Vážení čtenáři Ledečského zpravodaje, jak jis-
tě všichni víme, pandemie COVID 19 nás velmi 
omezuje na našich činnostech, hlavně na těch kul-
turních. Vždyť všichni víme, že většinou hasiči 
jsou pořadatelé kulturních akcí, ale nebrečíme 
a nestěžujeme si, máme spoustu jiné práce, ně-
které se musely dělat, i když jenom v omezeném 
množství hasičů, nebo po internetu.

Je tomu více jak rok, kdy nás tato nepříjemná 
situace omezila. V loňském roce jsme nemohli 
jako každoročně změřit svoje síly při soutěžích, 
nemohli jsme se scházet na našich setkáních, kde 
se plánuje a schvaluje, ale ani provádět nezbytná 
školení mužstev. Co jsme tedy dělali?

Pracovalo se pouze ve sborech na údržbě techni-
ky, na pomoci pro obce a školení se dělalo on-line. 
Psaly se testy a školilo se na dálku, za což bych 
chtěl všem dobrovolným hasičům poděkovat, že 
si svoje povinnosti, být ve výjezdové jednotce 
a řádně proškoleni splnili. Jednalo se především 
o strojníky a velitele (strojníkům platí školení na 
pět let a velitelé musí na přezkoušení každý rok), 
dále školení na motorové pily, dýchací techniku, 
ale i například na rozhodčí pro požární sport.

Letos, jakmile nám vláda povolila rozvolnění 
a mohli jsme cvičit, sešlo se ve středu 19. 5. 2021 
osm desítek hasičů mezi Kozlovem a Prosíčkami 
u Vodákova mlýna. Proběhlo tak po delší odmlce 
plnohodnotné cvičení jednotek požární ochrany 
třetí a páté kategorie sborů dobrovolných hasičů 
havlíčkobrodského 17. okrsku. Cvičení proběhlo 
pod taktovkou velitele Jaroslava Tvrdíka a Jose-
fa Borovského. Cílem cvičení bylo zdokonalení 
součinnosti a spolupráce jednotek, ale i prověření 
schopností členů a funkčnosti vybavení. V režii 

velitele cvičení proběhla simulace zajištění vody 
pro hašení v případě rozsáhlého požáru řazením 
jednotlivých přenosných motorových stříkaček 
a cisternových automobilových stříkaček do sé-
rie, na velkou vzdálenost, s převýšením od vodní-
ho zdroje, které je typické pro Ledečsko. Jedenáct 
jednotek (Hradec, Kozlov, Pavlov, Prosíčka, Vrb-
ka, Habrek, Číhošť, Ledeč nad Sázavou, Jedlá, 
Bělá, Chřenovice) za pomoci hadic B75 a vlast-
ních přenosných a automobilových stříkaček, do-
pravovalo vodu od tzv. Vodákova mlýna k Pro-
síčkám. Vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti 
byla přibližně 100 metrů, celkem tedy dálková 
doprava vody měřila úctyhodných 1100 metrů. 
Cvičení v souladu se svými cíli prověřilo nejen 
schopnosti a dovednosti hasičů a připravenost 
a funkčnost techniky, ale i vydatnost vodního 
zdroje a očekávané i neočekávané komplikace, 
ke kterým může dojít při ostrém zásahu. Cvičení 
bylo vyhodnoceno jako přínosné, a poznatky, kte-
ré z něj vyplynuly, budou zohledněny při přípravě 
dalších cvičení, ale především v rámci zásahové 
činnosti. 

Tímto cvičením jsme ale neskončili, chceme 
dál pracovat a cvičit, a tak zde padl další návrh - 
zorganizovat cvičení, soutěž pro děti, aby se taky 
trochu odreagovaly od svých počítačů. Tohoto 
nápadu se ujali hasiči z Kozlova. Proto bychom 
vás rádi pozvali
26. června 2021 od 13 hodin do Kozlova
na Dětskou hasičskou soutěž, kde bude probíhat 
i soutěž o nejšikovnějšího malého hasiče. 

Barevné snímky na protější straně, zapsali: 
Dan Horký a Josef Borovský

Od posledního vydání Zpravodaje ledečští dob-
rovolní hasiči zasahovali u dvou požárů. K prv-
nímu došlo dne 26. 4. 2021 v podvečerních ho-
dinách, kdy u Vilémovic zahořela hrabanka (viz 
barevné snímky na protější straně). Také druhý 
požár, ke kterému byla naše jednotka vyslána, byl 
požárem porostu, kdy jsme zasahovali u Mstisla-
vic, a to konkrétně v úterý 11. května.

V UPLYNULÉM OBDOBÍ dále byla zajištěna 
technická kontrola na našem zásahovém vozidle. 
Krom toho proběhl výcvik, o kterém pojedná 
okrskový starosta Josef Borovský v samostatném 
příspěvku. 

Mgr. Daniel Horký
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Ohledně trestné činnosti ve slu-
žebním obvodu Policejní stanice 
Ledeč nad Sázavou veřejnosti sdě-
lujeme, že za měsíc květen 2021 
policisté nezaevidovali žádný sku-
tek spadající do působnosti trest-
ního zákoníku. Policisté evidovali 
pouze přestupkové delikty, které 
byly vyřízeny příkazem na místě, 
oznámením k projednání ke správ-
nímu orgánu, či odloženy.

MLADÝ MUŽ SI I PŘES ZÁKAZ OTEVŘEL SVŮJ BAR 
A PODÁVAL ALKOHOLICKÉ NÁPOJE – Dne 24. 4. 2021 
v 23:00 hodin během obchůzkové služby policisté z Policejní sta-
nice v Ledči nad Sázavou za asistence psovoda zjistili, že v Ledči 
nad Sázavou v jednom z místních barů dochází k porušení mimo-
řádného opatření MZDR (Č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN 
část I. bod 16.), kde jednadvacetiletý mladík (nájemník prostor 
sloužících k podnikání), umožnil přístup nejméně čtyřem dal-
ším osobám do provozovny baru, kde tento mladý podnikající 
muž zprovoznil výčep s pivem a společně zde popíjeli alkohol. 

Rovněž hlídka na místě zjistila, že po celou dobu přítomnosti 
v provozovně baru nikdo neměl nasazenou ochranu dýchacích 
cest. U všech zjištěných osob byla provedena dechová zkouška, 
zda jsou ovlivněni alkoholem za pomocí kalibrovaného přístroje 
DRAGER, přičemž u 3 osob dechová zkouška byla pozitivní. 
Celé protiprávní jednání těchto osob bylo řádně na místě zadoku-
mentováno a dne 6. 5. 2021 oznámeno na Krajskou hygienickou 
stanici do Jihlavy k projednání, kde tomuto mladému podnikavé-
mu muži hrotí sankce ve správnim řízení až 3.000.000,-Kč.

POLICIE STÁLE PŘIJÍMÁ NOVÉ POLICISTY
Rád bych touto cestou opětovně připomenul veřejnosti, že 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina přijímá do svých řad 
nové policisty a policistky. V našich řadách uvítáme uchazeče, 
kteří budou vnímat práci policisty jako své budoucí celoživotní 
povolání. Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli 
podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku 
v našem kraji, dohlíželi by na bezpečnost na silnicích a bojovali 
společně s námi proti kriminalitě. Uchazečům nabízíme stabilní 
fi nanční ohodnocení, příspěvky na dovolenou, šest týdnů řádné 
dovolené, odchodné, výsluhový příspěvek a řadu dalších vý-
hod. Pro bližší informace a k podrobnostem přijímacího řízení 
se mohou zájemci obrátit na tel. č. 727 914 663 (personalistka), 
nebo napsat na email krpj.nabor@pcr.cz, případně jsou infor-
mace na webové stránce www.policie.cz. 

