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ZPRÁVY Z RADNICE
V březnu roku 2020 se rada města sešla dne 18. března.
Na svém jednání rada města probrala tyto podstatné body:
• Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2020
organizacím a spolkům v celkové výši 154.392 Kč.
• Schválení příspěvkové organizaci SVČ přijetí finančních
darů na nákup tanečních kostýmů od firem: ASO s.r.o.,
ATOS, spol. s r.o., Obec Dobrovítov, EVOS-HYDRO,
s.r.o., UNIMONT J.C.K. s.r.o., Radek Barták.
• Schválení v souladu s doporučením hodnotící komise ze
dne 16. 3. 2020 výběr dodavatele stavebních prací na akci
„Oprava komunikace v ul. Hrnčíře v Ledči nad Sázavou“
a to Hradeckou společnost s. r. o.
• Schválení nájemních smluv v Domě s pečovatelskou službou.
• Schválení dlouhodobé výpůjčky sbírkových předmětů
s Městem Zruč n. S.
• Odložení výpůjčky části pozemku, rekultivované skládky
Rašovec dne 30. 4. 2020, pro kulturní akci „Pálení čarodějnic“ Jednotce SDH Ledeč.

Zastupitelé města se sešli v měsíci březnu dne 25. 3.
2020. Počet bodů k projednání byl redukován

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
na nejnutnější minimum. Pro potřeby zpravodaje vybíráme:

• Schválení uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikace v ul. Hrnčíře v Ledči“ s vybraným dodavatelem stavebních prací - Hradeckou společností s. r. o. (70 % z této investice bude hrazeno z dotací Ministerstva pro místní rozvoj).
• Vydání dodatku č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou.   (Po dobu vyhlášení nouzového
stavu pravomoci zastupitelstva o rozhodování a uzavírání smluv s dodavateli investičních akcí města přesahující
1 mil. Kč včetně dodatků nad 100 000,- Kč ke všem smlouvám, přechází na radu města.
• Schválení v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne
12. 3. 2020 č. 194, kterým byl pro území ČR vyhlášen
nouzový stav radě města samostatně schvalovat a provádět rozpočtová opatření po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplánován na 22. dubna 2020.
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. M. Simandl, místostarosta

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Z důvodu nouzového
stavu vyhlášeným usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března
2020 v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území
České republiky jsou veškerá sportoviště města, včetně dětských hřišť, uzavřena a to až do odvolání nouzového stavu.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM V návaznosti na usnesení
vlády č. 87 bude MĚSTSKÝ ÚŘAD LEDEČ N/SÁZ. UZAVŘEN! Výjimku tvoří úřední dny pondělí a středa v době
9–11 hod. a 15–16 hod.
COVID LINKA KRAJE VYSOČINA S ohledem na potřeby obyvatelstva spouští Kraj Vysočina vlastní informační
linku. Bude dostupná ve všední dny v čase od 8 do 22 hodin.
Na telefonním čísle 564 602 602 sice nebudou zdravotníci,
ale tým operátorů pomůže veřejnosti zorientovat se v aktuální situaci, poradí nebo nasměruje.
UPOZORNĚNÍ ČESKÉ POŠTY LEDEČ Vzhledem
k aktuální situaci vycházející z nouzového stavu, Česká
pošta Ledeč do odvolání mění otevírací dobu: po–pá: 8–11
hod., 13–16 hod., sobota zavřeno.

VÝZVA – ROUŠKY Vážení spoluobčané, obracíme se
na  ty z vás, kteří mají možnost zajistit ať už ušití ochranných roušek, případně látky vhodné na zhotovení těchto
pomůcek, ale hlavně tkalouny nebo gumičky, abyste je
věnovali Centru denních služeb Barborka, které zajišťuje po domluvě s vedením města šití a distribuci roušek
pro občany města Ledče nad Sázavou. Jedná se hlavně
o pokrytí požadavků našich seniorů, kteří mají možnost
navštěvovat obchody a zároveň musí splňovat nařízení
vlády  o zahalení obličeje. Samozřejmě, že se budeme snažit pokrýt potřeby všech občanů, kteří budou mít o tyto
prostředky zájem.
Prosíme vás, abyste v těchto věcech, ať už darování  látek a jiných komponent k výrobě roušek  či potřeby těchto
pomůcek, kontaktovali  pí Ivetu Vrbovou, tel.: 730 177 740
a dohodli s ní termín vyzvednutí pomůcek, převzetí materiálu, případně termín doručení.
Vaše požadavky budou   uspokojovány dle našich možností.

POSLEDNÍ POZEMEK PRO VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU
V LOKALITĚ PLÁCKY – II. ETAPA
ZM na svém zasedání dne 22. 7. 2019 a v souladu s „Pravidly prodeje pozemků pro výstavbu 11 rodinných domů v lokalitě
Plácky – II. etapa“ schválilo prodej osmi z těchto pozemků, prodej jednoho pozemku byl schválen ZM na zasedání dne 11. 9.
2019 a prodej pozemku předposledního byl schválen ZM na zasedání dne 18. 12. 2019. Poslední volný pozemek je vyznačen
na přiložené mapce. Prodej tohoto volného pozemku parc. č. 913/23 v k. ú. Ledeč nad Sázavou bude probíhat stejným způsobem jako v předcházejících kolech a to dle výše uvedených „Pravidel“, která jsou k dispozici na webových stránkách města
v sekci Aktuality. Žádost o koupi pozemku nalezne také na webových stránkách města a to v sekci Dokumenty (Formuláře).

ZUBNÍ POHOTOVOST. VÍKENDOVÁ STOMATOLOGICKÁ LPS
JE V KRAJI VYSOČINA AŽ DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠENA.
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NEPANIKAŘIT, UDRŽET SI ZDRAVÝ ROZUM
a POMÁHAT SI…
Milí spoluobčané našeho města a okolí,
všichni jsme se nyní ocitli, jak se říká, ve „špatné
době a na špatném místě“. Ano, COVID-19 zasáhl celou
Českou republiku a nejen ji. Náš stát a jeho představitelé informují občany dostatečně prostřednictvím tisku,
internetu, TV a rozhlasu. Nedovedeme si představit, že
by si dnes někdo alespoň 1x za den něco k této problematice nepřečetl, nevyslechl apod. Vždyť se jedná o jeho
samotného. Nepovažujeme tedy za nutné zahlcovat
naše občany a vytvářet další vlastní informativní letáky
s pokyny, co musí a mají dělat, nebo naopak co nesmějí
a nemohou, a které bychom následně roznášeli do vašich
domovů. Jsme si vědomi, že ne každý sleduje web města, kam průběžně vkládáme všechny potřebné informace
a aktuality, ale každý občan se může telefonicky či přímo obrátit, mimo jiné, na některého člena vedení města
o radu a pomoc.
V této době si znovu musíme uvědomit význam slova RODINA. Ta by měla nastoupit jako první v případě pomoci se zajištěním potravin a chodu domácností.
Nespoléhejme se jen na stát nebo jím zřízené instituce.
Jsme to jen a jen my sami, kdo se musíme o své rodiny,
sousedy a blízké postarat. V mnoha případech to nebude
jen hmotné zabezpečení, ale bude to i otázka psychické
podpory.
JEN KRÁTCE S ČÍM SE SNAŽÍ A SNAŽILO MĚSTO POMOCI:
•

•

Pečovatelská služba, vč. některých zaměstnanců MÚ zajišťuje všem potřebným ať už seniorům, osamoceným nebo nějak hendikepovaným
občanům zdarma nákupy, vč. dovozu obědů
dle jednotlivých požadavků. Tato služba je sice
nyní zdarma, ale pokud by situace trvala dlouhodobě, bude muset být pravděpodobně zpoplatněna alespoň symbolickou částkou. O tom
ale budou všichni v předstihu informováni.
Jak je již výše uvedeno, neustále vkládá
na městský web aktualizace, změny a doplnění
veřejných vyhlášek, nařízení apod.

•

Zakoupilo látky na výrobu – šití ochranných
roušek, které následně za pomoci dobrovolnic
z řad MÚ, Pečovatelské služby, Komunitního
centra Háta atd. distribuovalo mezi občany.

DOVOLTE, ABYCHOM ZATÍM ALESPOŇ TOUTO CESTOU PODĚKOVALI:
•

Všem ženám v domácnostech, dobrovolníkům,
živnostníkům, společnostem a organizacím,
které nám pomohly a pomáhají se šitím roušek.

•

Všem ukázněným občanům, kteří respektují
a jsou zodpovědní ke všem vládním opatřením
a nařízením (nošení roušek na veřejnosti, omezení pohybu na veřejných prostranstvích, respektování vzdálenosti ve frontách atd.).

•

Těm, kteří bez jakéhokoliv nařízení jsou citliví
a vnímaví ke svému okolí, které jejich případnou nezištnou a dobrovolnou pomoc potřebuje.

•

Všem zaměstnancům obchodů, kteří i v této
době riskují a jdou se postavit za prodejní pulty obchodů s potravinami, květinami, léků atd.
Prostě těm, kteří se starají o plynulé zásobování
našich domácností a vývařoven.

•

Komunitnímu centru Háta, které se stará a provozuje Potravinovou banku a mnoho dalších
služeb a činností.

•

Všem lékařům, zdravotnickému a pečovatelskému personálu, který zůstává i nadále v kontaktu se svými pacienty, svěřenci apod.

•

Omlouváme se předem za to, pokud jsme na někoho ve výčtu zapomněli, ale věřte, není to proto, že bychom si jeho pomoci nevážili, ale možná proto, že stojí někde stranou a nechce na sebe
jakkoliv upozornit.

Přivítáme jakoukoliv pomoc, konkrétní, konstruktivní
nápady a připomínky!
Vedení města Ledeč nad Sázavou

ŘIDIČI – BUĎTE OBEZŘETNÍ, OD DUBNA PLATÍ
V LEDEČSKÝCH ULICÍCH NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ!
JEDNOSMĚRKY V NAŠEM MĚSTĚ – Začátkem dubna 2020 dojde k instalaci nového dopravního
značení a tím k zjednosměrnění ulic Hlaváčova, Na Sibiři, Pod Stínadly, 28. října v Ledči. Nákresy
dopravních značek a směrů jsou umístěny na úřední desce a publikovali jsme jej v PŘÍLOZE Ledečského
zpravodaj ČERVENEC 2019. Této změně je nutné věnovat dostatečnou pozornost, a to tak, aby nedocházelo
k dopravním nehodám.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP
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ZAHRADNICE A ÚDRŽBA ZELENĚ NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA
Již několikrát jste byli informováni o nedávno ukončené akci „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“. Na základě podmínek dotačního titulu je naše město povinno tisíce vysázených keřů a stovky stromů udržovat ve stavu,
tak jak bylo vysázeno a to minimálně po dobu
10 let po skončení dotace, tedy ještě do roku 2025.
V prvních letech po dokončení výsadeb nám situaci komplikovalo několik let trvající extrémní sucho.
Všichni zahrádkáři vědí, že v předešlých letech nezachránili svoji vegetaci dokonce ani dostatečnou zálivkou, se zaléváním porostů a stromů nám museli pomáhat i naši hasiči, abychom zachránili převážnou část
nových výsadeb, což se nakonec podařilo. Je ovšem
zcela běžné, že během roku, vlivem různých faktorů,
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dojde k uhynutí některých rostlin i dřevin. Z tohoto důvodu do 22. 4. 2019 odborná zahradnická firma Ekoimpex provedla inventarizaci a výsadbu chybějících
rostlin a dřevin po celém území našeho města.
Od října 2019 se naše město rozhodlo řešit všechny
pěstební zásahy svými kapacitami a oddělení životního
prostředí se rozrostlo o dvě zahradnice, paní Stejskalovou a paní Jelínkovou. Můžete je vidět, jak za jakéhokoliv počasí upravují a zvelebují veškerou zeleň. Čeká
nás ještě velký kus práce, aby vše bylo tak, jak má být,
práce totiž ještě nejsou zdaleka dokončeny, přestože byly započaty v letošním roce již v lednu. Všichni
majitelé okrasných zahrad velmi dobře vědí, že jejich
práce nekončí nikdy.  
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP

KAPLIČKY, ZVONIČKY A DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY jsou rozesety po celém kraji a malíři se
nemohli nabažit tohoto vděčného námětu. Už z dálky lahodí oku, často obklopeny mohutnými lipami. Než část
z nich dostihla zástavba obcí a měst, bývaly na návrších,
při cestách do polí. Pocestného často donutí k zastavení
i zamyšlení. Kolik vroucích přání, proseb a modliteb tu
bylo asi vysloveno. Nikdy se to nedozvíme, stejně jako
to, kolik z těch proseb bylo vyslyšeno. Bývala místem
milostných dostaveníček, zastávkou poutníků při procesích nebo jen tak – k úlevnému odpočinku. S pohledem
upřeným do výklenku se svatými obrázky tu lidé rozjímali nad osudem a životem svým i svých bližních. Svůj
vděk i prosby tu ukončili úklonou, modlitbou či položením prosté kytičky kopretin a chrp z okolních mezí.

