KVĚTEN
2020
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 5 * ROČNÍK XXVIII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města se sešla dne 15. dubna 2020. Na svém jednání probrala tyto podstatné body:
• Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok
2020 organizacím a spolkům v celkové výši 45 000 Kč.
(Tenisový klub)
• Schválení rozpočtových opatření.
• Schválení dodavatele stavebních prací na akci „Oprava komunikace ul. Zahradní, Ledeč nad Sázavou“ a to
společnost UNIMONT J. C. K. s. r. o. (60 % těchto nákladů bude hrazeno z dotace z MMR).
• Schválení uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností VaK HB
- ZTV Plácky II. etapa - stavba dopravní a technické
infrastruktury pro 11 rodinných domů.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
• Schválení uzavření nájemní smlouvy s Tělocvičnou
jednotou Sokol Ledeč nad Sázavou, jejímž předmětem
je užívání sokolovny.
• Schválení nájemních smluv v Domě s pečovatelskou
službou.
• Schválení uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení kvůli akci „Oprava komunikace
v ul. Hrnčíře v Ledči nad Sázavou“.
Zastupitelstvo města se v měsíci dubnu i díky nouzovému stavu nesešlo. Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplánován na 22. června 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

TECHNICKÉ SLUŽBY LEDEČ N. S. s.r.o.
NABÍZÍ PRACOVNÍ MÍSTO NA POZICI VEDOUCÍ VÝROBY
POŽADAVKY:

Vzdělání, nejlépe stavebního nebo strojírenského zaměření (není podmínkou)
– Komunikační schopnosti
– Schopnost řídit pracovní kolektiv
– Znalost práce na PC, flexibilita
– Řidičský průkaz skupiny C

NÁPLŇ PRÁCE:

– Řízení pracovních činností společnosti:
svoz odpadů, údržba veřejného osvětlení, drobné stavení práce, zemní práce, sečení trávy,
údržba dřevin, zimní údržba, úklidy a ostatní práce dle potřeby společnosti,
zajišťování a kontrola BOZP – PRAXE VÝHODOU

NÁSTUP OD 1. 8. 2020
KONTAKT: e-mail: ts.jnekola@ledecns.cz
Telefon: 737 440 675, 569 722 434

VÍKENDOVÁ ZUBNÍ POHOTOVOST V KRAJI VYSOČINA
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického
50, 586 01 Jihlava, recepce: +420 567 331 666.
Počínaje nedělí 5. 4. 2020 až do odvolání bude v Kraji
Vysočina zajištěna víkendová pohotovost (soboty, neděle) v centrální ordinaci v Jihlavě od 8.00 do 12.00. (Případně déle dle aktuální potřeby, ale pouze po telefonické
domluvě.) Podmínky, které musí pacienti dodržovat:
• chodit v roušce
• ohlašovat se PŘEDEM telefonicky na tel.
567 331 666 od 7.30 daného dne
• poplatek 90,- Kč
• v recepci budou max. 4 pacienti 2 m od sebe
• ostatní čekající musí zůstat venku nebo v autě
(proto telefonické ohlašování předem!)
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ORDINACE DekaDent s.r.o., Sázavská 427,
HABRY 582 81

pro akutní pacienty a pacienty bez
registrujícího stomatologa
MDDr. Tomáš Chládek
MDDr. Ondřej Havlíček
Telefon 777 730 557 – ideálně SMS, telefon se obvykle
nestihne vzít
Provozní doba – 8:00–14:00 i o víkendech
•

Důležitá informace: NEVSTUPUJTE DO BUDOVY
A DO ČEKÁRNY! Vyhledejte přízemní okno s označením LSPP, zaklepejte a budete informováni o dalším
postupu.