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 KVĚTEN 2021

POZOR! Z organizačních důvodů se dobročinná akce, na podporu nekonzumního způsobu života
a vzájemné lidské pomoci,

BLEŠÁK BEZPENĚZ 8, PŘESOUVÁ NA ZÁŘÍ.
PROSÍME, ZACHOVEJTE NÁM PŘÍZEŇ

Jak to funguje: BLEŠÁK BEZPENĚZ = VZÁJEMNÁ VÝMĚNA VĚCÍ
 • přineseš, co už nepotřebuješ – odneseš si, co se ti líbí
 • vybrané věci předáme tam, kde je potřebují a využijí
 • to vše BEZPENĚZ
 • vstupenkou jsou věci, které můžou ještě někomu dalšímu sloužit a udělat radost 

= za donesené věci dostanete vstupenku na akci
Věcnou sbírkou BEZPENĚZ společně podporujeme: dětské domovy, lidi v nouzi 
a bez domova, pečovatelské domy, záchranné stanice zvířat a mnohé další.

Dobročinný projekt BUDE LÍP, vznikl na podporu nekonzumního způsobu života, vzájemné lidské pomoci a pospolitosti. 
Naší vizí je vytvoření silného společenství lidí z Ledče nad Sázavou a širokého okolí, které díky spolupráci a vzájemné 
podpoře „ustojí“ společně všechny změny a nejistotu současného světa i všechny výzvy budoucí. Děkujeme za Vaši přízeň 
a podporu. - mo - www. budelip.com

PSYCHOLOGIE SVĚTLÁ
Psychoterapeutické a poradenské konzultace, 

krizová intervence ve Světlé nad Sázavou
Bc. Eva LEGNEROVÁ

www.psychologie-svetla.cz
Tel.: 607 25 22 43

psychologie-svetla@seznam.cz
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S ústupem omezení pohybu 
osob a ukončením nouzového 
stavu, hasičům narostl počet 
výjezdů. Je to jenom o úhlu 
pohledu, v číslech jde o ná-
růst o 35 %. Pohledem z druhé 
strany vidíme, že se vracíme 
na průměrný měsíční počet 
výjezdů. S vládními omeze-

ními se totiž omezila mobilita a činnosti občanů, 
což u nás znamenalo propad výjezdové činnosti. 
V období 25. 4. – 25. 5. profesionální hasiči vyjíž-
děli k 26 událostem. Likvidací klestu po kůrovco-
vé kalamitě docházelo k častým požárům hrabanky 

v lesích. O některých požárech se zmiňuje kolega 
Horký ve svém článku dobrovolných hasičů. Profe-
sionální hasiči vyjížděli 9x k takovým požárům do 
celého okolí. Děkuji všem kolegům dobrovolným 
hasičům, kteří nám s požáry pomáhali.

Z dopravních nehod můžeme jmenovat například 
nehodu motorkáře u obce Vlkanov, nehodu dodávky 
na obchvatu G. Jeníkova, či převrácený autojeřáb. 
Všechny nehody, na kterých jsme zasahovali, se 
obešly bez vážných poranění. Nejhezčí konec čekal 
kačenky kachny divoké, které napadaly do kanálu 
a 28. 5. je hasiči z kanálu zachránili.

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

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S.

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

 V sobotu 19. června se v dopoledních hodinách uskuteční tradiční SE-
TKÁNÍ VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE.
 Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním památkovým ústa-
vem zvou v sobotu 19. června na TRADIČNÍ ZAHRÁDECKOU 
POUŤ. Začátek programu od 14:00 v kostele sv. Víta v Zahrádce.
 V pátek 25. června se ve Vilémovicích opět uskuteční ZAHRADNÍ 
KONCERT vážné hudby. Začátek od 17:00. Tradiční posezení s občer-
stvením. Dále pokračuje živá hudba v hospodě u Čerta od cca 19:00.
 Středisko volného času připravuje ve dnech 25.–30. června akci s ná-
zvem INDIÁNSKÉ MĚSÍCE. Místo konání na stezce v Podhájí. Bliž-
ší informace na plakátech.

13. července – PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí
Aktuální informace o konání akcí sledujte na stránkách jednotlivých po-
řadatelů.
Turistické informační centrum si pro vás připravilo nové vydání 
KATALOGU SLUŽEB 2021-22. Katalog je již nyní k vyzvednutí 
v Infocentru na Husově náměstí (viz foto).

Mirka Pajerová DiS., Dana Sedláčková DiS.
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OPRAVY KOMUNIKACÍ – NOVÁ METODA PATCHMATIC

Během měsíce května se začalo s opravami míst-
ních komunikací menšího rozsahu, a to hlavně 
oprav výtluků po zimním období. Novinkou letoš-
ního roku je oprava komunikací tryskovou meto-
dou Patchmatic. Jedná se o lokální opravy výtluků, 
spár a síťových trhlin. Mělo by se jednat o rychlou 
a přitom trvanlivou opravu, která by měla zamezit 
dalšímu rozpadu komunikací. Touto metodou byly 
již opraveny komunikace v místní části Habrek, 
dále stará Habrecká, ulice M. Majerové, Pod Stína-
dly, Na Sibiři, Habrecká, Poštovní, Hradní, Jablo-
ňová, Nad Strání a část ulice Nad Lesem. Náklady 
na tyto opravy činily cca 500 tis. Kč.

V ulici Pod Stínadly je ještě plánována v dru-
hé fázi (červen) oprava povrchu metodou Slurry 
Seal. Zde se jedná o celoplošnou opravu komu-
nikace tenkovrstvým mikrokobercem, který se 
provádí pomocí speciálního pokladače. Výhodou 
této metody je, že se povrch nemusí frézovat, je 
zde rychlá průjezdnost komunikace, sjednotí se 

celý povrch komunikace a jedná se o opravu za 
příznivou cenu. Velkou výhodou je, že by se mělo 
zabránit průsaku vody do podloží komunikace, 
což by mělo prodloužit její životnost. Ulice Pod 
Stínadly byla zvolena jako vzorová pro vyzkouše-
ní této nové technologie a to hlavně z toho důvo-
du, že zde není v dohledné době plánována žádná 
oprava inženýrských sítí, tudíž je předpoklad, že 
by povrch mohl mít delší trvanlivost.

Co se týče rozsáhlejších oprav komunikací, tak 
by v letošním roce měla proběhnout oprava části 
komunikace Zahradní a to ve spolupráci se spo-
lečností VaK Havlíčkův Brod, a.s. a dále oprava 
křižovatky Hrnčíře. Náklady na tyto opravy jsou 
odhadovány na částku cca 1,5 mil. Kč. Plánovaný 
termín oprav je přelom června a července.

V plánu oprav komunikací je také oprava účelo-
vé komunikace mezi novostavbami v místní části 
Obrvaň. Předpokládaný termín opravy je přelom 
srpna a září. - OdMI -

V dubnu se uskutečnily zápisy dětí do prvních 
tříd pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k mi-
mořádným opatřením proběhl zápis opět pouze 
administrativně. K zápisu se přihlásilo 75 dětí, 
do prvního ročníku bylo přijato 63 dětí, o od-
klad zahájení školní docházky požádalo pro své 
dítě 11 zákonných zástupců. V jednom případě 
bylo správní řízení o přijetí přerušeno.

Ve školním roce 2021/2022 v ZŠ Ledeč nad 
Sázavou otevřeme tři první třídy.