Mnohé z těch idylických a svatých míst zdobí i naše
město i  jeho bezprostřední okolí. Mnohé z nich už pohltily stíny vysokých domů v sousedství, jiné stále tvoří dominanty kamenných strání a polních cest. Jejich
vnímavým pozorovatelem a obdivovatelem je i pan Jiří
SLADKOVSKÝ z Ledče. Jeho fotografie už jsou ze stránek Ledečského zpravodaje známé a podílel se i na několika ledečských průvodcích. Tentokrát redakci zpravodaje
přislíbil malý „seriálek“ o místních kapličkách, který právě tímto dubnovým vydáním otvíráte. Pokud při pohledu
na některou z nich vylovíte v paměti vzpomínku nebo starou fotografii (skicu, obrázek), podělte se o to s námi. Rádi
ho otiskneme. Tak smekněte a zastavte se spolu s námi
u první z nich. Míříme na východ od Ledče…
ok

Uprostřed zimních polí stojí

vroucných kolenou

stará a omšelá kaplička

Jen srny k ní stále chodívají

Dávno vybledly svaté obrazy

za třpytivých nedělních jiter

oltářní květy se proměnily

Jenže kdopak z nás ví

v pavučinové kostry

za co se srny modlí

a žula na podlaze
dávno už zapomněla dotek

Publikoval(a): glacier, 12. 12. 2017

KAPLIČKY A ZVONIČKY V NAŠEM MĚSTĚ
Kaple souvisely s lidovou zbožností často víc než
kostely. Vznikaly většinou spontánně, ve volné krajině
a z darů věřících. Proto je jich, zejména v katolických
krajích, tak mnoho typů a druhů. Výklenkové kaple či
poklony byly zvlášť oblíbené v barokní době a v katolických krajích se stavěly ještě počátkem 20. století. Lze je
třídit podle velikosti, podle stáří a stavebního slohu, podle funkce atd. Na území Ledče to jsou kapličky výklenkové, což je drobná otevřená stavba, která se nachází jak
ve vsích, v polích, u cest, na krajích obcí, někdy i v ohradních zdech, méně často v lesích. Dá se říci, že je to stavba
s velikostí mezi zděnými božími muky a kaplí. Je zděná,
starší mohou být z kamene, vzácně existují i kapličky ze
dřeva. Mívají sedlovou střechu, často s drobným kovovým křížem. Věřící do ní nevstupují a modlí se venku.
Název jejich označení je odvozen od výklenku určeného
pro umístění obrazu, sochy nebo reliéfu, odpovídajícího
zasvěcení kaple. Kaplička, jako jediná v Ledči, nad Pivovarským údolím za rodinnými domky při cestě do Křížů,
je zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci Páně. V současné době
jsou kapličky v ulici Komenského a Ke Stínadlům součástí města, vlivem nové zástavby. Všechny jsou udržované v pěkném stavu. Nejhůře je na tom v tomto směru
kaplička v polích, při cestě za Šeptouchovem.
Zvonička nebo zvonice je stavba, jež slouží k zavěšení
zvonu. Na vsích bývají zvony většinou umístěny v kaplích, proto samostatných zvoniček není příliš mnoho.
Nejčastěji stojí ve vsích, které kapli ani kostel nemají.
Většina zvoniček vznikla v druhé polovině 18. století,

kdy byla jejich stavba přikázána císařovnou Marií Terezií
a později potvrzena Josefem II. Všechny naše kapličky
i zvoničky si postupně ukážeme.
Začneme tou, která stojí při staré cestě do Hradce, tedy
nad hradem. Je postavena v nadmořské výšce 634 m n.
m. Ve staré aleji, mezi krásnými vzrostlými stromy, lemujícími cestu z obou stran. Kaplička je pěkně nabílená,
z čelní strany má okrasnou mříž, uvnitř obrázky a umělé
květiny. Je od ní pěkný výhled na část panelových domů
sídliště v Ledči a na nové domy při staré cestě do Habreku.
Text a foto (na vedlejší straně) Jiří Sladkovský
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC BŘEZEN 2020
ÚTOČILA
NA
PŘÍTELE
A JEHO MATKU – dne 11. 3.
2020 bylo policisty PS Ledeč přijato oznámení ve věci křiku, který
byl slyšet z jednoho rod. domu
v ul. Družstevní, kdy po příjezdu
na místo hlídka zjistila, že zde 23letá žena napadla škrcením svého
25-letého přítele a jeho 63-letou
matku, kdy svého přítele škrtila
a mlátila přes záda nalezenou plastovou vodovodní trubkou,
do jeho matky strčila, která upadla na prosklený stůl v pokoji,
v důsledku čehož se pořezala na levé ruce. RZS poškozenou
převezla na ošetření do nemocnice v Havl. Brodě. Pachatelka na místě vyhrožovala sebevraždou a tak byla převezena
k umístění do Psychiatrické nemocnice v H. Brodě. Jak bylo
výslechy poškozených zjištěno, takto se k nim chovala již
delší dobu a tak bylo na místě využito oprávnění policie
a násilná osoba byla vykázána z obydlí na 10 dnů, které bylo
spojeno s dalšími zákonnými omezeními. Policejní orgán
ve věci zahájil úkony tr. řízení pro podezření ze spáchání
přečinu ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování spáchaného se zbraní, kdy za toto podezřelé hrozí trest odnětí
svobody až na 3 roky.
VLOUPÁNÍ DO PLECHOVÉHO KONTEJNERU
V OBCI KOŽLÍ – dne 22. 3. 2020 bylo policisty PS Ledeč
přijato oznámení ve věci vloupání do plechových kontejnerů na oploceném pozemku firmy UNImont v obci Kožlí,
kde pachatel poškodil uzamčení celkem u 6 skladovacích
kontejnerů a z těchto odcizil uloženou vibrační desku zn.
AMAN žluté barvy, v hodnotě nejméně 80.000,- Kč a na poškozeném zařízení způsobil škodu ve výši nejméně 6.000,Kč. Vzhledem k tomu, že k činu došlo v době vyhlášeného
nouzového stavu na území ČR, který je vyhlášen na základě
usnesení Vlády ČR z důvodu šíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, je takový to
čin posuzován přísnější trestní sazbou dle tr. zákoníku a pachateli hrozí v případě jeho odhalení trest odnětí svobody
až na 8 let.

přijímána Ústředním krizovým štábem a Vládou ČR, V této
souvislosti se Policie ČR zapojila do dohlížení nad dodržováním všech přijatých usnesení vlády ČR, jako je omezení
týkající se uzavření vyjmenovaných obchodů, restaurací,
zákaz pořádání hromadných akcí a povinné nošení ochrany obličeje k zamezení šíření této velmi nakažlivé nemoci
COVID-19. Velice si vážím solidarity všech občanů v rámci
výroby roušek, které šijí různé firmy i samotní občané v domácnostech a poskytují je bezplatně dalším občanům, kteří
takovou možnost nemají. Zde zmiňuji, že Policie ČR dosud
nezaznamenala žádný vážný prohřešek a porušení karanténních opatření. Všichni jistě věcí o situaci, která vznikla
v obci Kynice, kde je potvrzeno několik pozitivních případu
této nákazy a obec je z rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Jihlavě od 16. 3. 2020 uzavřena a všem osobám s trvalým pobytem na území obce je zakázáno opustit toto území,
kdy nad tímto dodržováním tohoto opatření dohlíží PČR OO
Světlá a další útvary v rámci KŘ PČR Jihlava a vypomáhají
nám i členové SDH Číhošť, Leština u Světlé a Habry. Všem
dotčeným subjektům chci poděkovat za skvělou spolupráci,
která dosud probíhá, ale především si největší obdiv a poděkování zaslouží v této době všichni zdravotníci a lékaři
v nemocnicích a na odběrných místech, kteří jsou opravdu
doslova v první linii. V této první linii jsou teď i všichni
občané obce Kynice, kteří vydané rozhodnutí plně respektují. Zde si velice vážím skvělé spolupráce s paní starostkou
a s panem místostarostou. Nikdo z nich nemůže za to, že
někteří mají pozitivní test na COVID-19 a nemůže zato ani
ta osoba, která byla ve vesnici na návštěvě a v té době neměla žádné příznaky. Proto není na místě nějaké odsuzování
těchto obyvatel, které můžeme občas zaregistrovat.
Policie ČR musela v rámci zajištění akceschopnosti přijmout nezbytná opatření v rámci prošetřování trestných
činů, přestupků a další agendy, kdy v současné době se snažíme minimalizovat jakékoliv riziko případného šíření této
nákazy a je upřednostněno vyslýchání osob prostředky dálkové komunikace pokud možno s vyloučením toho, aby se
osoba musela případně dostavovat na oddělení PČR.
Co říci na závěr: Jsme v tom všichni společně a jedině
společně to musíme zvládnout.

Tímto se dostávám k situaci, v jaké se všichni nacházíme. Především jde o všechny omezující opatření, která jsou

npor. Josef Daněk DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Vážení čtenáři, přináším pravidelné ohlédnutí za měsícem březen.
Za celý měsíc se vyjíždělo k mimořádným událostem pouze 16x. Je to
odraz malého pohybu občanů, který
se odráží na malé nehodovosti i malém počtu ostatních událostí. 24. 2.
nás zaměstnal větší vítr, kde jsme
odstraňovali stromy z komunikací
v pěti případech v okolí Ledče. 26.
2. na náměstí havarovalo vozidlo do zdi. Zde místní ví, že
se taková událost občas stane. 6. 3. vyjížděli hasiči se ZZS
a PČR na hrozivě vypadající nehodu mezi Ledčí a Hněvkovicemi, zde došlo k jednomu zranění. Krom menších
technických pomocí evidujeme 3 požáry. 24. 2. v Kobylí

Hlavě u Golčova Jeníkova došlo k požáru kolny. Na místě
zasahovala řada jednotek, G. Jeníkov, Čáslav, Světlá a Ledeč. K velkému požáru dřeva v lese došlo 12. 3. u Světlé.
Požár hrabanky na rozloze 800 metrů čtverečních a v tom
hráň naskladněného dřeva zaměstnal 9 jednotek. O žádosti hasičů k omezení pálení se dočteme v příspěvku hasičů
dobrovolných. Poslední požár v Ledči se odehrál včera a to
24. 3. Ve vozidle na svoz odpadu došlo k zahoření pravděpodobně od žhavého popela. U vozidla zasahovala stanice
Ledeč, dobrovolní hasiči Ledeč a Kožlí. Obdobný zásah se
stal i v minulém roce. Žhavý popel proto nesypte rovnou
do popelnice těsně před svozem, opravdu to v tom vozidle
na svoz následně chytí.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S

DOBROVOLNÍ HASIČI

ní Město, HZS a SDH Ledeč, SDH Lučice, SDH Kožlí, SDH
Lipnice n. S. a SDH Sázavka.
Třetici zásahu uzavírá požár popelářského vozu v Koželské
ulici v Ledči ze dne 24. 3. v 10:54. K požáru vyjela jednotka
HZS a SDH Ledeč spolu s SDH Kožlí. Požár se obešel beze
škod. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první zásah v nouzovém režimu, vyjela jednotka v minimálním počtu a po zásahu
byla provedena desinfekce zásahového automobilu. Podmínky
pro zásah a pohyb na stanici jsou vzhledem k přísným opatřením ztížené, ale přesto není narušena akceschopnost jednotky,
která je také připravena na výzvu krizových orgánů k činnosti.
Na dobu neurčitou byly také odloženy zkoušky odbornosti
a okresní konference v Krásné Hoře.
Jana Doležalová

Ze zásahové činnosti vyjížděla jednotka SDH Ledeč celkem ke třem událostem. Dne 7. 3. 2020 ve 20:16 vyjela jednotka spolu s HZS Ledeč, SDH Kozlov a SDH Číhošť k nenahlášenému pálení klestí v Kozlově.
Obracíme se na všechny občany s prosbou, aby pokud je
to možné omezili pálení klestu v lese. Vítr může velmi lehce
rozfoukat i zdánlivě dobře uhašená ohniště. V tuto chvíli potřebujeme soustředit veškeré naše síly a prostředky ke zvládání mimořádných úkolů a opatření souvisejících se zabráněním šíření nákazy koronaviru.
Další zásah dne 12. 3. v 15:49, kde byl vyhlášen II. stupeň
poplachu k požáru kulatiny a lesa po pálení klestu v Lipničce.
Na místě zasahovaly jednotky HZS a SDH Světlá, SDH Dol-

NESTOR HASIČŮ Z ČÍHOŠTĚ OSLAVIL 80. NAROZENINY
Pan Josef CIHLÁŘ se narodil
13. února 1940 v Číhošti, kde je
také od roku 1965 členem hasičského sboru. Do velké rodiny hasičů ho přivedl jeho otec, který byl
známým hasičským funkcionářem.
Do funkcí se zapojil krátce po svém
přijetí a od té doby vykonal a doposud vykonává mnoho obětavé práce
pro rozvoj hasičské myšlenky. Řadu
let byl hospodářem, jednatelem, preventistou a aktivním členem soutěžního družstva SDH Číhošť.  Jeho přičiněním byla
v obci postavena nová hasičská zbrojnice, požární nádrž,
prodejna a byla pořízena hasičská cisterna. Řadu let pracoval v ledečském okrsku, kde zastával funkci preventisty, byl
instruktorem okresního výboru a dlouholetým starostou okrs-