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. HRNČÍŘE
Dne 29. 8. 2019 v odpoledních a večerních hodinách
došlo na území Ledče nad Sázavou k intenzivní bouřkové činnosti, provázené silnými a prudkými přívalovými
srážkami. V důsledku těchto prudkých přívalových dešťových srážek došlo k zvednutí hladiny zatrubněného
drobného vodního toku, který se nachází pod komunikací v ul. Hrnčíře. Korytem se valilo množství různého
materiálu, který postupně způsobil přehrazení zatrubněné části vodního toku. Následně došlo tlakem vody
k poškození samotného průtočného profilu vodního toku
pod komunikací a k vážnému poškození vozovky části místní komunikace v úseku od autobusového nádraží
ke křižovatce s ul. Jaroslava Haška. Rozsah poškození
vozovky byl tak velký, že poškozená komunikace musela být dočasně zcela uzavřena, následně byla provedena její provizorní úprava a je plánována její celková
rekonstrukce. V této souvislosti Rada města schválila
podání žádosti o dotaci na obnovu majetku poškozeného
živelní pohromou v roce 2019 z programu Ministerstva
pro místní rozvoj na podporu opravy právě části komunikace v ul. Hrnčíře. Z Ministerstva pro místní rozvoj
jsme v prosinci loňského roku obdrželi Registraci této
akce, která předchází vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. K vydání Rozhodnutí je potřeba doložit některé další podklady. Jedním z těchto podkladů je uzavřená

smlouva o dílo se zhotovitelem stavebních prací. Proto
bylo provedeno výběrové řízení na výběr dodavatele stavebních prací. Nabídku ekonomicky nejvýhodnější podle
zvoleného hodnotícího kritéria, tedy nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 6 178 569 Kč vč. DPH podala
Hradecká společnost s. r. o. a s touto společností byla
26. 3. 2020 uzavřena příslušná smlouva o dílo. V rámci
realizace akce musela být nejprve zhotovitelem zadána výroba železobetonových prefabrikátů k zatrubnění
vodoteče, jehož celková rekonstrukce musí být v rámci
prací provedena (předpokládaná doba dodání cca 3 měsíce), tzn. předpoklad zahájení fyzické realizace akce je
v červenci. O skutečném termínu zahájení prací na opravě vodoteče a komunikace budeme občany v předstihu
informovat na webových stránkách města. Pro úplnost
dodáváme, že výše dotace činí 70 % uznatelných nákladů
projektu (vč. nákladů na PD a TDI) tzn. částku ve výši
4 382 828,00 Kč.
-OdMI -

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZAHRADNÍ
Zastupitelstvo města uložilo dne 10. 1. 2017 oddělení
majetku a investic zadat zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace v ul. Zahradní. Projektovou
dokumentaci opravy zpracovala společnost AX s. r. o.
z Humpolce. Protože Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo pro rok 2019 dotační titul na podporu obnovy
místních komunikací pro obce s 3 001 - 10 000 obyvateli, byla, vzhledem k projektové připravenosti, v únoru
loňského roku podána žádost o dotaci na opravu právě
komunikace v ul. Zahradní. Podání žádosti o dotaci bylo
schváleno ZM dne 25. 2. 2019. Po vyhodnocení byla tato
žádost, dle dosaženého bodového hodnocení, zařazena
do zásobníku náhradních žádostí. Protože pro rok 2020
MMR tento dotační titul nevyhlašovalo, čerpalo právě ze
zásobníku náhradních žádostí z minulého roku a žádost
Města Ledeč nad Sázavou byla vybrána k financování.
Celkové náklady projektu uvedené v žádosti o dotaci činí
3 616 770,00 Kč vč. DPH a výše dotace činí 60% těchto nákladů, tzn. částku ve výši 2 170 062,00 Kč. V únoru 2020 jsme obdrželi Registraci akce, která předchází
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedním z podkladů k vydání Rozhodnutí je uzavřená smlouva o dílo
se zhotovitelem stavebních prací. Proto bylo provedeno