Zároveň se zvýšil počet žádostí o přestup 
do vyšších ročníků z jiných devítiletých škol, 

k 20. 5. 2021 tak registrujeme už 15 žádostí, 
kterým můžeme vyhovět. Z důvodu zaplně-
né kapacity však nemůžeme přijmout žáky do 
speciálního oboru, kteří se vzdělávají podle 
RVP ZŠS (Rámcového vzdělávacího progra-
mu základní školu speciální), ale pouze žáky 
s lehkým mentálním postižením, kteří se vzdě-
lávají podle běžného RVP ZV (Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělává-
ní).

Jaroslav Šťastný,
ředitel ZŠ

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V ZŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU
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KOZA OBĚŠENÁ NA ŽELEZNIČNÍ ZÁVOŘE

Můj otec Josef Kozlík, měl na Hamrech sestru. 
Teta měla domek na stráni nad silnicí. U silnice byla 
studánka, pod silnicí tekl potok a na louce u poto-
ka se pásla jejich kravka. Teta si mě občas brala 
na hlídání, když maminka měla službu na poště. 
Brouzdala jsem se v potoce, když tam přišly dvě 
paní s holčičkou jménem Evička. Obě paní měly na 
šatech našitou hvězdu, kterou tenkrát museli nosit 
někteří naši spoluobčané. S Evičkou jsme si hrály 
u potoka, paní si sedly na mez a teta zatím odběhla 
domů pro dížku a hrneček, kravku na louce podo-
jila a nalila plný hrneček mléka Evičce, která ho 
s velkou chutí vypila a zbytek teta nalila ženám, 
do jejich přinesené bandasky a ony se vydaly zpět 
k Ledči. Tetin manžel pracoval v Ledči v kartáčov-
ně, bývalé sirkárně pana Moravce. Když jsem to 
vyprávěla mamince, řekla, že to byly židovky Mo-
ravcovy. Dobře se s nimi znala a se slzami v očích 
řekla, jak asi skončily ony s Evičkou a ti ostatní. 
Bylo to naposledy, kdy jsem je viděla. Ve škole jsem 
měla spolužačku Hanu. Její otec byl advokát a byd-
leli ve vile pana dr. Waskivského (budova dnešního 
fi nančního úřadu). Obývali tam celé hořejší patro 
a přáli si, abych s Haničkou kamarádila a já tam 
ráda chodila. Hanička bylo drobná křehká dívenka, 
měla hodně panenek a její mamička, jak Hanička 
svojí mamince říkala, uměla krásně vyšívat, plést 
a háčkovat, a tak jsme se nenudily a na ruční práce 
ve škole se nám to hodilo. Měli služebnou, a tak ty 
odpolední svačiny byly výborné. Haničky tatínek 
měl kancelář u mostu, nad Lebedovým obchodem 
a byl rád, že má Hanička za kamarádky obyčejné 
holky. Také s námi směla několikrát spát o prázd-
ninách na ostrůvku v chatě. Naší kamarádkou byla 
též Jarmila. Její rodiče měli hospodářství, a tak 
musela doma hodně pomáhat, zvláště když se jejím 
rodičům narodila dvojčátka. Rády jsme jí chodily 
pomáhat do stodoly rovnat slámu, sbírat na poli 
klásky, nebo přebírat brambory a podobně. Jednou 
jsem s ní na dvoře právě přebírala brambory, když 
přišel její tatínek s proutkem a řekl, že musí jít s ním 
a popohánět kravičku, kterou povede na Habeš, kde 
v jednom statku měli statného býka. Tenkrát ješ-
tě inseminace nebyla. S velkou ochotou důležitostí 
jsem šla s Jarkou, kravičce za zadkem, její otec ji 

vedl u hlavy, ale ani na náměstí a zbytek cesty jsme 
nikoho nepotkali a tak se mé důležitosti nedosta-
lo ocenění. Jen v hospodě Na Růžku bylo hlučno 
a já si vzpomněla, jak se vyprávělo, že jeden strýc 
vedl kozu, dostal chuť na pivo a přivázal ji ke sta-
ženým závorám. Když vyšel z hospody, koza visela 
oběšená na závoře. Poprvé v životě jsem také byla 
svědkem, jak vznikají telátka. Bylo krásné, ale brzy 
svůj domov muselo opustit. A tak nám nezbylo, 
než vyhánět na podzim na pastvu naše kamarádky 
kozy, které, byly v tu dobu téměř v každém baráku. 
Jarka měla na starosti dvě a tak vždy jednu s vel-
kou ochotou půjčovala Haně. Její otec nás s radostí 
ještě fotografoval. Nejraději jsme pásly i židovské-
ho hřbitova, kde byla pěkná tráva, kterou už nikdo 
nevyžínal. Na Mendlově poli jsme pálily ohníček 
z makoviní, které kluci kouřili a pak jim bylo špat-
ně a i pár brambor se na opečení našlo. Meze mezi 
poli byly většinou osázené jabloněmi, švestkami, 
a tak nám vitamíny nikdy nechyběly. Jindra chodí-
vala pomáhat na Hůrku babičce a dědovi, kteří už 
byli staří. Kamarádka Božka podle svého výběru 
šla někdy se mnou jindy zase s Jindrou. Naše cel-
kem hezké dětství však bylo narušeno příchodem 
tzv. „mezinárodních hostů“ a příchodem němec-
kých kluků – tzv. Hitlerjugend. 

Alena Vosmíková

V polovině roku se letos podruhé dostává na žádané a vítané příspěvky naší dopisovatelky, paní Aleny 
Vosmíkové. Naposledy to bylo v únoru, kdy se autorka „vykurýrovala“ ze zdravotního problému. Bohužel 
se nevyhnula ani obávanému pronásledovateli – covidu. Ale i to je naštěstí zažehnáno a máme už zase 
společné náměty na další příspěvky pro zpravodaj. Trablů už bylo dost, tak teď zase pevné zdraví (přibrat 
nějaké to kilíčko) a dobrou náladu, která paní Vosmíkové málokdy schází ok.
A teď už k jejím milým vzpomínkám, které tentokrát uvádíme pod názvem –
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TRHY, JARMARKY

DOPÁTRAT SE K HISTORII TRHŮ by nejspíš 
bylo velmi složité, ale právem se můžeme domní-
vat, že jejich úsvit byl už ve chvílích, kdy první lidé 
mezi sebou začali směňovat zboží. Jejich základem 
byl určitě obchod, ale podle zkušeností víme, že je 
to vždy také významná SPOLEČENSKÁ UDÁ-
LOST. Tržiště si našla velkou oblibu po celém světě 
a ve všech společnostech. Své výsostné postavení tu 
budou mít jistě proslulá orientální tržiště a bazary.

V minulosti bylo výsadou a přáním feudálů i před-
stavitelů městských radnic, organizovat a zřizovat 
tržnice i samotné trhy. Nemusíme dodávat, že hlav-
ní roli tu hrála ekonomika a prosperita, a tak vznika-
ly trhy výroční i týdenní a jejich proslulost dokonce 
městům a obcím dávala jména. Jistě si některá sami 
vybavíte (Trhová Kamenice, Trhové Sviny…). Na 
tomto místě bych rád připomněl i „naši“ nedalekou 
Zahrádku, která sice musela ustoupit přehradě, ale 
kam se rádi vracíme alespoň na výroční události – 
zejména proslulé poutě ke kostelu Sv. Víta (viz str.). 
Také tato Zahrádka nesla řadu let označení jako TR-
HOVÁ ZAHRÁDKA, a to už od roku 1562, výno-
sem císaře Ferdinanda I. (v Ledči byl zrovna dosta-
věn děkanský kostel).

Trhy dávaly jména náměstím, ulicím i celým čtvr-
tím měst. Dobré příklady jsou třeba z Prahy, kde na-
jdeme Koňský trh (Václavské náměstí), Dobytčí trh 
(Karlovo náměstí), Uhelný trh, Ovocný trh i Tržiště 
na Malé Straně.