ku. Do funkcí na úrovni okresu se zapojil v roce 1974, nejdříve byl členem okresního výboru Svazu požární ochrany,
jeho místopředsedou a později i předsedou.  Pan Josef Cihlář
byl též aktivním veřejným funkcionářem, dvě volební období
byl místostarostou a jedno volební období uvolněným starostou obce Číhošť. V těchto funkcích vždy prosazoval potřeby
dobrovolných hasičů. Při různých akcích bezplatně odpracoval mnoho hodin. Času věnovaného hasičům nelituje, což
dokazuje svou aktivní činností i v současné době. Za svou
celoživotní práci v hasičském hnutí obdržel nejvyšší hasičské
vyznamenání, titul „Zasloužilý hasič“.
Hasiči ledečského okrsku, v čele s hospodářkou okrsku
Broňou Holkovou,  mu k jeho životnímu jubileu byli blahopřát osobně v rodném domě v Číhošti, předali malý dárek
a poděkovali za práci pro hasičské hnutí a popřáli do dalších
let hodně zdraví, pohody a optimismu.
Za okrsek č. 17 starosta  Josef Borovský a Jaroslav Nácovský, vedoucí zasloužilých hasičů na Havlíčkobrodsku. Foto
Bonislava Holková.
Redakce Ledečského zpravodaje se k blahopřání ráda připojuje, s panem Josefem Cihlářem jsme se po mnoho let potkávali při nejrůznějších a bohatých soutěžních i kulturních
akcích na Ledečsku. Pevné zdraví a mnoho hezkých chvil
v kruhu svých nejbližších i v „rodině“ kamarádů hasičů.
ok
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Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – KONTAKTUJE NÁS,
RÁDI POMŮŽEME
Pan redaktor mě požádal o článek do zpravodaje, o tom
jak zvládáme současnou situaci. V době, kdy zpravodaj
vyjde, bude situace snad již lepší. Dnes, když zapneme
televizi nebo přečteme zprávy na internetu, máme asi
jen ty nejhorší myšlenky. Možná i proto bych dnes chtěla napsat o těch věcech lepších, které jsme zaznamenali
v uplynulých dnech. Trocha optimismu nikomu neuškodí, že?
V pátek, před svátkem MDŽ nás navštívily děti z Mateřské školy 28. října, které přišly překvapit obyvatelky
Domu s pečovatelskou službou milou návštěvou a vlastnoručně vyrobeným přáníčkem. V ten den ještě nikdo
z nás netušil, že takovým setkáním bude na delší dobu
konec. Děti byly moc milé a babičky je podarovaly sladkostmi, které jim paní učitelky rozdělily. Samozřejmě, až
po obědě r. Jedné paní děti dokonce zazpívaly narozeninovou písničku k jejím 85. narozeninám. Setkání se
neobešlo bez slz dojetí ze strany těch, které nemají okolo
sebe dětské štěstí, nemají vnoučata nebo je děti nenavštěvují. Další ze seniorek dětem zarecitovala báseň, kterou
si sama pamatuje z dětství. Jménem obdarovaných žen
děkuji paní učitelkám Ilče Dvořákové a Markétce Dlouhé, že toto setkání připravily. Všichni se budeme těšit
na další spolupráci a setkání.
Nikdo nečekal nebo si to alespoň nepřipouštěl, že se
nás obávaná nemoc také bude týkat. Tak nějak si tu
žijeme ve středu Evropy vlastně moc pohodlně – netýká se nás zemětřesení, tsunami, tornáda, pro utečence
z Afriky nejsme vyhledávanou zemí a hlady také netrpíme. V době, kdy vše je tak jak má (a to my máme
rádi) si málokdo uvědomí, jak dobře se máme oproti
okolnímu světu. Běda jen, jak nás někdo začne omezovat v našich aktivitách. A to se právě v těchto dnech
děje. Vzhledem k tomu, že většina z nás se narodila
do dob míru, je to pro nás poprvé. Poprvé, co jsme výrazně omezeni v pracovním i osobním životě a pod neustálým tlakem negativních zpráv. Situace je náročná
pro všechny pracovníky v první linii v terénu, pro zaměstnavatele, živnostníky, rodiče dětí a pro děti samotné a samozřejmě i pro ty momentálně nejohroženější
- seniory a chronicky nemocné. Ale nějak to musíme
zvládnout a zvládneme!
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Pečovatelská služba omezila služby na nejnutnější
zajišťování základních potřeb. V praxi to znamená,
že stále vozíme obědy, nakupujeme, zajišťujeme léky
v lékárně, pereme prádlo a v nejnutnějších případech
uklízíme. Péče o uživatele, kteří potřebují celodenní
péči, také nebyla přerušena. Někde péči přebrala rodina. Hned od počátku vyhlášení nouzového stavu nám
chyběly 4 pečovatelky. Na poradě s vedením města
bylo ujednáno, že budeme poskytovat služby nákupu a pochůzek (platí pro donášku léků z lékárny) pro
všechny potřebné obyvatele města. Tuto výzvu občané nyní mohou slyšet v městském rozhlase a telefonní
kontakt pro objednávky také naleznou na webových
stránkách města.  Z výše uvedeného je patrné, že práce
nám neubylo, právě naopak. Pomáhají nám zaměstnanci městského úřadu – rozvážejí obědy a nakupují.
Děkujeme jim za pomoc. Další díky posíláme do lékárny Dr. Max, za to že nám vycházejí vstříc a trpělivě
s námi vyřizují objednávky našich uživatelů, kterých
nyní není právě málo.
Roušky – už bych asi mohla napsat fenomén roušky,
neboli věc, o které nám bylo donedávna tvrzeno, že nám
pomoci nemůže a nyní bez ní neopustíme domov či kancelář. Samozřejmě jsme na tom byli se zdravotnickým
materiálem jako všichni ostatní, takže jsme měli k dispozici posledních pár kusů roušek. V této oblasti se zvedla
obrovská vlna dobrovolné pomoci a během týdne k nám
bylo doručeno nevídané množství roušek, kterými jsme
kromě sebe mohli vybavit všechny naše uživatele a kohokoli z veřejnosti, kdo měl zájem. Vám všem, kdo jste
se podíleli na této akci, děkujeme.
Další nabídka pomoci přišla od společnosti Bude líp.
Bude líp Ledečáci znají, stojí mimo jiné za organizací oblíbených Blešáků bez peněz. Nabídli nám pomoc
formou telefonické pomoci pro osamělé seniory, mezi
které jsme rozdali jejich letáčky, který naleznete v tomto
zpravodaji. Dále pak začali po konzultaci s námi vytvářet databázi dobrovolníků, kteří jsou ochotni a připraveni
v případě nutnosti pomáhat. Nikdy bych neřekla, že se
mi tolik lidí ozve s nabídkou pomoci. Takže dobrá zpráva – není to s námi tak špatné, v době krize dokážeme
zakopat válečné sekyry a přerušit žabomyší války a spojit se za stejným cílem – pomáhat těm, kteří to
momentálně nejvíce potřebují. Díky - Bude líp!
A ještě mé velké díky všem mým kolegům, kteří v době uzávěrky byli na palubě – díky Eliško,
Ríšo, Leo, obě Ivči, Ilčo, Jarmil, Zdeni a Mony.
Díky, že to dáváte.
Věřím, že mých pár slov na této stránce vyznělo tak, jak jsem chtěla, optimisticky. Přeji všem
hodně sil a zdraví. Společně to zvládneme!
Kontakty:
Objednávky nákupu pro veřejnost: 730 570 045
Pečovatelská služba: 569 726 631, 731 156 923,
730 803 436
Mgr. Gabriela Brožová, Pečovatelská služba

AŤ SLUNCE LETOŠNÍHO JARA PŘINESE NOVOU SÍLU NEJEN
DO NAŠICH ZAHRÁDEK (ZE ZPRÁVY LEDEČSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ)

V tíživé situaci letošního jara to mají zahrádkáři v té
snadnější cestě. Individuální pobyt na čerstvém vzduchu
je nejspíš jediné dostupné řešení, jak se vyhnout hrozícím
vážným zdravotním obtížím. Tak jediné, čeho se museli
členové ledečské základní organizace zahrádkářů vzdát,
bylo společné hodnocení na výroční členské schůzi. Celostátní restriktivní opatření neumožnila shromažďování
lidí. Schůze byla oproti minulému roku posunuta téměř
o šest týdnů, v době, kdy někteří horliví zahrádkáři už
měli na svých záhonech první semena a cibulky a vytrvale sledovali, kdy se tu objeví první zelené nitky příštích
rostlinek. Ve spolupráci s předsedou organizace, panem
Václavem PRÁŠKEM, jsme se rozhodli, přenést část informací z jeho výroční zprávy za rok 2019, na stránky
Ledečského zpravodaje. Tak se leccos dozví nejen ta necelá stovka registrovaných členů, ale také veřejnost, která okolo jejich zahrádek chodí a vidí úsilí i radost, kterou
své oblíbené činnosti věnují. Takže bez fanfár a významných hostů ze schůze uvádíme některá fakta ze zprávy
pana Práška. ok
Pokračovat bude ochrana pozemku na Žižkově II, a to
novým oplocením. Práce budou tentokrát pokračovat
po levé straně od brány na plánovaných cca 50 metrů.
Starost není jen o to, co se rodí na zahrádkách, ale také
o to, co bezprostředně roste za plotem, nové nálety tu
prostředí nejen hyzdí, ale také poškozují pracně zbudované ploty. Členství v organizaci vyžaduje i aktivní účast
všech členů, a to nejen na brigádách, ale také střídáním
ve vedení organizace, což je daleko ožehavější problém.
Nevděčnou práci navíc nikdo nechce! Volná je v osadě
v současné době pouze jedna zahrádka.
Postupně se dává dohromady situace v osadě Žižkov
I. Loni byl zvolen nový osadní výbor v tomto složení:
předseda Jiří Souček, místopředseda Aleš Vadinský, pokladník Karel Šrámek, jednatelka Ivana Zlámalová. Práce se tu udělalo hodně – výměna plotu (125 m), očištění
studně. Ani důkladně provedené oplocení osadu neuchrání před zloději a vandaly, kteří sem loni opakovaně vnikli
a způsobili škody za tisíce korun.
Ve státě se připravuje i Zahrádkářský zákon, k němuž existuje i petice, která mezi zahrádkáři koluje.
Po jejím vyhodnocení by se situace v zahrádkářských
organizacích mohla výrazně zlepšit, zejména v oblasti
legislativy.

Jako všude okolo, tak i u zahrádkářů se náklady zvyšují.
Cena členského příspěvku se mění ze 100 Kč na 150 Kč
na rok. Zajímavé je i dělení této částky: 50 Kč zůstává
k dispozici ZO, v níž je člen registrován, 40 Kč je určeno
na činnost příslušného územního sdružení, pod které ZO
spadá, tedy pro ÚS H. Brod, 37 Kč je určeno na provoz
Ústředí ČZS, 7 Kč je určeno do fondu rozvoje, 1 Kč je
určena do rizikového fondu (na hrazení nepředvídatelných událostí např. Škod po povodních), 15 Kč je určeno
do fondu aktivity Územního sdružení (bude rozděleno
na jednotlivá ÚS dle prokázané činnosti).
Ze závěru zprávy pana Práška vyjímáme: „Na závěr
bych chtěl říci, že se množí různá nedorozumění, která
nepřináší nic dobrého. Situace se musí vysvětlovat a domlouvat, zabírá to spoustu času, výsledek je vždy nejistý
a samotným mezilidským vztahům to nijak neprospívá. Hodně z nás řeší čas, kterého je stále méně, a tak se
mnohdy ani brigády nedaří zajistit. Mám na mysli i zahrádkáře, kteří nemají čas ani na svou zahrádku, a tak
po dlouhých domluvách a slibech musí být přistoupeno
k odebrání pozemku, což se řešilo v osadě Žižkov II.
V letošním roce má naše ZO 97 členů, je třeba konstatovat, že členská základna stárne. Jsme rádi, když se ze
strany mladých lidí objeví zájem. Pokud potřebují, jsme
jim nápomocni radou i zkušeností, neboť i my se něco
nového dozvíme.
Starost o zahrádku nám přináší i mnoho dobrého, vypěstujeme zdravou zeleninu, udržujeme se ve správné
fyzické kondici a zdraví. Pocit z dobře vykonané práce
nám dává chuť do života. Abych svou zprávu nekončil
pesimisticky, rád bych všem za sebe i za členy výboru
organizace popřál pro letošní rok 2020 mnoho pěstitelských úspěchů, především dobré sousedské vztahy, přátelství a pohodu.“
Václav Prášek, předseda ZO ČZS Ledeč n. S.
K přání pana předsedy se přidává i redakce Ledečského
zpravodaje, ale zdá se, že budeme muset překonat daleko
větší obtíže, než je svízelný plevel či nenechavé ruce nechtěných návštěvníků zahrádkářských osad. Tak ať zase
jarní slunce přinese sílu nejen do našich zahrádek, ale také
posílí naše duše, dost týrané novodobými hrozbami lidstva.
Text originální zprávy byl redakčně upraven.
ok  
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CO NOVÉHO SE CHYSTÁ NA HRADĚ?
Ačkoliv je zahájení hlavní návštěvnické sezóny prozatím odloženo, stavební práce na hradě nadále pokračují.
Jižní křídlo prochází rozsáhlými úpravami, při jejichž počáteční fázi proběhly restaurátorské zásahy, které odkryly velmi vzácný poklad v podobě nádherných nástěnných
maleb z roku 1562 zachycujících tehdejší majitele hradu. Právě tyto prostory budou přístupné v rámci otevření nové expozice zaměřené na „Sklářství na Vysočině“.
A jak vlastně vznikl nápad uspořádat výstavu právě u nás
na hradě? Je to především zásluhou pracovníků havlíčkobrodského muzea, kteří se při hledání nové specializace zaměřili právě na obor sklářství, který má na Vysočině
dlouholetou tradici. Celý projekt je podporován i ze strany Kraje Vysočina, který rok 2020 vyhlásil rokem skla.
Hutě nacházející se na Vysočině měly významnou úlohu a tvořily obchodní základnu pro sklářské společnosti
v severních Čechách, kterým dodávaly sklo buď v surové či do jisté míry v zušlechtěné podobě. Posázavské
sklárny vznikaly především v první polovině 18. století,
některé však byly poznamenány následky krize po válkách o rakouské dědictví. Opětovného oživení se dočkaly
po roce 1770. Přítomnost sklářských provozů souvisela
s formující se Českomoravskou vrchovinou a způsobem
využití krajiny, respektive ve 13. a 14. století s rozšířením
dolování stříbra a od 14. století s rozvojem železářské
výroby. Pronikání sklářství bylo tak třetím významným
krokem vedoucím k přetváření krajiny. Nejen dostatek
dřeva a schopnost jeho následného zpracování, ale i přítomnost křemene umožnilo rozvoj sklářské produkce.
Mezi hutě vznikající v 18. století řadíme například Starou
huť (Kejžlice) u Lipnice nad Sázavou či Dobrou Vodu
u Světlé nad Sázavou. Nejstarší sklárna byla situována
ve Fryšavě na Žďársku. Prvotní písemný záznam o sklárně pochází z roku 1560 a její existence byla doložena archeologickými nálezy, zlomky skla, pánví a skleněného
odpadu. Dokladem významnosti sklářství na Vysočině je
i různorodost vyráběných produktů. Mezi nejstarší výrobky patřily láhve, džbány či figurky. Sklářské produkty
se vyznačovaly pestrostí dekorování, zdobení či barvení.
Produkováno bylo sklo lisované a svou pozici si vydobylo i sklo broušené. Dále se vyráběly kapkovité lahvičky
(vhodné na tabák, čichací soli či pálenku), pletené košíč-