výběrové řízení na výběr dodavatele stavebních prací
na opravě výše uvedené komunikace. Nabídku ekonomicky nejvýhodnější dle zvoleného hodnotícího kritéria,
tzn. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a to ve výši
3 457 165 Kč vč. DPH, podala společnost UNIMONT
J. C. K. s. r. o. S touto společností bude uzavřena příslušná smlouva o dílo. Práce na opravě budou zahájeny 1. 8.
2020 a dokončeny nejpozději do 31. 10. 2020.
-OdMI -
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PODĚKOVÁNÍ DĚTEM
ZA KRÁSNÉ OBRÁZKY
V období probíhající epidemie jsme vyzvali
děti, aby namalovaly obrázky a napsaly vzkazy
uživatelům pečovatelské služby. Obrázky děti
odevzdávaly do připraveného boxu před Městským
úřadem v Ledči.
Uživatelé pečovatelské služby děkují všem dětem,
které ve svém volném čase nakreslily krásné obrázky,
přáníčka a napsaly milé vzkazy. Přáníčka se vzkazem
a obrázky seniory mile překvapily a potěšily.
Naši malou „galerii“ stále rozšiřujeme z boxu
umístěného před městským úřadem a rozdáváme
dalším seniorům, abychom jim mohli alespoň tímto
způsobem vykouzlit úsměv na tváři.
Kolektiv pečovatelské služby v Ledči
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SERIÁL JIŘÍHO SLADKOVSKÉHO – LEDEČSKÉ KAPLIČKY
V dubnovém Ledečském zpravodaji jsme odstartovali seriál pana Jiřího
Sladkovského o ledečských kapličkách. Podle ohlasu čtenářů se „seriálek
chytil“. Bohužel se nám sem hned na úvod vloudila chybička, kterou pozorní
čtenáři hned odhalili – špatně jsme tu uvedli nadmořskou výšku hradecké
kapličky. Ten správný údaj je 432 m n. m. Omlouváme se. Tyhle drobné
církevní stavbičky jsou rozesety po celém kraji, ale kdy přesně vznikly a proč
stojí právě tam, kde stojí a jaké historické příběhy se k nim váží, u většiny
z nich už nezjistíme. Kořeny budou nejspíš velmi hluboké. Pravděpodobně
budou souviset i s přerodem od dob pohanských, do časů šíření křesťanské víry.
Tak je docela možné, že mnohé kapličky (boží muka) budou na místech, kde
už bývala pohanská obětiště. Pocestní a poutníci se tak mnohdy pokřižovali
v místech, kde pohan prováděl rituál svým bohům. V chodu času se tak lidé
zastavují při cestách, na rozcestích i návrších, aby dali odpočinout tělu, ale
také své mysli. Nakonec bude nejspíš jedno, jaká prosba či poslání odtud
míří do nebes. Hlavně aby byla upřímná a mírumilovná. Na své rozhřešení
si tu každý počká sám. Tak s panem Sladkovským tentokrát opět zůstaneme
na východ od Ledče, míříme ke Křížům…
ok

Šel chlap do lesa,
bez sekery bez nosa.
Usekl tam jedličku,
postavil tam kapličku.
Přiletěly vrány,
přinesly varhany,
přiletěly kavky,
přinesly tam lávky.
Přiletěly jiřičky,
Postavily křížečky,
Přiletěl slavíček,
přines vína žejdlíček
K. Plicka, popěvek ze Slezska