Trhy byly oblíbené do té míry, že vznikaly celé 
kalendáře, kde byly pevné termíny a obchodníci 
i zájemci si mohli vybírat pro celé území regionu, 
ale i daleko za jeho hranice. Jednou z takových 
„zhuštěných“ informací byl třeba proslulý Pečírkův 
kalendář, který byl mezi lidmi velmi vyhledávaný, 
zejména mezi světovými válkami minulého století. 
Kromě zmíněných praktických rad tu bylo také kra-
tochvilné čtení – třeba o Tragédii revírníka Ducháka 
nebo také řada dobových reklam, které se nabídkou 

zase tak nelišily od těch dnešních, jen ta agresivi-
ta nebyla tak zjevná. Týdenní i výroční trhy měly 
svá nepsaná i psaná pravidla. Protože jsme národem 
úředníků, přečtěte si takovou formulaci, jak ji při-
pravil právě úředník: „Tržiště je v tržních řádech 
měst a obcí defi nováno jako prostor mimo provo-
zovnu, který je k tomuto účelu určen kolaudačním 
rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle 
zvláštního zákona, kde dochází k nabídce, prodeji 
zboží a poskytování služeb na místech pronajatých 
k tomuto účelu. Jedná se o prostor, který je veřejně 
přístupný“.

Tak se na týdenních trzích prodávala často čerstvá 
zelenina, drůbež. Vejce, domácí sýry, drobné řeme-
slné výrobky. Zatímco výroční trhy – tedy ty s pri-
vilegiem (odtud také název jarmark), bývaly pro-
storově náročnější (prodával se tu dobytek i koně) 
a také nabídkou bohatší a pestřejší. S obchodem 
a společenskou událostí se často „svezly“ i dopro-
vodné akce (fl ašinetáři, písničkáři, kejklíři a samo-
zřejmě také čeládka, která s řádným obchodem měla 
pramálo společného, tedy nejrůznější šejdíři, pod-
vodníci a zlodějíčkové. Snad také proto byl v blíz-
kosti tržišť často i pranýř. Zmíněný pranýř byl nejen 
pro příležitostné zlodějíčky, ale také pro nepoctivé 
prodejce – odtud je třeba i známé rčení „mít máslo 
na hlavě“ – nepoctivý trhovec se vsadil do pranýře 
a jeho ošizené zboží mu dali na hlavu, kde se ne-
šťastníkovi postupně roztékalo. Pranýř údajně byl 
(je?) i v Ledči, ale i na ten se časem na stránkách 
našeho zpravodaje brzy dostane.

Trhy, bleší trhy, bazary, jarmarky či jinak pojme-
novaná obchodní a společenská shromáždění jsou 
staletí velmi oblíbená a jak máme možnost pozo-
rovat, nejinak je tomu i v současnosti, jen se nám 
do toho nesmí zaplést nějaký ten koronavir. Vždyť 
víme, jak je příjemné mezi krámky a stolky se zbo-
žím, potkat se se svými známými a trochu poklábo-
sit. Zkrátka nepřijdou ani prodejci, však je známo, 
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LEDEČSKÉ TRHY

Ledečské trhy a zvláště ty na dobytek, byly vyhlá-
šené v širokém okolí. Tento trh se zde konával každý 
čtvrtek už od patnáctého století. Každý čtvrtek při-
cházeli sedláci z města a okolí a přiváděli nabídnout 
koně, krávy, kozy, vepře a ostatní domácí zvířectvo.

V roce 1914 Okresní hejtmanství rozhodlo, že ze 
zdravotních a hygienických důvodů trhy na doby-
tek se na Ledečském náměstí již nebudou konat. 
Poslední trh se zde konal 26. listopadu 1914. Trh 
na dobytek byl nařízením okresního úřadu přemís-
těn na nové místo. Bylo vybráno při Koželské ulici, 
v místech kde dnes stojí internát a sportovní hala 
gymnázia. Ostatní trhy vydržely na náměstí až do 
roku 1955, kdy byly zrušeny.

Po Sametové revoluci městské zastupitelstvo 
v Ledči začalo zvažovat obnovení trhů. Byl upraven 

prostor za autobusovým nádražím. Byla zde polo-
žena zámková dlažba, zřízeno osvětlení a přivedena 
voda do kašny, kde by si kupující mohli umýt ruce 
a zakoupené produkty.

Trhy však nedosáhly dřívějšího ohlasu a po po-
stavení marketu Billa zde bylo zřízeno parkoviště 
pro auta zákazníků. Časem se trhy opět vrátily na 
ledečské náměstí, i když co do počtu prodávajících, 
se již nevrátily na původní úroveň.

Výstava skotu a koní na Jubilejní výstavě 10. září 
1908 (viz snímek) v Ledči. Výstava byla instalo-
vána při staré silnici do Habreku. V té době zde 
byla pouze pole a kaplička, která zde stojí dodnes 
(už jsme o ní v našem zpravodaji také opakovaně 
psali). 

Josef Pleva

že každý tady nějakou tu korunku utratí nebo ho 
k tomu alespoň donutí děti či vnoučata.

Na novodobé rozdělování potravin na trzích si já 
moc nehraju, takže BIO nebo vyrobeno mimo re-
gion mě nechává chladným. Z poslední doby také 
většina z nás ví, že si podle zdravotní kondice roz-
dělujeme potraviny na ty zdravé nebo dobré – když 
jsem fi t, dávám přednost těm druhým.

Tak věřme, že už brzy se budeme moci svobodně 
a bez omezení vydat zase na některý z trhů na le-
dečském náměstí. Zatím je to skromné, ale je velká 
naděje, že se vrátíme do šťastnějších a bohatších 
časů. 

Jak to tu bylo v minulosti, tím nás provede pan 
JOSEF PLEVA ve svých pravidelných výletech do 
historie našeho města.  ok
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JARO V BARBORCE

O POLITICE. Také máte při sledování aktuálních zpráv po-
cit, že jde o tragikomické divadelní představení? Nový ministr 
zdravotnictví? Asi půjde o špičkového odborníka, a skvělého 
manažera. Ale… vlastně nedávno musel z ministerstva ode-
jít. Určitě byl pro jeho odchod vážný důvod a pro jeho návrat 
asi ještě vážnější. Nebo politik, který se smrtelně vážným vý-
razem vyhlásí opatření, které nás zachrání a vzápětí ho sám 
hrubě poruší. Však jsme lidi a ne stroje… A slyšeli jste, že 
muniční sklad ve Vrběticích se do povětří vyhodil sám? Při 
výbuchu ale zahynuli lidé. Sklad si prostě sebevraždu špatně 
naplánoval.