ky či svítidla. Sklárna ve Škrdlovicích se za své existence
soustředila na hutnické sklo. Později se na něm, zásluhou
zde působících sklářských výtvarníků, projevila fantazie
a nové výtvarné nápady. Na Havlíčkobrodsku působilo
od 18. do 19. století několik významných sklářských
rodů, například Kavalierové, Adlerové či Eisnerové.
V současnosti patří Vysočina k druhé nejdůležitější sklářské oblasti v České republice a v provozu jsou
například sklárny Caesar Crystal Bohemiae, Bohemia
Machine a Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou,
Merry Crystals v Antonínově Dole, Glass Atelier Beránek ve Žďáře nad Sázavou, sklárna Janštejn s produkcí
svítidel značky Brokis, sklářská huť AGS Jaroslav Svoboda v Karlově u Žďáru nad Sázavou, ateliér Valner Ars
Glass v Přibyslavi, sklářská huť U Hrocha ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou či sklárna Františka Nováka
v Dobroníně.
Své osobité kouzlo má i unikátní sklářský skanzen
z 18. století a národní kulturní památka Huť Jakub Tasice s jednou z nejstarších dochovaných sklářských hutí
ve střední Evropě.
Rozvoj sklářství by však nebyl možný bez tvorby
sklářských mistrů a výtvarníků, z nichž je na místě uvést
Josefa Pravce, Františka Víznera, Jaroslava Svobodu,
Františka Nováka, Petra Horu, Jana Exnara, Jaroslava Matouše, Milana Krajíčka, ateliér Kasalých v Třešti
(Svatopluk Kasalý je celosvětově uznávaným uměleckým návrhářem šperků, Eva Kasalá se zabývá skleněnou
mozaikou), ateliér Jaroslavy Švarcové, Zdeňka Kunce,
Aleny Matějky a Larse Widenfalka. Nesmíme opomenout ani zpracování šperků z vinutých perel, korálků či
výrobu vitráží, jimiž se zabývají například Hana Kašparová, Jana Pašková, Jitka Baďurová či Hana Tomíšková.
Vysočina má opravdu co nabídnout, a i přes současnou nepříznivou situaci věříme, že budete moci některou
z plánovaných akcí projektu „Vysočina sklářská“ navštívit a seznámit se tak s krásou a křehkostí sklářského řemesla.  
Za celý hradní kolektiv vám přeji především hodně
zdraví a těším se na brzké setkání.

Na snímcích je vidět sklářská dovednost i replika sklářské pece.
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Mgr. Pavla Pfefferová

UJEL NÁM VLAK, ABY NÁM NEUJELY JEŠTĚ NERVY
Článek z lednového vydání Ledečského zpravodaje pod
názvem Ujel mi vlak… vyvolal mezi čtenáři polemiku – verbální i psanou. Abych se přiznal, když čtenáři na příspěvky ve zpravodaji reagují, mám to vždycky rád. Svědčí to
o zájmu čtenářů o radniční zpravodajství i téma samotné.
Většina těch diskusí se odehraje jen tak, při řeči, těch „psavců“, kteří svůj názor dají na papír, je málo. Téma, které patří
k výše zmíněnému článku, je nekonečné a neřešitelné. Generační výměny názorů jsou předmětem hašteření i sousedních
sporů, předmětem vtipů i nadsázky. Ani my na stránkách
zpravodaje ho nevyřešíme, ani si nemyslím, že se musel
dostat do těchto poloh, včetně dramatických omluv. Protože
Vážená paní učitelko!
Omlouvám se vám a vašim svěřenkyním, že se vás tak
dotkl můj výrok a uznávám, že si kritiku zasloužím. Skutečně jsem neviděla a nevěděla, o co v této hře jde, ale
slyším-li „banány, toaletní papír a králíkárny“, mám pocit, že si naše pravnoučata myslí, že jsme žili v pravěku,
když jsme neměli techniku, jakou mají teď oni. My jsme
měli krásnou přírodu, bohaté lesy a zahrady a aleje plné
ovocných stromů. Přeji jim, aby tuto zem obnovili ku
svému prospěchu a štěstí a kdyby jednou veškerá technika vzala za své, aby si uměli z hlavy spočítat a ručičkama napsat to základní, co je k životu třeba. Jsem stará

tyto stránky spoluvytvářím, respektuji přání i spolupráci korespondentů. A tak přikládám omluvu paní Aleny Vosmíkové
i její postřeh z cesty metropolí. Možná by nebylo od věci,
kdyby místní studenti v rámci svých aktivit paní Vosmíkovou navštívili. Nenajdou tu zapšklou paní „ve věku“, ale
paní s bohatými životními zkušenosti (obohatila by leckterou seminárku), vtipnou glosátorku, která své vzpomínky
i názory umí dobře formulovat.
Doufám, že jsem si neodradil stávající i potencionální spolupracovníky, ale tenhle „vlak“ už bych opravdu vypravil do nenávratna.
ok
a nic jiného mě nečeká, prosila jsem redaktora LZ, aby
na žádném mém příspěvku neuváděl po můj příspěvek
plné jméno, které je tu stejně cizí. Na oplátku posílám
poslední mé zážitky, kdy jsem se bez doprovodu vydala
na cestu velkoměstem, kde jsem strávila desítky let. Když
jsem byla ještě pracovně činná, vedla jsem tam kroniku.
Po úmrtí L. Brežněva nalepila jsem tam dobové výstřižky z novin a nic k tomu osobního nenapsala, a tak mi
kroniku odebrali. Tak jen doufám, že to takhle nemusí
dopadnout s mojí spoluprací s Ledečským zpravodajem.
Alena Vosmíková

GENERAČNÍ STŘETY
Dne 3. února jsem na Českém rozhlase Dvojka poslouchala
pořad o mezigeneračních střetech. Mohu souhlasit. Z pozice
seniora – pokud jim čtete nebo vyprávíte pohádky, je to ještě
dobré. Když už ale děti navštěvují školu, začnou být důležité.  Ovládají chytrý mobil, nám (seniorům) stačí ten obyčejný
jednoduchý, mají tablet a jiné technické vymoženosti, a tak
nás začnou podceňovat. Staří lidé ve velkoměstech to nemají
lehké, a tak jsem si troufla a sama vyrazila do pražských ulic.
Jsem už stará, mám dvě francouzské hole, ale riskla jsem to.
Čekala jsem v Počernické ulici na autobus, směr Želivského.
Vybrala jsem si však špatnou dobu. Na Třeběšíně na průmyslovce, kde žáci týrali paní profesorku, právě končilo vyučování a dolů s kopečka se valila lavina studentů. Autobus stál
ve stanici, ale zavčas jsem dala zpátečku a tím si nejspíš i zachránila život a raději vyčkala na další autobus. Na Želivského
jsem přestoupila na tramvaj hned prvními dveřmi za řidičem,
kde stál hlouček děvčat.  Ta co seděla, mi hned ochotně uvolnila místo. Slušně jsem poděkovala, ale měla pocit, že se baví
na můj účet. Stále se hihňaly, koukaly na mě a snažily se mluvit
anglicky. Vystoupila jsem u Olšanských hřbitovů a odpočinula
si se vzpomínkami u rodinného hrobu a pokračovala tramvají

k Holešovické tržnici. Už mě bolely nohy, a tak jsem si v tržnici
sedla u zdi na lavičku, kde hezky hřálo sluníčko. Ze zad jsem
sundala batoh, z kabely vyndala lahvičku s vodou, abych dodržela tolik diskutovaný pitný režim. Náhle se tam objevila mladší žena s dotazem, zda mi je dobře a nepotřebuji dovézt domů.
Ale něco se mi na ní nelíbilo a tak jsem poděkovala, že čekám
každým okamžikem na dceru. Tím jsem se jí zbavila. Okolo
šli dva mladíci. Ten jeden se na mne soucitně podíval a řekl:
„Ta ji má!“ Nepochopila jsem, co tím myslí. Když jsem přišla
k dceři, bydlí hned u tržnice, pochopila jsem brzy, jen co jsem
se podívala do zrcadla. Čepici na jednom uchu s vyčnívajícími
rozcuchanými vlasy, límec od bundy na jedné straně vyhrnutý,
na druhé připlácnutý řemenem od kabely, knoflík u bundy o jeden přepnutý, na zádech batoh a celkově unavená stará bába.
Začala jsem se hlasitě smát a dcera myslela, že jsem se nejspíš
zbláznila nebo také že mám pěknou „opičku“, stejně jako si
nejspíš myslel onen zmíněný chlapec.
Není to pro nás starší úplně jednoduché, a tak si takovýto
výlet už nejspíš vůbec nebudu dopřávat.
Alena Vosmíková

CHARITA I V TÉTO NÁROČNÉ DOBĚ NADÁLE POMÁHÁ POTŘEBNÝM
Situace související s šířením koronaviru není jednoduchá,
chybí ochranné pomůcky i řada pracovníků, přesto Charita dělá
vše pro to, aby nadále pomáhala potřebným.
„Zatímco činnost některých sociálních služeb, jako nízkoprahová centra pro děti a mládež, sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi, denní centrum služeb pro seniory, centrum
sociálních služeb, sociálně terapeutická dílna, jsme na základě
nařízení vlády a přijatých opatření byli nuceni přerušit, ostatní
sociální a zdravotní služby poskytujeme nadále. Jsou pro nás
prioritou. K poskytování osobní asistence, pečovatelské služ-

by a domácí hospicové péče přistupujeme nadmíru odpovědně, samozřejmostí je dodržování zvýšených hygienických zásad,“ informovala ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod
Kateřina Svobodová s tím, že zásoby ochranných pomůcek se
každým dnem tenčí. „Provizorní roušky pro sociální a zdravotní služby šijí kolegové z jiných služeb, například pracovníci charity ze Střediska charitní pomoci – Šatník a Astry –
denního centra pro seniory v Humpolci, Sociálně terapeutické
dílny nebo Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči“, doplnila Kateřina Svobodová.
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JARO, NA KTERÉ HNED TAK NEZAPOMENEME
Tentokrát nebude řeč o oblíbeném ročním období, na které vždycky s radostí všichni čekáme. Popravdě řečeno, on
ten letošní přechod ze zimy do jara by snad nikdo ani nepoznal. Zima to byla velmi mírná a všechny sáně, pekáče
a lyže, běžky letos mohly klidně odpočívat po sklepích,
protože na sníh se ani na Vysočině moc nedostalo. Většina
populace touhle skutečností zrovna nestrádala. Vyznavači
zimních sportů mají dnes velké možnosti navštěvovat lyžařská střediska po celé Evropě, a to se také nakonec pro
mnoho z nich stalo fatální. Přispěly k tomu právě probíhající pololetní prázdniny se školními lyžařskými kurzy i rodinné výlety na alpské svahy. Epidemie KORONAVIRU
by k nám dorazila tak jako tak. Jen ten provázaný svět to
všechno jen urychlil.
Ještě na začátku března jsme sledovali situaci spíš
v Číně, pomlouvali dychtivé novináře, že vyhlížejí virovou hrozbu na hraničních přechodech. Zmíněným školním
pololetím jsme se však všichni dostali do zcela nové situace, situace, která za celé století nemá obdoby. Zaskočily nás zavřené školy a tíseň vyvolávající STAV NOUZE
ve státě. Bez roušky na ústech se bojíme potkat i nejbližší
sousedy. Z jednotek nakažených jedinců na konci února je
jich na konci března na dva tisíce (počet z doby uzávěrky
zpravodaje).
Je mezi námi už jen pár žijících spoluobčanů, kteří pamatují represivní opatření, zejména z doby II. světové války. O mnohých z nich jsme už na stránkách zpravodaje
psali. Snažil jsem se v historických pramenech dopátrat,
kdy se Ledeč a okolí potýkalo s podobnými potížemi,
i když tento rozsah je nejspíš neměřitelný, jak rozsahem
epidemiologického zasažení, tak opatřeními, která musela
společnost udělat.
Naše městské kroniky začínají jen útržkovitě (a často
i nepodstatně) rokem 1865, tak ten náš výlet proti proudu
času nebude zase tak dlouhý. Zase nemusíme být až tak
skromní, když dějiny takových Spojených států amerických v té době trvaly pouhých 90 let. Takže naše ledečské záznamy jistě nepostihly mnohé morové rány, které
prokazatelně krajem prošly a nepochybně opakovaně
decimovaly i obyvatele Posázaví. Ostatně nám tu zůstal
jeden, bohužel němý, svědek časů, kdy morové nákazy
byly ničivější než věčně opakované války. Tím svědkem
je samozřejmě Mariánský sloup z konce 18. století, který býval v městečkách kultovní stavbou na ochranu i památku morového utrpení všeho druhu. Tak tady je malý,
jistěže ne vyčerpávají, přehled epidemických událostí,
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kdy už musely zasahovat i úřady, zahrnul jsem do výčtu
i onemocnění hospodářských zvířat, která bezprostředně
a v souvislostech ohrožovala i životy lidí.
1891
Do stavby železniční dráhy zbývá 10 let, k Ledečákům
se jen těžko dostávají zprávy o tom, že Pražáci dokončují Petřínskou rozhlednu, jezdí Křižíkovou tramvají, že
jenom sudičky věděly o slávě, která čeká Vlastu Buriana,
který se v dubnu narodil. Natož o tom, že Němci poprvé v dějinách začali vyplácet starobní důchod (tak hezky
začali a co všechno v příštích desetiletích lidstvu provedou). V září 1891 vypukla slintavka a kulhavka mezi
hovězím dobytkem, kulhavka mezi dobytkem vepřovým,
ledečské trhy jsou striktně zakázané. Z osady do osady nesmí se nic převážeti dobytkem hovězím! V době
po sklizni to jistě bylo opatření, které se významně dotýkalo hospodaření i dodávek potravin.
1918
Této části dějin města jsme se už na stránkách zpravodaje několikrát vraceli. Také o velké hrozbě ŠPANĚLSKÉ
CHŘIPKY už byla řeč, tak jen pro zopakování. Tato rozsáhlá a smrtelná epidemie obcházela jako jedno obrovské
strašidlo celou Evropou. Ani jásot a oslavy z ukončení
I. světové války zcela nezakrývaly děs, který všude okolo
šířila španělská chřipka. Ta zabila v letech 1918 a 1919
podle odhadů 20 až 100 milionů lidí. V poslední době se
historici kloní spíš k té vyšší hranici, což by znamenalo, že
tato epidemie byla nejsmrtelnější událostí v dějinách lidstva. Překonala by první i druhou světovou válku. Začala
na jaře 1918 a s výkyvy trvala do roku 1920. České země
měly více jak 50 000 obětí a tak je spíše jen s podivem,
že v Ledči jich bylo „jen“ 15. Uprostřed radosti z osamostatnění se tak šířil i panický strach. Přestože školy byly
zavřeny, úzkému kontaktu lidí se v soukolí událostí nedalo
vyhnout. V té době ještě neměli o penicilinu ani ponětí, ale
jak je vidět i v současnosti, kdy penicilin zabírá na kde co,
hrozby lidstvu stále zůstávají a nejspíš i zůstanou.
1925
V panujícím horku a suchu toho roku nebývale ve všech
okolních lesích řádila mniška (srovnání se současným kůrovcem?). Ještě horší byl šířící se tyfus. Podezřelá byla
obecní studna U Heroutů, která byla dezinfikována. Bohužel, stejně tu byly oběti – v srpnu na tyfus zemřela děl-