KAPLIČKA KE KŘÍŽŮM
Když půjdeme od Hotelu Sázava Pivovarskou ulicí, tak po 800 metrech
dojdeme k mostku přes Olešenský potok. Přejdeme po něm a kolem rodinných
domků po 400 metrech přijdeme k výklenkové kapličce. Je zasvěcena
Nejsvětějšímu Srdci Páně, stojí u asfaltové cesty v nadmořské výšce 391 m n.
m. Kaplička je pěkně upravená, ve výklenku se nacházejí svaté obrazy a umělé
i živé květiny. Kaplička je kryta střešními taškami, opatřena kamenným
křížem. Nemá však žádnou mříž oddělující vnitřní prostor od veřejného
prostoru. Tato kaplička je druhá, v našem městě, která je postavena ve volné
přírodě. Při pohledu od kapličky západním směrem uvidíme část jak starého,
tak i nového sídliště a část zahrádkářské kolonie. Cesta ke kapličce je dobrý
typ na hezkou procházku. Viz foto na protější straně.
Jiří Sladkovský

HÁZENÁ V DOBĚ CORONAVIROVÉ
Velmi nestandardní dva měsíce má za sebou sportovní
svět i ledečská házená. Bohužel všechno se ze dne na den
zastavilo. Děti sportovci přišly o hodně a naše společné házenkářské chvíle se v minutě rozplynuly. V době
uzávěrky zpravodaje je zcela jisté, že kategorie mužů,
dorostenců a dorostenek svou soutěž nedohrají a výsledky budou anulovány. Zároveň přípravka a minižactvo
už také na žádný turnaj letos nepojedou. Není prozatím
jasné, jak to bude s mladšími a staršími žáky a žákyněmi. Stále doufáme, že si kluci i holky ještě zahrají. Obzvlášť u mladších žákyň netrpělivě vyhlížíme, jak soutěž
„Liga Vysočiny mladších žaček“ dopadne, neboť jsou
momentálně s dostatečným bodovým náskokem na prvním místě… V tuto chvíli si všichni přejeme, abychom se
potkali do konce léta na tréninku a společně mohli začít
trénovat (za dodržování přísných pravidel). Jsme připraveni se všem pravidlům přizpůsobit – umíme trénovat
venku, v malých skupinách, hlavně chceme začít. Je to
pro naše děti velmi důležité a já věřím, že po profesionál-

ních sportovcích přijdou na řadu i děti a mládež. S dětmi
jsou v kontaktu jejich přímí trenéři, u mladších kategorií
zkoušíme i online tréninky. Je fajn se vidět s dětmi, alespoň přes počítačovou techniku.
Se slzou v oku musím konstatovat, že letos se nekonaly náše oblíbené turnaje - Memoriál Karla Šulce v Plzni, Prague Handball cup, chtěli jsme jet do Turnova,
do pražských Kobylis. Všechno zrušeno! V sázce je ještě
slovinský Eurofest, zde stále čekáme na rozhodnutí. Vyhlídky nejsou růžové, vzhledem k uzavření hranic.
I přes všechna negativa se snažíme myslet dopředu,
jsme připraveni se na nadcházející sezónu připravovat
a rozhodně se na ni moc těšíme. Máme v plánu i prázdninové aktivity, ale je předčasné podrobněji popisovat,
musíme počkat, jak se situace vyvine.
Popřejme si tedy hodně společného zdraví, vyhlížejme lepší zítřky a smažme se zůstat v kondici. Budeme se
brzy na házené těšit.
Lenka Pešková
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ZPRÁVA POLICIE ČR – ZA MĚSÍC DUBEN 2020
Úvodem příspěvku bych rád touto
cestou seznámil spoluobčany, že
dne 15. 4. 2020 došlo k personální
změně ve vedení Obvodního oddělení Policie ČR Světlá n. S., kdy dosavadní vedoucí por. Bc. Luboš Pejchar od 1. 4. 2020 přešel na Útvar
policejního vzdělávání - pracoviště
Jihlava a na místo vedoucího byl
ustanoven dosavadní zástupce vedoucího obvodního oddělení npor.
Josef Daněk, DiS., kdy v současné době se personálně řeší obsazení místa zástupce vedoucího oddělení, jakmile bude toto
obsazeno, bude veřejnost informována.
ZAPOMNĚTLIVÝ OTEC NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ POVINNOST – dne 9. 4. 2020 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu zanedbání povinné výživy,
ze kterého je podezřelý 40-letý otec, který si nejméně od
13. 8. 2019 do současné doby neplní vyživovací povinnost
na svoji nezletilou dceru v celkové částce 4.000,- Kč, kdy tuto
má stanovenou poslední úpravou rozsudku Okresního soudu
v Havlíčkově Brodě z měsíce ledna 2020. Zapomnětlivý otec
za celé uvedené období dluží na výživném částku ve výši nejméně 22.800,- Kč. V případě uznání viny před soudem otci
hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.
KRÁDEŽ
MOBILNÍHO
TELEFONU
LEDEČ,
KRÁDEŽ JÍZDNÍHO KOLA BOJIŠTĚ – dne 15. 4.
2020 byla policisty OOP Světlá n/S., PS Ledeč n. S. a Kriminální policie ÚO Havl. Brod realizována trestná činnost