Rozhodně se nechci vysmívat tíživé zodpovědnosti těch, 
kteří se nám snaží vládnout. Často jde o břemeno na hra-
nici lidských schopností. Vracejí se problémy, které vyřešit 
nelze, je nutné se rozhodnout pro nejlepší ze všech špatných 
rozhodnutí, přijímat kompromisy a vysvětlovat věci, které 
vysvětlit nelze. Chyby mohou výrazně ovlivnit lidské živo-
ty. Rozhodovat o lidech je spíše božská než lidská pravomoc. 
Pokud o lidech rozhodují lidé, bude k chybám docházet. Ne-
zbývá než modlit se za politiky pokorné, ale pevné, rozhodné 
ale hledající, rázné, ale slušné. Pane Bože, odpusť nám naše 
viny…

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
19. 6. ve 14.00 poutní mše svatá ke svatému Vítu v Zahrádce 
20. 6. v 9.00 při slavnostní mši svaté děti přijmou první svaté 

přijímání
24. 6. v 18.00 poutní mše svatá ke svatému Janu Křtiteli v Sa-

čanech 
27. 6. v 9.00 slavnostní poutní mše svatá ke svatému Petru a Pavlu
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav s jeho jménem spojil hlavní chrám 

v Praze, jeho památku ctil i císař a král Karel IV.)
24. 6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele (prorok, který připra-

voval lidi na příchod Ježíše a pokřtil ho v řece Jordánu.
29. 6. Sv. Petr a Pavel (těmto dvěma nejvýznamnějším apošto-

lům je zasvěcený chrám v Ledči.)
4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů, prosazoval slo-

vanskou liturgii. Založil Sázavský klášter.)
5. 7. Sv. Cyrila a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanského jazyka 

v našich zemích.)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil 

Mgr. Miroslav Sklenář

Všechny jarní měsíce jsme prožili v naprosté pohodě a klidu. 
Věnovali jsme se oblíbeným činnostem, jako jsou procházky, 
keramika, zpívání, vaření nebo relaxace. Užili jsme si také náš 
první výlet, kdy jsme se vydali přes hranice okresů a krajů a za-
vítali do našich oblíbených zahradnictví v Čáslavi. Zhlédli jsme 
také výstavu voskových fi gurín na ledečském hradě, která byla 
více než zajímavá. Neméně zajímavý byl i tzv. Obrácený den. 
Ten probíhal tak, že si klienti a zaměstnanci vyměnili role. Kli-
enti měli vymyslet program pro nás zaměstnance a postarat se 

o naše pohodlí. Tento úkol zvládli na jedničku s hvězdičkou. 
Připravili si pro nás výtvarnou činnost a procházku po oko-
lí. Plánujeme také ozdravný pobyt, tentokrát na téma Indiáni 
a Kovbojové. Pečlivě se věnujeme přípravě kostýmů a disci-
plín.

Znovu je otevřen i obchůdek Hátovinky, kde si můžete za-
koupit naše výrobky a podpořit nás tak v další činnosti. Otevře-
no máme od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.

Eva Moravcová Urbanová, vedoucí a sociální pracovník
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1. dubna 2021 zahájila činnost Sociálně-terapeutická dílna 
Domova Háj ve Světlé nad Sázavou. První klienti již využívají 
její služby.

Cílem ambulantní služby je podporovat a rozvíjet sociální 
a pracovní dovednosti dospělých osob s mentálním (případně 
kombinovaným) postižením. Činnost služby je orientována na 
zvládání pracovních činností, postupů a komunikaci při práci. 
Dále na posílení soustředění při práci, dokončení úkolu a pozi-
tivního přístupu, dodržování hygieny, bezpečnosti a ochrany ži-
votního prostředí. Poskytování služby vychází z individuálního 
přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost.

Klientem Sociálně-terapeutické dílny Domova Háj se mo-
hou stát lidé ve věku od 18 let s mentálním postižením, kteří 
dostanou možnost udržovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti 
v oblasti sebeobsluhy, seberealizace a také v dalších oblastech 
běžného života (úklid domácnosti, vaření, nakupování, péče 
o zahradu, tvorba v keramické a kreativní dílně). Získají také 
základní přehled o možnostech pracovního uplatnění (exkurze 
na pracoviště, podporu při zpracování životopisu, nácvik při-
jímacích pohovorů atd.). Zájemci se nemusí stát hned klienty 
služby, mohou přijít, a v rámci „Dne na zkoušku“ zjistit, zda je 
pojetí a zázemí služby osloví. Z kapacitních důvodů služby je 
potřeba termín „Dne na zkoušku“ předem domluvit.

Služba je určena nejen pro klienty pobytových služeb Do-
mova Háj, ale i pro další osoby z veřejnosti. A je poskytována 

zdarma – nic za ní tedy klienti neplatí. Současně však za vyko-
nanou práci nedostanete žádný plat.

V případě 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). Neváhejte a přijďte se k nám do Sociálně-tera-
peutické dílny podívat. 

Mgr. Andrea Šeredová, pracovnice pro komunikaci
s veřejností Domova Háj

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
– VEDOUCÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

(pedagogické vzdělání není podmínkou)

TRÉNINK PRO VŠECHNY

PRVNÍ KLIENTI JIŽ VYUŽÍVAJÍ SLUŽBY
SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ DÍLNY DOMOVA HÁJ

VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

SVČ LEDEČ HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY VYKONÁVAJÍCÍ DÍLČÍ
PEDAGOGICKOU ČINNOST PRO ČINNOST V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH
(pracovní smlouva – dohoda o provedení práce).

Ovládáte zajímavé dovednosti?
Máte chuť se o ně podělit s druhými?
Baví Vás práce s dětmi?
Pokud ano, kontaktujte nás do 15. 6. 2021.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace,
Barborka 790, 584 01 Ledeč n. S.
Tel. 736 539 172, e-mail: svobodova@svcledec.cz
Tato práce je vhodná i pro maminky na mateřské dovolené nebo aktivní seniory.

Na začátku května, právě v době, kdy se otvírala venkovní 
sportoviště po nucené covidové pauze, si pro Vás Středisko vol-
ného času ve spolupráci s oddílem házené připravili pro všech-
ny sportovce i nesportovce trénink. Trénink probíhal od čtvrtka 
6. 5. do úterý 11. 5. na víceúčelovém hřišti pro základní školu. 
Disciplíny byly rozděleny podle věku dětí. Přes zahřívací cvi-
čení si mohli všichni vyzkoušet i fyzicky náročnější disciplíny 
nebo technicky náročnější cvičení s míčem i bez něj. Obzvláště 
se dětem líbila střelba na našeho Pepu.

Velkou radost nám udělala účast dětí z družiny, děkujeme 
paním družinářkám za jejich vstřícný přístup. Mimo družinu 
navštívilo trénink několik desítek dalších děti, některé dokonce 
několikrát. To bylo pro nás obzvláště potěšující. Za splnění všech 
disciplín si každý mohl vyzvednout odměnu v kavárně Kovárna.

Je vidět, že dětem pohyb chyběl a možná stále chybí. Pojď-
me sportovat, hýbat se a radovat se z pohybu. Pohyb a sport 
je velmi důležitou součástí života dětí i dospělých. Neváhejte 
a sportujte – SPORTUJTE S NÁMI! Lenka Pešková
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Ačkoliv po většinu školního 
roku žáci nebyli fyzicky přítomni 
ve škole, některé povinnosti, kte-
ré se vztahují na školu ve směru 
k žákům, nezanikly.

Předně jde o samotnou výuku, 
ta na naší škole probíhala pomo-
cí platformy Teams a mohli jste 
se o ní dočíst v minulých číslech 
LZ. Ale další povinností, kterou 
musí každá škola zajistit, je mini-
mální preventivní program. Ten 
se zabývá především ochranou 
žáků před nežádoucími sociální-
mi jevy (návykové látky, šikana, 
sexuální predátorství, dopravní 
výchova, správný pohyb v ky-
berprostoru atd.). Všechny tyto 
oblasti jsou běžně začleňovány 
do hodin a navíc jsou pro žáky 
přichystané různé programy jako 
nadstavba těchto aktivit.

Během končícího školního 
roku byly pro žáky naší školy 
přichystány dvě online přednáš-
ky z oblasti kybernetické bezpeč-
nosti, a to: Kybernetická hygiena 
- jak se chovat na internetu a jak 

bezpečně pracovat na počítači ur-
čena pro žáky 3. a 4. ročníku IT 
a Aktuální hrozby a trendy v ob-
lasti kybernetické bezpečnosti, 
které se rovněž zúčastnili žáci 3. 
a 4. ročníku IT a také žáci sexty 
gymnázia.