nice Anna Nedbalová, stejně jako 25letá Marie Kluchová,
oběť však byla starší. V té souvislosti se také vážně začíná
uvažovat o novém vodovodu – obyvatelstvo na něj však
čekalo ještě skoro dvě další desítky let.
1938
Nechvalně známý rok, který také hned z jara přinesl kromě politických i další velký problém. Ve zdejším okresu se
rozmohla epidemická nemoc dobytka „slintavka a kulhavka“ takovou měrou, že byly zakázány trhy a taneční zábavy, aby nemoc stykem lidu nebyla šířena. Město Ledeč trpí
velkou škodu ztracením poplatků z trhů, neboť na tržiště
bylo přiváděno značné množství koňů a hovězího dobytka.
Poplatky na tržném činily z jednoho koně 5 Kč, z jednoho
kusu hovězího dobytka 3 Kč a z jednoho selete 1 Kč. Epidemie vznikla z jara a trvala ještě na podzim.
1948
Velký převrat ve společnosti. Velmi závažné byly
3 případy onemocnění dětskou obrnou koncem léta. Dva
případy byly lehčího průběhu, třetí velmi vážný, takřka
beznadějný, ukázal sílu naší moderní lékařské vědy, která
dokázala ještě uchránit (a po několikaletém léčení vyléčit) Vladimíra Havla, studenta z Ledče n. S., č. 95. V důsledku těchto onemocnění byl vydán zákaz koupání v řece
a shromažďování dětí a proto i začátek školního roku byl
posunut až na 27. září. (Jaký rozdíl dřívějška a dneška –
světa socialismu a kapitalismu! Preventivním, bezplatným
očkováním dětí a mládeže se dosáhlo té skutečnosti, že
hrozná nemoc byla úplně odstraněna. V roce 1961 nebyl
v republice hlášen ani jeden případ.) Možná by si aktivisté
a odpůrci očkování měli prolistovat kroniky.
1952
V duchu poúnorových událostí, roku 1948, se nesl i zápis do kroniky. Správné plnění plánu v zemědělství bylo
i v r. 1952 ohroženo, a to jednak slintavkou, jejíž epidemie
vypukla na našem okrese v polovině října, jednak dosti silným výskytem mandelinky bramborové. Na Ledečsku se
objevila koncem června na polích u Bojiště, ale záhy nato
i na Ostrovsku a Hradecku. Byly proto pořádány hledačky, pro všechny občany vždy v neděli, školní mládež pak
procházela brambořiště i ve všedních dnech. Nevím, jestli
jsem následujícími slovy ze zápisu v kronice z roku 1952
dostatečně vystihl dobu, o které píšu: Rok 1952 není však
jenom rokem hospodářských úspěchů, ale i triumfem naší
sjednocené tělovýchovy. Na olympiádě v Helsinkách, kde

Zátopek získal pro nás 3 zlaté medaile. Také v Ledči nebylo takřka jediného radia, které by v době olympijských
relací nebylo v provozu. Tak snad srozumitelnější informace pro mladou generaci – v tomto roce byla otevřena
v Čechově ulici (čp. 81, řezníka Tvrdíka), jako velký výdobytek společenských změn, školní jídelna.
1962
V únoru proběhla v Čechách a na Moravě silná chřipková epidemie, která zachvátila více než čtvrtinu obyvatelstva. Také v Ledči bylo hodně případů onemocnění.
Kolem 10. února chyběla v Kovofiniši v práci až čtvrtina zaměstnanců. V důsledku chřipky byly prodlouženy
pololetní prázdniny na školách. Průběh chřipky byl dost
těžký. Velké horečky 39–40 °C a zvlášť starší lidé tuto
nemoc těžko překonávali. Bohužel, byla zaznamenána
i četná úmrtí. Jak přiblížit tenhle rok v Ledči? Kromě
toho, že pracující museli vyjádřit solidaritu s lidem Kuby
(známá blokáda USA), tak se v podstatě začala budovat
nová Ledeč. Vše bylo připraveno na výstavbu 260 nových
bytových jednotek Na Stínadlech i Na Rámech. Přerušen
provoz na habrecké silnici, budována nová kanalizace.
Jako bonus před vánočními svátky bylo předání 24 bytových jednotek v Haškově ulici. Od počátku školního roku
1962–1963 ve Strojně traktorové stanici Na Pláckách bylo
zřízeno podnikové odborné učiliště, směr opravář zemědělských strojů. Do I. ročníku se přihlásilo 33 učňů.
Čtení to bylo neveselé, ostatně jako situace, do které
jsme se všichni dost nečekaně dostali. Ono v těch análech už
to tak bývá, jen si vezměte dějiny, povětšinou jsou měřeny
daty válek a těch mírových paktů je sakra pomálu. Kdož ví,
co bude příští kronikář o současné epidemii koronaviru psát
(své pojmenování prý získal svým vzhledem pod mikroskopem, kde prý připomíná zářící slunce). Třeba se bude jednou
jmenovat doba roušková. Hledejme optimismus, třeba tak,
že jsme si ve středu 25. společně zazpívali, místo kvílících
sirén. Jistě k tomu přispěl i chvályhodný počin radnice s přímým přenosem přes reproduktory v ulicích. Normálně je tu
srozumitelnost mizerná, ale tohle pochopili všichni správně
(nutno dodat, že městský rozhlas není prvotně určen pro rozhlasové relace, ale zejména pro výstražné signály). Věřme,
že naší společnou disciplinovaností, důsledností i optimismem problémy překonáme a budeme se moci radovat z nového jara a vrátit se k našim představám o tom, jak radostně
a smysluplně naplnit rok s tak pěkným číslem – 2020.
Podle dobových záznamů zpracoval ok.
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INSPIRACE VELIKONOCEMI Během velikonočního příběhu opouští Ježíš komunitu lidí, která se
kolem něj vytvořila. Ozbrojená stráž ho uvězní, mocní
vyslechnou, ale vlastně nechtějí nic slyšet. Podstoupí
mučení, odsoudí ho k trýznivé smrti, jako zločince ho
vedou městem na popraviště. Jeho přátelé jsou zastrašeni. Potrestají je také? Naslouchali přece odsouzenému.
Stáhnou se do ústraní. Zdrcení, znejistělí. Bez naděje.
Je konec, komunita zaniká. Zatím se Ježíš vleče ke kříži. Poprava začíná, tři odsouzení trpí na kříži a čekají
na smrt. Navzdory zoufalství spolu mluví. Vzniká zoufalé společenství umírajících. Jeden z nich žádá zázrak
a záchranu, druhý zase odpuštění a Ježíš nabízí útěchu.
Poslední chvíle života naplní láska.
V úvahách o Velikonocích často zaznívají slova
o nejvyšší oběti, čímž se myslí oběť života. Obětí ale
bylo i to, že trpící a umírající Ježíš dokázal dát naději
jinému trpícímu. Není časté, abychom stáli před volbou
obětovat život za naději pro svět. Potěšit trpícího a dát
mu naději a lásku ale můžeme všichni. Uděláme-li to,
svět se viditelně nezlepší, vše půjde jako dřív. Na váhu
dobra ale přibyde jedno zrnko.

VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE
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 Soubirousová (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)
10. 5. Den matek – slaví se druhou květnovou neděli.
Den věnovaný maminkám je oceněním odvahy a obětavosti mateřství. U nás se začal slavit v roce 1923.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

OPRAVA FASÁDY NA KOSTELE SV. PETRA A PAVLA
V LEDČI NAD SÁZAVOU
Drazí spoluobčané a přátelé našeho města Ledče,
drazí farníci a přátelé naší farnosti!
Obracím se na vás všechny, věřící, nevěřící, osoby
právnické, fyzické, malo- a velkopodnikatelé, ﬁrmy
a ﬁrmičky, obchody, družstva atd… členy jakéhokoliv
vyznání, ateisty, indiferentní, přátelé, na všechny občany a organizace, rodáky a patrioty, na všechny, kterým
leží na srdci krásný vzhled památek a dominant našeho
milovaného města, na vás na všechny, kteří víte, co je
to domov a vztah k němu.
Ano, obracím se na všechny s pokornou a laskavou
prosbou o ﬁnanční příspěvek na opravu fasády našeho
děkanského kostela, jak je uvedeno v záhlaví.
Zub času zapracoval natolik, že omítka na kostele
– hlavně na věži přestala plnit svou ochrannou úlohu
a musí se obnovit. K tomu přichází i obnova levé stěny
od věže kostela, výměna střechy nad vchodem na kůr
a oprava číselníků věžních hodin a raﬁk.
Celkové náklady na opravu omítky celého kostela
činí 3 686 744,39 Kč. Tento rok se opraví fasáda věže,
přilehlé části stěny, stříška a hodiny. Jenom tato oprava bude stát 2 468 792,78 Kč! Tuto částku musíme dle
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smlouvy zaplatit do 30. 9. 2020! Dále k tomu přistupuje
ještě nové zhotovení věžních dveří ve výši 200.000,Kč a oprava žulových arkád u vchodu ve výši 135.000,Kč. Oprava věžních hodin, tj. ciferníku, ručiček a další
vyjde na 116.208,- Kč! Celkově se vším dohromady na
tento rok je potřeba sehnat ﬁnanční krytí ve výši cca
2 920 000,- Kč!
Jaké máme krytí? 2,5 milionů si beru úvěr na sebe –
žel Bohu není jiná možnost. Proč? Havarijní fond MK
ČR nevyhodnotil stav památky jako havarijní, tudíž
příspěvek nebude; Norské fondy – neprůchodné; Kraj
Vysočina – výše poskytnutí je neadekvátní výši rozsahu
prací; ORP (okres s rozšířenou působností) – zanedbatelné; diecéze Hradec Králové poskytne cca 100.000,Kč (zapomeňte prosím na tzv. restituce… v naší diecézi
se musí opravit na 1.000 kostelů a kaplí… – a nejsou to
restituce nýbrž „groš“ silné majetkové újmy…) Církevní organizace na Západě již ﬁnanční pomoc České republice na obnovu památek neposkytují … Už nejsme
nejchudší!!! Dávají potřebnějším do třetího světa a na
oblasti postižené válkou a hladem. Apropó: za 18 let na
památky naší farnosti poskytly ﬁnance ve výši cca 25

milionů!!! Moji přátelé v zahraničí již jsou v důchodě
nebo se musí potýkat s ﬁnančními problémy možné náročnějšími než my zde. Ano taková je situace.
ALE ZNOVU TO VELKÉ ALE: nebyli na tom náhodou ti naši předci Þnančně hůře než my a přesto nám
obyvatelům Ledče a okolí Sázavy zanechali takový klenot, jako je náš kostel sv. Petra a Pavla? Z lásky ke
svým potomkům a z lásky k naší drahé vlasti!!! A vždy
byl kostel symbolem nejenom víry, ale také vzdělanosti, kultury a místem, kde se lidé učili tomu základnímu,
co nám tak trochu chybí: respektu, úctě a slušnosti…
altruismu, odpuštění, pokoře a radostnému soužití a vytváření pokoje! Bylo by tudíž velmi nevděčné vůči naší
vlasti, Posázaví, předkům a vlastencům, vůči všem,
celému městu a okolí tuto velkou památku neudržovat
a nepředat v dobrém stavu dál našim potomkům.
Prosím vás všechny, kteří si uvědomujete tuto historickou chvíli, o vaši ﬁnanční podporu a pomoc. Víte,
že jsem se za celých 18 let takto na širokou veřejnost
neobracel o pomoc, ale nyní je situace pro mne celkem
bezvýchodná, rád bych to zde pro vás a další generace zanechal v pořádku, jakož to i dalších osm kostelů

a budovu děkanství již zcela kompletně opravených
a zrenovovaných po stránce vnější i vnitřních částí našich vzácných památek.
Dary můžete předat na děkanství nebo zasílat na účet
děkanství pod názvem:
Římskokatolická farnost – děkanství Ledeč n. S.,
Mlýnská 148, 584 01 Ledeč n. S.;
IČO 150 60 713; www.ledecns.farnost.cz
Telefon: 569 72 11 77, mobil: 603 730 882;
email: farnost.ledecns@gmail.com
Číslo účtu: 112 054 13 59 / 0800;
variabilní symbol: 819602
Dle Zákona č. 586/1999 Sb. jsou vámi dary poskytované
církvi osvobozené od daně z příjmů, par. 15 odst. 1–15 %
fyzické osoby; par. 20 odst. 8–20 % práv. osoby!
Dovolte mi na závěr všem vám co nejsrdečněji poděkovat za každý váš dar s přáním hodně zdraví, štěstí
a pokoje do vašich rodin, životů, vztahů a sílu ke všem
problémům, které život přináší.
Život je o vztazích. Ať se vám daří!
V úctě ThDr. Jan Bárta, děkan