Pro naše nejmladší žáky, pri-
mány, bylo na oblast kyberpro-
storu připraveno několik výuko-
vých hodin. Vyvrcholením pak 
bylo zhlédnutí fi lmu Seznam se 
bezpečně – Hory, který v žácích 
zanechal výrazné pocity.

Další oblastí z minimální pre-
vence, která letos byla pokryta 
formou webináře, byla dopravní 
bezpečnost. Interaktivní pořad 
pod názvem Nehodou to začíná 
připravila a živě na youtube vysí-
lala společnost Dekra. Devadesá-
timinutový přenos měl seznámit 
žáky kvarty, kvinty, sexty, septi-
my, 1.B, 1.SM, 1.OK, 2.SM, 2.I, 
2.MS, 3.I a 3.MS s předcházením 
dopravním nehodám. Milý a vtip-
ný moderátor společně s doprav-
ním psychologem, záchranářem, 
učitelem v autoškole a doprav-
ním expertem upozornili čerstvé 
či budoucí řidiče na nebezpečí 
drog, a to i těch zcela legálních, 
v souvislosti s dopravou, dále na 

nepozornost při řízení a další as-
pekty, které mohou zavinit (a také 
často zaviní) dopravní nehody.

Součástí tohoto edukačního 
projektu bylo také několik videí, 
která ukazovala simulace doprav-
ních nehod, crashtesty či způsob, 
jak se chovat, přijedeme-li k do-
pravní nehodě jako první. Velmi 
příjemným zpestřením byla mož-
nost zasahovat do přednášky po-
mocí dotazů a hlasování.

Žáci byli s tímto programem 
velmi spokojeni, 96 % z nich se 
velmi líbil a považovali ho za 
užitečný. Za všechny snad jedna 
odpověď z našeho zpětnovazeb-
ního dotazníku:

„Byl to snad první program, 
který se mi líbil a také jsem se 
u něj zasmála. Líbilo se mi zpra-
cování celého projektu, interakce 
s diváky, vše bylo dobře slyšet 
a vidět, ale zároveň jsem se do-
zvěděla mnoho užitečných věcí 
pro každodenní život, takže za to 
jsem opravdu ráda. Dále si mi 
také líbilo, že v programu účin-
kovali odborníci, takže všechny 
informace jsou z první ruky. Shr-
nutí: naučné, skvěle zpracované 
a promyšlené.“

Ing. Jana Flekalová

PREVENCE NA GYMNÁZIU A SOŠ V LEDČI

KURZ SVAŘOVÁNÍ VE ŠKOLNÍCH DÍLNÁCH

V mimořádných epidemických 
podmínkách probíhal s přestáv-
kami od 9. září 2020 do 14. květ-
na 2021 ve školních dílnách zá-
kladní kurz svařování, kterého se 
zúčastnilo celkem 10 žáků třetí-
ho ročníku učebního oboru stroj-
ní mechanik. Žáci absolvovali 
metodu ZK-111 W11 (obalovaná 
elektroda). Z důvodu onemoc-
nění Covidem-19 se nemohl zú-
častnit závěrečné zkoušky jeden 
žák. Závěrečná zkouška proběhla 
za dohledu zkušebního komisaře 

14. 5. 2021 a skládala se z písem-
né práce (technologie, bezpeč-
nostní test) a z praktické části, 
kde žáci zhotovovali čtyři poža-
dované sváry. Úspěšně ukončilo 
v tento den závěrečné zkoušky 
6 žáků. Zbývající žáci si své zna-
losti doplnili a u opravných tes-
tů také prošli. Přejeme žákům, 
aby dovednosti získané kurzem 
uplatnili v praxi ve fi rmách. 

Josef Vitiska, 
vedoucí učitel praxe
a odborného výcviku
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MODEL FORMULE LOTUS 49

PROJEKTOVÝ DEN PRO LEDEČSKOU PRIMU

Žák 3. ročníku oboru Nástrojař Radek Ritschel vyrobil 
velmi pěkný model formule Lotus 49, na kterém strávil při-
bližně 200 hodin. 

Výroba formule byla prováděna zčásti v rámci odborného 
výcviku ve školních dílnách střední odborné školy. Většinu 
času Radek pracoval doma v dílně, kde mu radou pomáhal 
i jeho otec. Ten se v roce 1991 také vyučil na našem ledeč-
ském středním odborném učilišti a v rámci odborného vý-
cviku vyrobil minibike. Radek svůj model popisuje takto:

„Jedná se o model Lotusu 49 (se kterým závodil Jim Clark) 
v měřítku 1:28. Mám rád rychlá auta, motorky, zkrátka co je 
rychlé a má silný motor. Myšlenku udělat si model Lotus jsem 
měl v hlavě už dlouho. Nejdříve jsem si musel udělat rozkres-
lení dílů v přesném měřítku, aby vše odpovídalo zmenšenému 

modelu. Model formule se skládá ze 110 dílů. Protože nemám 
zkušenosti s pískováním, obrátil jsem se na uměleckou školu 
ve Světlé nad Sázavou, kde mi ochotně pomohla paní Eliška 
Havránková. Udělal jsem šablony s pruhem a čísly, které mi 
překreslil do programu pan Rezler. Šablonu po vyříznutí na 
plotru jsem nalepil na formuli a opískoval. Aby Lotus vynikl, 
oslovil jsem zdejší kamenictví, kde mi pan a paní Kratochví-
lovi udělali kamenný podstavec. To už byla jen pomyslná třeš-
nička na dortu. A těmto všem, kteří mi s nadšením o ochotou 
pomohli, chci poděkovat“.

Velmi si vážíme šikovných žáků, kteří rozvíjejí své do-
vednosti a věnují čas technickým aktivitám. Přejeme Rad-
kovi hodně dalších zajímavých projektů.

Josef Vitiska, vedoucí učitel školních dílen

Zatímco maturanti se museli předposlední květnové pon-
dělí soustředit na své didaktické testy, primáni na tom byli asi 
o poznání lépe. Vyrazili na projektový den do Hulic, kde na-
vštívili Vodní dům a Včelí svět. Počasí bylo slibné, konečně 
jeden den bez deště. Dvacet devět primánů doplněných dvě-
ma šikovnými sekundány bylo rozděleno do dvou skupin.

Uvnitř si vyslechli krátkou přednášku o vodních živoči-
ších. Pak si mohli prohlédnout a nakrmit (překvapivě) neto-
pýra a malé vodní korýše. Venkovní skupina vypracovávala 
pracovní listy na téma přírody na Želivce – rostliny, ryby 

i něco málo o horninách. A samozřejmě, nemohli vynechat 
různé mlýnky, kanály, šneky a jiné vynálezy. Někteří sice 
byli po chvilce jako vodníci, ale sluníčko i převléknutí jim 
pomohly.

Také ve Včelím světě byli primáni zaujati tématem, krát-
ký výklad s kvizem, ale i výroba svíček stály za to. Jen jedné 
včeličce se náš pohyb v zahradě moc nelíbil, a tak jednoho 
z nás bodla do ucha. To nám však náladu zkazit nemohlo, 
protože po tak dlouhé době distanční výuky jsme si užili 
společně příjemně strávený den.  ThMgr.Jiří Foller
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA V LEDČI NAD SÁZAVOU

Od září 2021 bude probíhat výuka na vyšší odbor-
né škole podle inovovaného vzdělávacího programu 
Ekonomika a management podniku v souladu s no-
vými požadavky odborné praxe a s nařízením vlády 
o soustavě oborů vzdělávání. Nová akreditace byla 
vzdělávacímu programu udělena Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy v lednu 2021.

Vyšší odborná škola v Ledči nad Sázavou v letoš-
ním roce slaví 25 let od svého vzniku. Používáme 
kreditní modulový systém hodnocení, přispívající 
k lepší prostupnosti mezi vyššími odbornými a vy-
sokými školami. Studium je tříleté a po jeho ukon-
čení absolvent získává titul DiS.

Absolvent se v praxi uplatní jako samostatný od-
borný referent ve výrobních, obchodních podnicích, 
v podnicích služeb, dále jako účetní metodik nebo 
specialista marketingu. Může najít uplatnění také 
ve veřejné správě, zejména na krajských a obecních 
úřadech, fi nančních úřadech a úřadech práce. Apli-
kuje právní předpisy a využívá je v zaměstnání i jako 
samostatný podnikatel. Orientuje se v současné 

daňové a účetní legislativě, aktivně využívá účetní 
software, ovládá kalkulační techniky a tvorbu cen, 
při své práci využívá informační technologie.

Součástí letního období v prvním i druhém roční-
ku je čtrnáctidenní praxe a ve třetím ročníku studen-
ti absolvují odbornou praxi v celém zimním obdo-
bí. Tato závěrečná půlroční praxe studentům často 
přináší nabídku pracovního místa v daném podniku. 
K dobrému uplatnění v praxi rovněž přispívá činnost 
fi ktivní fi rmy ve druhém ročníku. Jedná se o vytvo-
ření virtuální fi rmy zapojené do systému fi ktivních 
fi rem organizovaných Centrem fi ktivních fi rem ČR, 
které provozuje Národní pedagogický institut v Pra-
ze. Našim absolventům usnadňuje vstup na trh prá-
ce či pomáhá při zakládání vlastní fi rmy.

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat den-
ní formu studia. Přihlášky se odevzdávají v druhém 
kole do 30. června 2021. Zájemcům o studium rádi 
poskytneme informace e-mailem rydlovav@gsv365.
cz, na www.gvi.cz nebo telefonicky (731 612 319).

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání
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FOTBALOVÉ BEJVÁVALO
(Třetí díl vzpomínek pana Josefa Navrátila)

Z našich soutěžních zápasů mám stále v paměti 
jen dva, protože to byly zápasy veledůležité a pro 
své pozadí zvláštní, proto si myslím, že si tady své 
místo zaslouží.

První se začal v roce 1960 a hned po mém příchodu. 
Od Nového roku začala platit zásadní změna v územ-
ním uspořádání státu, kdy třeba zanikl i náš okres le-
dečský. Z pohledu kopané byl významný především 
zánik kraje jihlavského, který si mezi sebe rozdělily 
větší územní celky. S touto změnou politickou souvi-
sela i reorganizace sportovních soutěží, včetně fotba-
lových. Dobíhající jarní část ročníku 1959-60 měla 
být dohraná ještě postaru, ale nové soutěže už měly 
být rozehrané podle nového uspořádání. Nebylo asi 
snadné po reorganizaci sestavit nové soutěže z muž-
stev přibližně stejné výkonnosti z nových území, 
když bylo připuštěno, že k postupu do 1.A východo-
české-jih stačí z 1.B třídy jihlavské konečné umístění 
na prvních třech místech, zatímco v kraji jihlavském 
se postupovalo jen z místa prvního. 

Nevím už z jaké pozice v 1. B začala brzy s jarem 
„tvrdá“ příprava s jasným cílem dosáhnout alespoň 
na tu postupovou konečnou třetí pozici. V jeho do-
sažení jsme věřili i proto, že mužstvo posílilo už 
v minulých létech několik kvalitních hráčů – mimo 
Cikána také Vávra, Vratislavský, z vojny přišel Pe-
trů, Šťastný atd. a začínal hrát za dospělé i nadějný 
dorostenec Jirka Svoboda, na kterého se ale muselo 
počkat, až se vrátí z vojny. Na ten kýžený alespoň 
třetí post ještě pořád jihlavské 1. B jsme se sice do-
táhli, ale herně moc nepřesvědčovali. Proto se s na-
pětím očekával poslední rozhodující zápas, který 
měl umístění, a tedy i postup potvrdit a já ho mám 
v paměti po šedesáti letech dodnes. Proč?

Protože našim soupeřem tenkrát byl Spartak 
Třebíč B a hrálo se na našem stadionu. Soupeř přijel 
v sestavě, která nám dávala naději na úspěch – ale-
spoň podle mého úsudku. Pro nás hovořilo rozdílné 
umístění v tabulce a také jsem hodně jejich hráčů 
znal. V Třebíči jsem pobýval čtyři roky ve škole 

Stojí: Zdeněk Hrabaň, Luboš Štěpánek (oba postranní rozhodčí), Jiří Cikán, Jiří Svoboda, Jaroslav Dvořák 
(náhodný fanda), Josef Prchal, Jaroslav Čvančar, Josef Maloušek, Antonín Kubát, pan Josef Laštovička 
(rozhodčí). Klečí: Bohumil Beneš, Jan Peca, Alexandr Olyjnyk, Jindřich (Šoulin) Knytl, Franče.

Jednou z posledních vět minulého pokračování jsem zapochyboval o způsobilosti hřiště pod nádražím pro 
soutěžní zápasy. Jeden pamětník mi ale nedávno potvrdil, že se na něm soutěžní zápasy hrály, a to nejméně 
po celou dobu našich fotbalových počátků a protože fotka městské fotbalové reprezentace z úvodu onoho 
minulého pokračování může být z let pozdějších, mohli tito borci ještě v tu dobu šlapat jeho trávník.

Foto je z roku 1957/8 a je na něm základ mužstva, který pak s různými posilami odkopal boje o postup 
v roce 1960 i potom v roce 1964, kdy už ale byl posílený výrazněji navrátilci z vojny.
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a jeden ze soupeřových borců byl i můj spolužák, 
kterého měli s sebou dokonce jako utajenou posilu 
z jejich prvního mužstva, kterému jsem za nemalou 
protislužbu slíbil mlčenlivost. Takových utajených 
posil mohlo přijet více a nám potřebný výsledek hod-
ně znesnadnit, ale on byl tehdy opravdu jediný.

Poločas byl nerozhodný 1:1. Ani ve druhém to 
dlouho na úspěch nevypadalo. Potřebnou výhru 
jsme přece jenom uhráli, ale až v závěru. Po jed-
nom našem vysokém nákopu směrem na soupeřovu 
branku a po dopadu míče a jeho odrazu, soupeřův 
brankář po něm vztáhl ruce tak ledabyle, že mu 
mezi nimi proklouzl a skončil v síti. 

Onen můj spolužák měl dlouho potom při našich 
školních setkáních jizlivé poznámky o podvodní-
cích. Až na sjezdu možná po třiceti létech z něho 
vypadlo: „Ty´s to tenkrát nevěděl, že ten výsledek 
jste od nás koupili?“ Krátce poté mi tu „výhodnou 
koupi“ potvrdil i Lexa Olyjnyk. Odpověděl stejně, 
jen dodal, že to přece věděli všichni. Asi na mě za-
pomněli – a já se tenkrát tak snažil. Nedlouho poté 
mi ale potvrdilo hned několik tehdejších „spolupa-
chatelů“, že to zdaleka nevěděli všichni.

Je to šedesát let a lze to tedy vůči všem, kteří se na 
té tajné dohodě podíleli, už asi pokládat za promlče-
né – stejně by teď už nebylo koho soudit.

Naše výsledky z té vyšší soutěže za moc nestály 
a následující rok jsme se vraceli do své „milované“ 
1. B.