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA
ŠŤASTNÝCH NABÍZÍ JARNÍ PRODEJ
jabloně, hrušně, třešně, višně, ryngle, švestky,
meruňky, broskvoně, rybízy, angrešty,
sloupovité ovocné stromky, maliny, ostružiny, borůvky,
brusinky, kanadské a kamčatské borůvky, rakytníky,
muchovníky, jahody, vinnou révu, růže keřové,
růže stromkové, bylinky, balkónové rostliny.
Velký výběr rhododendronů, azalek, skalniček,
jehličnanů, okrasných keřů, trvalek, okrasných 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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UČÍME SE ONLINE
Začátek roku
2020 se nesl
na Gymnáziu,
Střední odborné
škole a Vyšší odborné škole v Ledči nad Sázavou ve znamení změny v emailových adresách školy a učitelů. Začali jsme intenzivně využívat e-mailové adresy v doméně gsv365.cz.
Oﬁciální adresa školy je nyní sekretariat@gsv365.cz.
Zároveň již několik let využíváme předplatné služeb
Microsoft 365 A1 pro studenty v rámci licenčního programu EES (Enrollment for Education Solutions) s ﬁrmou Microsoft. Umožňuje žákům naší školy zdarma
využívat všechny cloudové služby spojené s Microsoft
Oﬃce 365, včetně beneﬁtu - možnosti instalace desktopových aplikací v edici Microsoft Oﬃce Pro+ na domácí počítače.
Po přijetí mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k zajištění prevence nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 došlo od 11. března 2020 ke zrušení výuky ve školách. Žáci a studenti
naší školy si v této době užívali zasloužené volno na
jarních prázdninách. Příprava způsobů online výuky
začala hned ve středu 11. března. Docházelo k okamžitým konzultacím, návrhům a prvním videohovorům
mezi ředitelkou školy Ivanou Vitiskovou, zástupkyní
ředitele pro vzdělávání Vlastou Rýdlovou, metodičkou
IT Janou Flekalovou a správcem sítě naší školy. Založili jsme první týmy tříd v aplikaci Microsoft Teams,
ve kterých jsme sdíleli první výukové materiály. Vytvářeli jsme domácí úkoly, testy a kvízy. S ředitelkou
školy jsme připravili různé možnosti online výuky
a metodička IT Jana Flekalová vypracovala návod pro
žáky a učitele „Jak na Teamsy“. S různými metodami
online výuky jsme své kolegy seznámili na mimořádné poradě učitelů a přednostně doporučili cloudovou
technologii Teams.
Nastavená online výuka se liší podle toho, jakou třídu
nebo studijní skupinu žáci navštěvují. Všichni učitelé
mají možnost komunikovat s žáky pomocí e-mailové
pošty v doméně školy. S žáky primy komunikujeme
pomocí webové aplikace Bakaláři, kde jsou žákům poskytovány výukové materiály a zadávány úkoly. Žáci
ostatních tříd gymnázia a střední
odborné školy pracují v aplikacích Oﬃce 365. Jako nejvhodnější
se ukázala aplikace Microsoft Teams, ve které si učitelé vytvořili
týmy pro svůj předmět v každém
ročníku. Tato aplikace umožňuje
vzájemně sdílet výukové materiály, je zde možnost zadávání úkolů, kvízů a jejich vyhodnocování.
V aplikaci je k dispozici poznámkový blok předmětu, ve kterém je
prostor pro žáky rozdělen podle
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možností přístupů. Knihovnu obsahu mají k dispozici
všichni žáci v týmu, dále je zde prostor pro spolupráci,
ve kterém se může kdokoliv ze třídy podílet na obsahu, organizovat aktivity a spolupracovat na společných
úkolech, projektech a týmové práci. Někteří učitelé si
oblíbili testy vyhotovené v aplikaci Forms.
Postupem času se práce v systému rozšiřovala na
videokonference učitelů s jednotlivými týmy tříd. Výhodou je řešení konkrétní úlohy, možnost vysvětlit zadání nebo případně si prodiskutovat vzájemně správné
řešení úlohy. Někteří učitelé nahrávají video z výuky
a žákům ho sdílí v prostředí aplikace Teams nebo Stream, jiní využívají videa z YouTube a nebo používají
aktuálních nabídek celé řady vzdělávacích institucí,
které v současné době poskytují své služby zdarma.
Zároveň jsme chtěli zajistit, aby žáci nebyli přetěžováni, a aby si více učitelů nenaplánovalo výuku, videohovory nebo testování v jedné třídě ve stejnou chvíli.
Řešení se nabídlo v zadávání termínů pomocí kalendářů v Outlooku a Teamsu Oﬃce 365.
Současná situace je velmi nepříjemná pro žáky a studenty, kteří jsou na konci svého studia. Mají
před sebou maturitní zkoušky, absolutoria a závěrečné zkoušky. Především jim je věnována největší pozornost. Termíny těchto zkoušek se posunou a budou
uspořádány v jiném režimu, než známe z minulých let.
V době vydání tohoto článku snad budeme vědět již
více. Všichni se této situaci musíme přizpůsobit dle
aktuální situace a budeme se snažit být pro naše budoucí absolventy oporou. Přejeme všem žákům a studentům, aby tuto mimořádnou situaci zvládli ve zdraví
a pohodě.
Poděkování patří všem kolegům, kteří v nastalé situaci ukázali vzájemnou soudržnost, zodpovědně přistoupili k online výuce, učí se novým technologiím
a všichni se podílejí s velkým nasazením na nových
formách výuky. Poděkování patří také rodičům, kteří
od začátku výborně se školou komunikují, vyzvedávají žákům učebnice a pomáhají svým dětem zvládnout
neobvyklou situaci.
Přeji všem hodně zdraví a pohody a doufám, že toto
období všichni společně ve zdraví zvládneme.
Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

KRAJSKÉ KOLO ŘEMESLO VYSOČINY
KOVO JUNIOR 2020 – KATEGORIE ZÁMEČNÍK
V pondělí 2. 3. a v úterý 3. 3. 2020 se na naší škole konalo
krajské kolo Řemeslo Vysočiny KOVO JUNIOR 2020 – kategorie zámečník. Soutěž byla pořádána v rámci celostátní
přehlídky České ručičky pod záštitou CECH KOVO ČR pro
žáky učebních oborů strojní mechanik, nástrojař a puškař. Patronaci nad soutěží převzala radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová, MBA.
Dvoudenní soutěž byla zaměřena na praktické dovednosti výroba součásti dle výkresové dokumentace, znalosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel
a na základní teoretické znalosti. Soutěž byla rozdělena na
kategorii jednotlivců a kategorii družstev.
Naši školu v soutěži reprezentoval žák druhého ročníku
učebního oboru nástrojař Radek Ritschel a žák třetího ročníku
učebního oboru nástrojař Petr Wurm.
Doprovodný program soutěže obsahoval volnočasové aktivity – turnaj žáků škol v bowlingu (hotel Kaskáda), prohlídka
expozic na ledečském hradě a exkurze ve výrobním podniku
Kovoﬁniš, s. r. o Ledeč nad Sázavou.
Soutěžící školy v krajském kole Kraj Vysočina:
1. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola
Ledeč n. S., Jihlava, Pelhřimov, Žďár n. S., Chotěboř. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen se konalo v 3. 3. 2020 v obřadní síni MěÚ Ledeč za přítomnosti
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu

Ing. Jany Fialové, MBA., starosty Ledče Ing. Zdeňka Tůmy,
zástupců škol a sponzorských ﬁrem.
Výsledky soutěže – kategorie jednotlivci:
1. Petr Wurm, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč n. S.
2. Michal Vávra, Střední průmyslová škola a Střední odborné
učiliště Pelhřimov
3. Radek Ritschel, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč n. S.
Na základě pravidel CECHU KOVO ČR postupují do celostátního kola soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě v krajském kole v kategorii jednotlivci. Celostátní kolo se bude konat 7.–8. 4. 2020 na Středním odborném učilišti Domažlice.
Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.
Výsledky soutěže – kategorie družstva
1. Petr Wurm a Radek Ritschel – Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.
Sponzoři krajské soutěže: Kraj Vysočina, Město Ledeč n.
S., Kovoﬁniš, s. r. o. Ledeč, Galatek, a. s. Ledeč, Schäfer –
Sudex, s. r. o. Ledeč, Lakum-Galma, a. s. Humpolec, Dvořák
– Svahové sekačky, s. r. o. Pohled. Děkujeme všem sponzorům soutěže.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE
VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Po roční odmlce se v letošním školním roce konal 9. ročník
oblíbené celostátní Soutěže ve ﬁnanční gramotnosti, kterou
organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání,
z. s. ve spolupráci s Evropskou asociací ﬁnančního plánování
Česká republika (EFPA ČR). Soutěž je zařazena do kategorie
B soutěží vyhlašovaných MŠMT.
Na naší škole se školního kola ve 3. kategorii – střední školy zúčastnili všichni žáci, kteří zde soutěžili jako jednotlivci.
Na základě dosažených výsledků se tři nejlepší z nich stávají
členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole. Školní tým soutěžil ve složení: Nikola Studecká
3. ročník oboru Informační technologie, Radek Slavětínský 3. ročník oboru Informační technologie a Tomáš Popek

5. K gymnázium. V okresním kole si náš školní tým vedl velice dobře a obsadil 1. místo, což znamenalo postup do kola
krajského.
Školní, okresní a krajská kola se konají prostřednictvím online soutěžního systému, celostátní ﬁnálová kola prezenční
formou v České národní bance v Praze v rámci týdne ﬁnančního vzdělávání – GLOBAL MONEY WEEK.
I v krajském kole náš školní tým nenašel přemožitele, umístil se na 1. místě a teď ho čeká celostátní ﬁnálové kolo.
Jménem svým i ostatních pedagogů přejeme mnoho štěstí
v celostátním ﬁnále a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ing. Hana Volencová a Ing. Eva Skalická,
koordinátorky soutěže
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VÍTĚZSTVÍ LEDEČSKÉ GYMNAZISTKY KATKY HÖNIGEROVÉ
V SOUTĚŽI S VYSOČINOU DO EVROPY
Soutěž S Vysočinou do Evropy je určena všem studentům
středních škol v Kraji Vysočina. Skládá se z průběžné části, ve
které studenti odpovídají prostřednictvím internetu na otázky
zaměřené na geograﬁi, historii, umění či významné osobnosti
a události související s naším regionem.

Letošního ročníku se účastnilo 334 studentů z 20 středních
škol, do ﬁnále jich postoupilo 31. Ve ﬁnále, které se každoročně
koná v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina, musí soutěžící nejprve zvládnout na co nejvyšší počet bodů test znalostí v anglickém jazyce, deset nejúspěšnějších řešitelů následně prezentuje
předem zadané téma v anglickém jazyce. Prezentace všech deseti
superﬁnalistů hodnotí předchozí tři výherci soutěže, vybraní studenti z řad nepostupujících ﬁnalistů a zástupci sponzorů.
Mezi deseti užšími ﬁnalisty 11. ročníku soutěže S Vysočinou
do Evropy se opět objevila Katka Hönigerová ze septimy. Tentokrát se svou prezentací v anglickém jazyce na téma „Filmová
Vysočina“ slavila veliký úspěch. V soutěži zvítězila a v létě se
spolu s dalšími dvěma studenty, kteří skončili na druhém a třetím
místě, zúčastní 14denního jazykového pobytu v Anglii.
„Samotnou mě překvapilo, kolik ﬁlmů, pohádek, dokumentů
a seriálů se u nás na Vysočině natáčelo. I náš zámek v Ledči nad
Sázavou je hodně vyhledáván, už jsem viděla pohádku Čertí brko
a je milé poznat vybrané lokace, které důvěrně znáte,“ říká Kateřina Hönigerová, kterou ve škole nejvíce baví přírodní vědy.
Katce blahopřejeme k vítězství a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Renata Kopřivová

INFORMACE SVČ LEDEČ
V době vydání zpravodaje budou asi ještě
v platnosti opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s šířením infekčního onemocnění
a prokázáním výskytu koronaviru na území
České republiky. Tato opatření se vztahují i na zájmové vzdělávání a veškerou naši
činnost. Pravidelné zájmové vzdělávání
(kroužky), které končí svou činnost v příslušném školním roce
zpravidla 31. května, prodloužíme do začátku školních prázdnin.
V tuto chvíli vám můžeme nabídnout většinu našeho zájmového
vzdělávání distanční formou (materiály, videa, prezentace…).
Pokud budou vyhlášená opatření trvat i nadále, dojde z naší strany k řešení této situace. Náhrady za zrušené vzdělávání či jiné
kompenzace budou řešeny se všemi klienty v okamžiku, kdy
bude situace s nákazou koronavirem stabilizována. V současné
době je již jisté, že jsou zrušené pobytové zahraniční tábory pro

děti a rodiče v Chorvatsku a Itálii. Zaplacené zálohy vrátíme přihlášeným účastníkům. S letními tábory zatím počítáme, ale rozhodující bude, jaká budou opatření v měsících červenci a srpnu.
Nejbližší každoroční velká akce Ledečský taneční pohár je také
zrušena. Máme připravený i Den dětí na hradě, ale i tuto akci
asi potká stejný osud jako taneční pohár. I přes tuto nepříznivou
situaci připravujeme zájmovou činnost pro všechny zájemce na
další školní rok 2020/2021. Pokud potřebujete cokoliv vyřídit,
využijte ke komunikaci s námi elektronickou poštu. Adresa centrum@svcledec.cz nebo telefonem na 603 578 424. Aktuální informace, kontakty na pracovníky a možnosti osobního přihlášení
do distančního vzdělávání najdete také na našich www stránkách
svcledec.cz. I přes všechna dosud přijatá opatření věřím, že situaci se podaří zvládnout a všichni interní a externí pracovníci SVČ
Ledeč se těší na opětovné zahájení zájmového vzdělávání.
HAN – Hánečka Miroslav (ředitel SVČ Ledeč)