DRUHÝ ZAPAMATOVANÝ SOUTĚŽNÍ 
ZÁPAS BYL SE SVĚTLOU,
našim dávným rivalem, s kterým jsme měli nevy-
rovnané účty, protože jsme dlouhé roky prohrávali 
a často i hodně potupně.

Asi dodnes je světelský Slovan výkonem na stej-
né úrovni s námi, jako se pohyboval i tenkrát. Naše 
vzájemné soutěžní zápasy byly vždycky výjimečné. 
Zájem o kopanou v obou městech výrazně zvedají, 
a v obou městech jsou diváky mimořádně hojně na-
vštívené. Jeden byl ale tenkrát vyhrocený a asi i na-
vštívený, přece jen o něco více.

Myslím, že to bylo v roce 1964 a hrálo se o prv-
ní místo a opět o postup do 1. A třídy. První zápas 
na podzim ve Světlé o jejich tradiční velké pouti 
jsme také tradičně prohráli. V jarní části se tedy měl 
zápas odehrát v Ledči. Jak jsem mohl posoudit ze 
svého pracoviště v Kovofi niši, probíhala kampaň 
mezi fandy už možná týden a obě strany o výsledku 
spekulovaly a přátelsky i nepřátelsky se hecovaly. 
Jako to bylo roky před tím a je asi dodnes.

Výjimečný ale byl hlavně tím, že nás tenkrát pod-
nikový autobus odvezl den před zápasem do podni-
kového rekreačního střediska na Rohuli na krátké 
soustředění, kde se mohla na místním hřišti ještě 

dopilovat forma a večer třeba v poklidu stanovit 
strategie zítřejšího boje.

Místo toho po večeři (podával se bramborový sa-
lát a obrovský řízek) následovala volná zábava. Za-
tímco vedení, sedící u stolu v jednom rohu jídelny 
asi probíralo taktiku, naši hoši u stolu v protějším 
rohu zase bavili dvě studentky z H. Brodu, které se 
tam v tu dobu připravovaly na maturitu. S námi ale 
byly v kontaktu už celé odpoledne a s námi i veče-
řely. Denním řádem, vyvěšeném na nástěnce, byla 
večerka stanovená na desátou, ale některé kluky od 
studentek oddělit a zahnat je do pelechu, bylo obtíž-
né ještě dost dlouho po večerce. Předzápasovou noc 
jsme ale prospali nerušeně v hlavní budově, zatím-
co děvy s větším odstupem v dřevěné chatce, kterou 
měli pronajatou už dříve.

Druhý den ráno byla rozcvička, skládající se 
nejdříve z krátkého poklusu lesními cestami, ná-
sledovalo pár prostných cviků a pak už to byla jen 
hezká letní procházka na zdravém vzduchu po lese. 
Studentky samozřejmě nemohly chybět a o zábavu 
nouzi také neměly.

Po obědě a povinném odpočinku vleže následo-
val ještě pohovor o stanovené taktice. Posledním 
úkonem bylo oblečení do dresů. Pak už následoval 
nástup do podnikového autobusu, který nás dopra-
vil až před bránu stadionu. Příjezd byl načasovaný 
těsně před začátek zápasu, jak bylo možné někdy 
vidět v televizi u velkých mužstev.

Zápas se pro nás vyvinul už méně okázale. Za ob-
rovského jásotu sice do branky blíže k městu skó-
roval náš borec a vedli jsme 1:0. Ve druhém polo-
čase ale hosté vyrovnali za stejného jásotu, z čehož 
se dalo usoudit, kolik se dostavilo fandů soupeře. 
Zanedlouho po vyrovnání se povedlo hostům vý-
sledek dokonce otočit. Přes onu popsanou péči, 
která byla mužstvu věnovaná, přes propracovanou 
taktiku, přes převahu a přes množství zmařených 
šancí – jsme nakonec odešli poraženi 2:1. To tedy 
opravdu n…

Následovala velká ostuda, když se na veřejnost 
dostala i ta naše příprava před zápasem. Trvalo po-
tom dlouho, než pominuly rýpavé poznámky fandů 
a známých ze strany soupeře a nelichotivé poznám-
ky i k nám od fandů našich, kteří si asi také museli 
vytrpět své od světelských.

Čas ale i toto pokryl prachem zapomnění. Také 
i proto, že ta tehdejší generace fandů namnoze také 
už dofandila a hrstka dosud žijících už má asi jiné 
starosti a už si dávno na ten pro domácí nepovedený 
zápas, a to výjimečné okolo, ani nevzpomene. Jen 
pro mojí hráčskou generaci to mohl být neopakova-
telný zážitek, který se od ostatních s tímto soupeřem 
sehraných zápasů mohl přece jen poněkud lišit.

Pokračování příště. Josef Navrátil.
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Dne 11. června tohoto roku si připomínáme 
už 15. výročí úmrtí
pana ANTONÍNA NOVÁKA z Ledče n. S. 
Zemřel v pouhých 56 letech, ale ani léta ne-
ztenčila náš smutek. Vzpomínáme na něj jen 
s láskou a úctou.

Manželka Dobromila, sestra Marie,
rodiny Novákova a Kubišova a ostatní rodina

S bolestí vzpomeneme na 18. červen,
kdy před čtyřmi roky dotlouklo srdce našeho 
drahého ANTONÍNA VÁVRY z Ledče n. S. 

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene rodina.

Dne 9. července 2021 si připomeneme
nedožité 80. narozeniny
pana FRANTIŠKA HORAISE z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu 
s námi.

Rodina, příbuzní a přátelé.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, v srdci 
bolest zůstává a stálé vzpomínání. 
Dne 22. června uplyne patnáct let od úmrtí 
pana LIBORA JIRÁČKA z Ledče n. S. 

S láskou a úctou stále vzpomíná rodina 
a ostatní příbuzní.

Dne 14. června letošního roku uplynou už tři 
smutné roky od úmrtí
paní JIŘINY PROKOPOVÉ z Ledče n. S. 
Vy, kteří jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
spolu s námi.

Manžel, dcery Iva a Lenka s rodinami, 
vnuk David s rodinou.

Vážení klienti! Neustále zlepšujeme kvalitu pro-
středí, protože chceme, abyste se v našich poboč-
kách cítili dobře. Nyní je na řadě pobočka Ledeč 
n. S. (Mostecká 69), která bude po dobu rekonstruk-
ce od 21. června 2021 cca do konce srpna 2021 
DOČASNĚ UZAVŘENA.

Přímo před budovu pobočky v Ledči n. S. umístí-
me od 2. července 2021 mobilní bankomat pro vý-
běr hotovosti, dostupný bude 24 hodin denně.

Pro správu svých účtů můžete využívat interneto-
vé nebo mobilní bankovnictví George.

Osobně Vás rádi obsloužíme v nedaleké poboč-
ce bez pokladny Světlá n. S. (Komenského 240; 
tel. 956 742 390) nebo v pobočkách s poklad-
nou v H. Brodě (Havlíčkovo náměstí 168; tel. tel. 
956 742 300) a ve Zruči n. S. (náměstí MUDR. 
J. Svobody 63; tel. 956 728 300). V pobočkách Světlá 
n. S. a H. Brod jsou nepřetržitě dostupné bankomaty 
pro výběr i vklad hotovosti. O přesném termínu ote-
vření zrekonstruované pobočky Ledeč n. S. vás bu-
deme včas informovat. Omlouváme se za případné 
nepohodlí, které může do té doby nastat. Děkujeme 
za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Jiří Honzíček, oblastní ředitel 
retailového bankovnictví Česká spořitelna

PRONAJMU BYT
Pronajmu byt 3 + 1 v Ledči n. S.

v ul. Marie Majerové.
Volný od 01.05.2021.

Bližší informace na tel: 776 282 452.