SVČ BRUSLENÍ
Oddíl KRASO při HC Ledeč za podpory města Ledeč pořádal
8. února 2020 IX. ročník závodu v krasobruslení s názvem Ledečská pirueta. Zimní stadion přivítal i několik malých krasobruslařek
ze SVČ Ledeč, které reprezentovaly krasokroužek za přípravku
1, 2, 3. Přípravku 1 prezentovaly Nela Vavrlová (6. místo), Soňa
Peroutková (11.) a Anna Bejčková (14.). V přípravce 2 ukázaly
své umění Jindřiška Peroutková (1.), Anna Vrkotová (3.) a Míša
Hoskovcová (4.). Za přípravku 3 se závodu účastnily Veronika
Vavrlová (5.) a Tereza Vrkotová (10.). Všechna děvčata obdržela
krásné medaile, diplomy a další drobnosti, které je zcela jistě potěšily. Úspěšným dívkám dodatečně ještě jednou gratulujeme. Rádi
bychom také poděkovali trenérkám, paní Jarmile Palánové, Natálii
Palánové, Petře Pokorné a Anežce Caskové. Náš dík patří i SVČ za
ﬁnanční příspěvek na startovné na závodech. A v neposlední řadě
děkujeme všem za projevenou podporu našich malých závodnic.
Mgr. Lenka Bejčková a rodiče jmenovaných děvčat
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ LEDEČSKÉ ZUŠ
KYTAROVÁ A HOUSLOVÁ SOUTĚŽ
Velkého úspěchu dosáhli naši mladí kytaristé pod vedením učitelek Soni Brabcové a Elišky Lenhartové v Okresním
kole soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, která se konala ve čtvrtek
13. února 2020 v Havlíčkově Brodě. Celá ledečská výprava, a to jak sólisté, tak i hráči komorních seskupení, přivezla
z této soutěže ocenění nejvyšší – 1. místo a postup do krajského kola.
Kytara – sólo: František Caska, Viktor Janák, Eliška Juklíčková, Egor Minaev, Martin Pokorný, Martin Stehno, Bohuslav Žáček, Alexandra Žáčková. Kytarové duo: Martin Stehno
a Bohuslav Žáček. Kytarové trio: Viktorie Aronová, Eliška
Juklíčková, Alexandra Žáčková.
Další vítězství ve své kategorii, a to z Okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje konaného 27. února
v Havlíčkově Brodě, přivezla teprve šestiletá houslistka Ester
Pelikánová ze třídy uč. Stanislava Žaloudka. Získala cenu pro
nejmladší účastnici soutěže a 1. cenu ve hře na housle s postupem do krajského kola.
Všichni výše uvedení žáci měli dobře našlápnuto do soutěžních klání v dalších postupových kolech. Kvůli pandemii
koronaviru jsou však další kola zrušena. Děkujeme žákům za
výbornou reprezentaci a blahopřejeme k úspěchu!
SOUTĚŽ ČESKO ZPÍVÁ
Zpěváci ledečské ZUŠky se účastnili pěvecké soutěže ČESKO ZPÍVÁ. Jedná se o moderně pojatou pěveckou soutěž pro
začínající zpěváky s mezinárodní účastí ze Slovenska, Polska,
Ruska. Pěvecké klání má čtyři soutěžní kola, je vyhlašována
pro dvě věkové kategorie (Sólisté 9–14 let, Sólisté 15–26 let).
Zpěváci se do soutěže hlásí prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře, kam vloží kromě údajů o sobě
i nazpívané soutěžní nahrávky. Ze všech zaslaných nahrávek
vybere odborná porota v základním kole postupující soutěžící, kteří se již na živo budou prezentovat na výběrovém kole,
následně v semiﬁnále a ﬁnále.
ZUŠ v Ledči nad Sázavou se této soutěže účastní už po
několikáté. Letos se zúčastnily zpěvačky: Tereza Nová, Monika Policarová, Zuzana Brabcová, Klára Brabcová v nižší
kategorii a Vendula Kroutilová s Anežkou Vackovou ve vyšší kategorii. Všech šest dívek prošlo základním kolem a dne

8. března se zúčastnily výběrového kola v Praze. Do 13. ročníku pěvecké soutěže ČESKO ZPÍVÁ 2020 bylo zasláno 405
přihlášek, do výběrového kola postoupilo 212 soutěžících.
Všechny naše zpěvačky prošly i výběrovým kolem se ctí.
Do semiﬁnále se probojovaly dvě z nich: Vendula Kroutilová
a Anežka Vacková. Semiﬁnále se mělo konat 2. dubna ve Společenském centru UFFO v Trutnově, ale z důvodu epidemie
koronaviru se posouvá. Nový termín zatím není znám.
Oběma dívkám gratulujeme.
SOUTĚŽ FOTOKLUBU ZRUČ N. S.
V sobotu 25. ledna jeli žáci multimediální tvorby ZUŠ Ledeč nad Sázavou a studenti Akademie Sen na dernisáž výstavy
fotograﬁí soutěže, kterou pořádá Fotoklub Zruč nad Sázavou
v prostorách ZUŠ.
Tohoto přátelského setkání fotografů nejen z Posázaví a Kutnohorska jsme se zúčastnili již po sedmé. Nejdříve
jsme si prohlédli výstavu a pak se usadili do multifunkčního
sálu, kde proběhlo předávání cen. To nám přineslo obrovskou
radost. Žáci naší ZUŠ se výborně umístili. Obsadili jsme 3.
místo – Martin Prchal, 4. místo – Julie Tomková a výborného
výsledku dosáhli ještě: Lucie Prchalová, Tomáš Hořejš, Matěj
Pelikán a Matěj Novák a získali hodnotné věcné ceny.
Po vyhodnocení soutěže následovala nejzajímavější část slavnostního odpoledne: promítání vybraných fotograﬁí ze soutěže
a ukázky jejich možných úprav v počítači. Mohli jsme tak vidět,
jak vhodně zvolená úprava v počítači může značně vylepšit celkové vyznění každého snímku. Tato prezentace byla výborně
připravená, velice inspirativní a poučná. Po promítání jsme se
občerstvili, odepnuli své fotograﬁe z výstavy a plni štěstí pádili
opět na vlak domů do Ledče. Za tento fotograﬁcký svátek děkujeme všem organizátorům a podporovatelům soutěže.
Dvacátého ročníku Fotosoutěže nul a jedniček se zúčastnilo 60 fotografů, z toho 14 žáků multimédií a 5 studentů
Akademie. Podle pravidel poslal každý autor elektronicky tři
fotograﬁe, které porota hodnotila body samostatně a naprosto
anonymně. Body se sečetly a vyhrál autor s největším počtem
bodů. Nejlépe hodnocený snímek každého autora byl zvětšen
špičkovým fotolabem na rozměr 30x40 cm a z těchto snímků
pak následně byla sestavena výstava.
Jana Laudátová

Houslistka Ester Pelikánová měla výjimečnou příležitost zahrát si jako sólistka se
svým učitelem Stanislavem Žaloudkem s jihlavskou Filharmonií Gustava Mahlera
Snímek SECESE – autorka Viktorie Sládková

19

HÁTA MĚNÍ ŽIVOTY LIDÍ
Zdá se vám to odvážné tvrzení? Zkusím vám popsat,
co se vlastně ve společnosti Háta, o.p.s. děje. Již název Háta, který si zakladatelé vypůjčili z jedné místní
pověsti, symbolizuje zaměření a poslání společnosti. Háta Šeptouchovská byla dle staré pověsti dcerou
slavného lékaře, která po ztrátě jediné dcerky přišla
do Ledče, kde na Šeptouchově „sbírala léčivé rostliny
a lékem i radou pomáhala lidem v okolí a z jejich darů
měla na skromnou obživu. Lidé z širokého okolí přicházeli prosit o radu i o pomoc“.
V budově bývalé Zentivy dnes pracuje cca 90 lidí,
jsou zaměstnaní na různých pracovních pozicích
a více než 60 lidí má nějaký handicap. Snažíme se
jim utvořit takové pracovní místo, aby přes svůj handicap mohli pracovat. Projdete-li budovou, můžete
se na chodbách potkat s kolegy, kteří jsou obyvateli
třeba Domova Háj. U nás se vzorně starají o čistotu
nejen v budově, ale i kolem ní. Pravidelně dochází do
lesoparku Šeptouchov, kde od jara do podzimu uklízí
odpadky kolem altánu. V Hátě máme různá střediska,
o kterých často informujeme nejen na facebooku, ale
i v ledečských novinách. Organizujeme spoustu aktivit, jako jsou výstavy, koncerty či besedy s různými
hosty, které jsou přístupny i pro vás občany Ledče
nad Sázavou. Děkuji a vážím si všech, kteří k nám
chodí nejen na aktivity, ale také nám pomáhají v našem dobrovolnickém centru, kde máme podepsaných

25 dobrovolnických smluv. Trošku mě mrzí, že dobrovolníci jsou více méně starší občané, žádní studenti.
A jak vlastně ty životy měníme? Nenajdete v našem
okrese společnost, kde pracuje tolik lidí s handicapem.
Snažíme se pracovat tak, abychom rodinám poskytovali komplexní služby. Od denních služeb v našem
centru, kde se staráme o děti, mládež i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Pomáháme jejich rodinám, ať s psychologickou péčí, či odbornou
radou, nebo jen obyčejně, jsme tu zkrátka pro ně. Někdy stačí jen vyslechnout, dát ten pocit, že na všechny
starosti nejsou sami. Před dvěma lety jsme otevřeli
komunitní centrum, kde se setkává nepravidelně asi
133 členů z různých měst od Havlíčkova Brodu, Humpolce, Světlé nad Sázavou, Čáslavi aj. Lidé se u nás
potkávají, navzájem si pomáhají, přátelí se.
Dnes, kdy všichni čekáme, až pomine stav nouze
v naší zemi, také nezahálíme. Šijeme roušky, shromažďujeme v potravinové bance potraviny, snažíme
se spolu s městem o koordinaci, pomáháme jako dobrovolníci, zkrátka jsme tu pro vás.
Jestli se vám zdá stále nadpis tohoto článku přehnaný, nechám hodnocení na vás. Já jen vím, že my se
snažíme. Proto i citát, který je nám vlastní: „Pomáháme-li jeden druhému, jsme silní oba.“
Mgr. Iveta Vrbová, MBA

PŘÍPRAVA PUTOVNÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
MÝMA OČIMA JE ZA NÁMI

Domov Háj realizuje od 1. září
2019 projekt „Na cestě“. V rámci
jedné z klíčových aktivit projektu
se připravovala i putovní výstava
fotograﬁí „Mýma očima“. Práce na
přípravě byly v březnu dokončeny,
fotograﬁe jsou vytištěné, a čekají,
až přijde čas, kdy budou moci být
umístěné na nové stojany, následně
pak převezeny na místa prezentace. A hlavně autoři je budou moci
představit veřejnosti.
Na vzniku fotograﬁí se výraznou
měrou podíleli lidé s mentálním
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a kombinovaným postižením, kteří žijí v domově. Od září 2019 měli
možnost vybrat si činnost, která je
jim nejbližší – šest jich mělo zájem
fotografovat, čtyři vyrábět stojany,
na které budou fotograﬁe nainstalovány. A samozřejmě měli možnost říci si, kde, a co by rádi nafotili – a jaké mají představy o životě
v nových domech.
Putovní výstava fotograﬁí je
plánovaná ve všech lokalitách,
ve kterých budou lidé s mentálním a kombinovaným postižením
z Domova Háj v budoucnu žít.
Měla začínat vernisáží 24. března
2020 v Ledči nad Sázavou. Vzhledem k současné náročné situaci
bylo zahájení výstavy zrušeno.
Děkujeme všem hostům, kteří se
do Kovárny Kovárna chystali, za

milá slova pochopení a podpory.
O náhradním termínu budeme
včas informovat. Další výstavy
fotograﬁí jsou plánovány ve Světlé
nad Sázavou, v Havlíčkově Brodě, Golčově Jeníkově a Chotěboři.
Cílem výstavy je osvěta v oblasti
procesu transformace, bourání
bariér a stereotypů, odstraňování
předsudků, a lepší přijetí klientů
domova v lokalitách, ve kterých
budou žít. A kdo jiný by měl zaměstnancům domova v naplňování cíle pomoci než lidé, kteří
v domově žijí – a práce na přípravě
výstavy jim šla skvěle. Děkujeme
za spolupráci.
Mgr. Andrea Šeredová,
pracovnice pro komunikaci
s veřejností Domova Háj, p.o.

SPOLEČNOST HÁTA LEDEČ V TÉTO SLOŽITÉ DOBĚ NABÍZÍ I TOLIK ŽÁDANÉ
A POTŘEBNÉ ÚSTNÍ ROUŠK Y, ZEJMÉNA PAK PRO SENIORY.
INFORMUJTE SE NEJLÉPE NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 730 177 740

HASIČI A POLICIE VE SPOLUPRÁCI

Dnes navštívil zástupce Sboru dobrovolných hasičů
Kozlov a starosta okrsku č. 17 Ledečsko Josef Borovský, spolu se starostou obce Číhošť Jaroslavem Tvrdíkem a předsedkyní potravinové banky Vysočina paní Ivetou Vrbovou hasiče a policisty, kteří hlídkují na čtyřech

stanovištích u uzavřené obce Kynice. Hasiči předali
svým kolegům malé občerstvení darované potravinovou
bankou Vysočina, poděkovali jim za jejich práci a popřáli
jim klidnou službu.
Josef Borovský
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA?
Informační centrum zdraví za zavřenými dveřmi všechny, co
sledují naše pozvánky. Březen nabral nečekaný spád a namísto informací, na co se můžete těšit, zaplavily nástěnky nápisy ZRUŠENO. Posléze na základě usnesení vlády ČR č. 208
o přijetí krizového opatření vláda zakázala s účinností ode dne
14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - turistická informační centra. A naše
dveře jsou zamčeny do odvolání! Zůstáváme ve spojení na telefonu 731 612 459 nebo na emailu: ic@ledecns.cz.
• Představení ŠKOLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA a pořad
ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA přesouváme, o náhradních termínech Vás budeme včas informovat, vstupenky
zůstávají v platnosti.
• Obec Bělá u Ledče má nový termín vystoupení VESELÉ
TROJKY, který se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2020 od
18:00 hod. v Kulturním domě v Bělé. Zakoupené vstupenky
jsou platné. Pokud někomu termín nevyhovuje, lze vstupenku vrátit na místě, kde byla zakoupena.

• Obec Bělá u Ledče přesouvá tradiční ROCKOVOU BĚLOU na sobotu 19. září 2020 od 20:00 hod., původní termín 18. dubna je zrušen. Těšit se můžete opět na KLAXON
a IRON MAIDEN REVIVAL.
• DS LUCERNA Vilémovice přesouvá divadelní představení
LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST. Náhradní termíny budou
upřesněny, pravděpodobně budou v říjnu. Zakoupené vstupenky budou vyměněny.
• Centrum sociálních služeb Petrklíč informuje, že ve dnech
6.–9. dubna NEBUDE probíhat VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA, budeme se těšit na JARNÍ nebo LETNÍ
prodejní výstavu, jakmile to situace dovolí.
Informace ohledně akcí, které mají probíhat v dubnu a následujících měsících, přůběžně aktualizujeme v kalendáři na
městském webu www.ledecns.cz.
Za TIC MgA. Jitka Burianová

VÁŽENÍ ČTENÁŘI LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE
Zaměstnanci zdravotnické záchranné služby ze střediska Ledeč nad Sázavou tímto děkují všem, kteří nám záchranářům nabízíte v této nelehké situaci pomoc. Děkujeme všem ochotným
občanům i ﬁrmám za neskutečně rychlé dodání potřebných
ochranných pomůcek, vynikající přístup a ochotu nám s čímkoli pomoci. Roušky a další pomůcky poslouží nejen nám, ale
především pacientům, které vozíme. Velice si vaší pomoci vážíme a děkujeme, společnými silami to zvládneme. Kolektiv
záchranářů z Ledče n. S.
ZA REDAKCI ZPRAVODAJE JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE
I ZA VŠECHNY ČTENÁŘE, DĚKUJEME PŘEDEVŠÍM
MY, VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE S TAKOVÝM NASAZENÍM
V TÉTO VELMI SLOŽITÉ DOBĚ STARAJÍ O NAŠE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST. DÁVÁ NÁM TO VELMI DOBRÝ POCIT ODBORNÉHO A VSTŘÍCNÉHO ZÁZEMÍ.

POKUD JE TO TAKTO VZÁJEMNÉ, JSME NA DOBRÉ
CESTĚ VRÁTIT SE DO BĚŽNÉHO REŽIMU A „NORMÁLNÍCH“ ČASŮ. DĚKUJEME!
ok

Ve spolupráci s Pečovatelskou službou v Ledči n. S.
nabízíme BEZPLATNOU sociální a psychickou podporu seniorům,
kteří se díky nákaze koronaviru ocitli v sociální izolaci
Chybí Vám někdo, s kým si můžete popovídat? Je Vám smutno a potřebujete rozveselit?
Docházejí Vám roušky? Rádi Vám pomůžeme.

Zavolejte na číslo 720 393 950.
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU, v čase OD 9 DO 11.00 hodin a OD 14 DO 16.00 hodin
STAČÍ NÁS PROZVONIT, MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT.
Zároveň prosíme o strpení, pokud se z důvodu vytíženosti neozveme hned, zavoláme, co nejdříve to bude možné.
Na telefonu se Vám náš hovor zobrazí jako skryté číslo, nelekejte se, je to z důvodu ochrany osobních údajů. ZA
HOVOR NIC NEPLATÍTE, ani Vám nebudeme nabízet žádný prodej, jedná se o telefonickou podporu.
Zakládáme DATABANKU VZÁJEMNÉ LIDSKÉ POMOCI LIDÍ Z LEDČE A OKOLÍ
Databanka je tvořena pro potřeby organizací, které zajišťují fungování života v Ledči a okolí a je soupisem dobrovolníků, kteří jsou ochotní v případě zhoršení situace pomáhat tam, kde je potřeba.
Hlásit se můžete přes FB stránky Bude líp nebo e-mailem: díkytobe@budelip.cz nebo
volejte 773 987 771, www.budelip.com, budelip@budelip.com
Martina Ouřadová
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VZPOMÍNKA NA KARLA EISELTA
V polovině března přišla smutná zpráva i pro početné příznivce ledečského motoristického
sportu, ve věku 92 let v Ledči zemřel Ing. KAREL EISELT.
Motorističtí nadšenci, kteří byli z velké části zaměstnanci největšího místního podniku KOVOFINIŠ n.p., založili v roce 1952 Automotoklub KOVOFINIŠ Ledeč.
Ing. Karel EISELT byl, společně s Antonínem Charouzem st., Aladárem Novotným a dalšími,
jeden ze zakládajících členů zdejšího úspěšného AMK. Nejdříve byly pořádány motoristické podniky, jako různé orientační, branné soutěže a jízdy, a to jak motocyklů, tak automobilů, později se
činnost orientovala jen na motokrosy. Pan Eiselt byl dlouhá léta aktivní v činnosti AMK nejen jako
organizátor, ale i jako ředitel motokrosových závodů. Při příležitosti 100. výročí vzniku ČR ocenilo
Město Ledeč Ing. Eiselta Pamětním listem za jeho celoživotní aktivní činnost v AMK a podílu na
organizaci motokrosového sportu ve městě. Byl také hlavním konstruktérem v n. p. Kovoﬁniš.
Čest jeho památce! Vedení AMK Ledeč n. S.

SVÉRÁZ V ŽIVOTĚ I NA HŘIŠTI
Sobota 7. března byl pošmourný den a z takového se zrodila i mizerná zpráva, která rychle obletěla město. Nečekaně a náhle zemřel
pan Ladislav ČECH, mezi kamarády známý jako „Cajza“. Jeho jméno bylo po dlouhá léta spojováno s ledečským fotbalem, s jeho nejlepšími časy.
Láďa byl vždycky svéráz a rebel pro život a jiný nemohl být ani
pro svůj milovaný fotbal. I takové osobnosti bývají týmům velkou

oporou a dovedl být i tvrdě kritický. Míval v oblibě ustálená rčení
i pozdravy a oslovení pitomče jsme všichni okolo brali spíše jako
projev náklonnosti. Nikdy moc nebral ani autority tohoto světa. Tak
si myslím, že teď, když „vyšlápl poslední kopec“ a zaťuká na nebeské
brány, zcela jistě vítací suitu pozdraví: „Třikrát nazdar, holoubci“!
Tak třikrát nazdar, Láďo, bylo to tu s tebou dobré.
Čest tvé památce vzdává rodina, kamarádi a přátelé.

ZA LÁĎOU ČECHEM (*1951 – † 2020)

Vzhledem k společenským okolnostem,
které nás v tomto období provází, považujeme
za slušné a dostupné projevit prostřednictvím
Ledečského zpravodaje rodině a nejbližším
zesnulého hlubokou soustrast.
Odchod LADISLAVA ČECHA, zarmoutil
i širší veřejnost. Spolupracovníky, sportovce,
fanoušky fotbalu, kamarády, známé. Dovolíme si tedy, za fotbalisty a kamarády krátkou
vzpomínku. Po svém otci získal sportovní
vlohy i přezdívku Cajza. Jeho otec patřil ke
známým ledečským sportovcům, aktivně
provozoval fotbal i hokej. Láďa kráčel v jeho
šlépějích, začal aktivně v žákovských a dorosteneckých fotbalových oddílech, tehdejšího Spartaku. V učilišti ledečského Kovoﬁniše
měl na jeho sportovní rozvoj (a ne jenom jeho)
vliv tehdejší učitel tělocviku Jiří Cikán.
Po výkonu základní vojenské služby v Novém Jičíně se vrátil do Ledče. V Kovoﬁniši
pracoval na dílenské montáži, po uzavření
smlouvy KF s německou ﬁrmou Wap, na lince
montáže vysokotlakých zařízení WAP. V roce
1978 si bere za manželku Jitku Kalivodovou,

s níž měl dvě dcery. Stal se tak zetěm známého sportovce Ladislava, švagrem, spoluhráče
Ládi a strýcem Davida (všichni Kalivodové),
hrajícího za prestižní Slávii Praha.
V místním oddíle kopané nastupoval pravidelně v „B“ týmu dospělých, tehdy už TJ
Kovoﬁniš. Odtud si ho vytáhl trenér Cikán
pro potřeby „A“ mužstva. Zde pak odehrál
více jak 480 zápasů. Stává se nezbytnou součástí týmu, nejen po stránce herní. Vzhledem
k příkladnému přístupu k tréninkům a zodpovědností k zápasům i morální oporou celému
„mančaftu“. V letech 1972–1986 je součástí
základního kádru „A“ týmu.
V období výstavby rodinného domu nepřerušuje tréninkové i zápasové účasti. Přes svérázný
způsob vyjadřování se stal vůdčí osobností kolektivu. Jeho charisma dotvářely jedinečné komentáře, které byly nezbytnou součástí komunikace v kolektivu i mimo něj. V sezoně 1985-87
postupně přechází z hráčské činnosti na

funkce ve výboru. Absolvuje kurz trenéra IV.
třídy. V roce 1987 je na výroční členské schůzi
oddílu vyhlášen nejlepším trenérem roku.
Jako trenér se podílí na jedněch z největších
úspěších ledečské kopané, kdy vede mužstvo
k vítězství přes dvě krajské soutěže jih (dnes
KP Pardubicka), do královohradeckého KP.
Jako spoluhráči, později svěřenci, jsme vyslechli při rozborech u pivka svá hodnocení.
Při neúspěších to byla kategorie „křováků, budižničemů, hňupů“ aj. Nikdo se nikdy neurazil! Láďovo tréninkové i zápasové krédo znělo:
„Tady bude absolutní pořádek, žádná demokracie a nekompromisní přístup“! Horlivou řeč
pak zakončoval slovy „Ták a třikrát nazdar“!
S odchodem Ládi Čecha se vybavují krásné
a nostalgické vzpomínky, na turnaje domácí
i zahraniční, soustředění a společně prožité
rodinné dovolené. Vždy bylo veselo.
Láďo, nezapomeneme! Ing. Josef Prchal
za ledečské fotbalisty i jeho příznivce

Mužstvo z roku 1972 (?). Horní řada zleva: F. Franěk – trenér, F. Dundáček, P. Lebeda, L. Čech, J. Rajdl, F. Mikšíček, J. Dvořák, L. Havel. Dole zleva: K. Bušek, V. Švondr, J. Prchal, J. Kopecký, M. Kouba, A. Olijnyk.
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
Děkujeme touto cestou všem známým, přátelům a kamarádům,
kteří se přišli v tak velkém počtu rozloučit dne 28. února 2020
s Ivanem Petrů. Děkujeme též za květinové dary a projevenou
soustrast.
Rodiče, bratr a sestra s rodinami

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.
Dne 31. března 2020 uplynul čtrnáctý rok,
kdy nás navždy, bez slůvka rozloučení, opustila naše drahá a milovaná maminka, babička
a prababička, paní BOŽENA BLAŽKOVÁ
z Horní Paseky.
S úctou a láskou stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 13. dubna 2020 uplyne čtrnáct smutných
let od úmrtí naší drahé manželky a maminky,
paní MARIE KVÁŠOVÉ z Ledče n. S.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Dne 1. února uplynulo už 13 let, kdy nás navždy opustila, ve věku nedožitých 59 let, naše
drahá manželka a maminka,
paní MARCELA HLÍDKOVÁ z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím
tichou vzpomínku.
Děkují manžel a synové

Roky tiše běží, jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vrací a nedají se zapomenout.
Dne 12. dubna uplyne 9 roků od úmrtí paní
JARMILY JIRÁČKOVÉ z Ledče n. S.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina
a příbuzní.

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci
znovu a zas.
Ty věčný spánek spíš a k nám se již nikdy
nevrátíš.
Dne 14. dubna 2020 jsou dva smutné roky, kdy
od nás odešel milovaný syn, manžel a tatínek,
pan JOSEF MED z Vilémovic.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou stále vzpomínají rodiče, manželka a děti

Dne 22. dubna 2020 uplyne jedenáct smutných let od úmrtí
paní LUDMILY BĚLOUŠKOVÉ z Ledče n. S.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte spolu
s námi.
S láskou a úctou děti s rodinami

Letos 23. dubna uplyne už deset 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,
dcera a syn s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají
Dne 24. dubna 2020 uplyne 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel a tatínek, pan JAROSLAV ODVÁRKA
z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 27. dubna 2020 uplyne již druhý rok
plný smutku a vzpomínek, kdy nás navždy
opustil pan LADISLAV PAJER z Ledče n. S.,
vedoucí prodejny železářství, výborný kolega,
kamarád, skvělý táta a dědeček.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka,
bratr Zdeněk a děti s rodinami.

KONEC BŘEZNA tohoto roku jen podtrhuje tohle divoké a bláznivé jaro. Zima je větší než v lednu
a sněhu možná víc než za poslední čtvrtrok. Práce
na úpravách zeleně i veřejných prostranství však pokračují dál. Ono to jaro docela určitě přijde a stejně
tak doufám, že i v plné kondici přinese nám všem
znovu zdraví a klid. Tihle pracovníci technických
služeb připravují nové zvelebení dětského hřiště. Až
se sem děti zase budou moci vrátit, určitě už všechno bude na svém místě a v plném lesku. Už, aby se
zase vrátil dětský smích a radost tam, kam patří.
ok
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