KOMINICTVÍ URBAN A SYN

nabízí stavby nových systémových komínů, montáže nerezových komínů, vložkování komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn. Rekonstrukce nadstřešních částí
komínových těles, dopojení spotřebičů
kouřovody, roční servis a čištění komínů,
vše kvalitně a se zárukou.
Kontakt na telefon: 776 666 014.
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30-letého pachatele – zkušeného recidivisty, který dne
8. 4. 2020 v době kolem 17:00 hod. v katastru obce Ledeč
nad Sázavou v místech zvaných Šeptouchov odcizil volně odložený mobilní telefon zn. HUAWEI Y6, výr. číslo
864887042408422, který měl nezletilý poškozený položený
na kameni a v momentě, když se od telefonu vzdálil, pachatel využil jeho nepozornosti a mobilní telefon odcizil,
čímž způsobil škodu ve výši 2.991,- Kč, tohoto jednání se
dopustil přesto, že byl v posledních třech letech za takový
čin odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře 18 měsíců, když mu byla stanovena zkušební doba do
26. 2. 2022, V rámci dokumentování jeho trestné činnosti
bylo policejním orgánem dále zjištěno, že v přesně nezjištěné době od 10:00 hodin dne 10. 4. do 18:00 hodin dne
12. 4. 2020 v obci Bojiště, okr. Havlíčkův Brod vnikl na oplocený a neuzamčeny pozemek u domu čp. 18, kde dále otevřel neuzamčené dveře do dřevníku vedle uvedeného domu
a z tohoto odcizil jízdní kolo zn. KILIMANJARO X-FACT
v hodnotě 12.000,- Kč a místo opustil, těchto obou přečinů
se dopustil v době nouzového stavu, vyhlášeného usnesením
Vlády České republiky č. 194, ze dne 12. 3. 2020, kterým
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro celé území České republiky, z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označené jako SARS
CoV-2, nouzový stav s účinností od 12. 3. 2020 od 14:00
hod, kdy mu tak za tento čin hrozí trest odnětí svobody až
na 8 let. Uvedený pachatel byl neprodleně OS Havl. Brod
vzat do vazby.
npor. Josef Daněk, DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Duben začal náročně. Po prvních deseti dnes se situace uklidnila a zbytek již běžel v normálním
režimu. Začátek se nesl v duchu
požárů, ke kterým vyjížděli hasiči
od 29. března prakticky denně, až
do 9. dubna. Požáry se odehrávaly převážně v lesích. Jarní počasí
iniciovalo majitele a správce lesů
k úklidu klestí po těžbě. Pálení se
několikrát vymknulo kontrole a zavdalo k výjezdu jednotek.
Nejextrémnější situace byla 6. dubna. Silný vítr rozfoukával ohniště po pálení stará i několik dní. Máme zmapovaná
požářiště, kde vítr rozfoukal i týden stará ohniště. V tento
den se v rámci celého Kraje Vysočina vyjíždělo ke 144 požárům. Jenom na Ledečsku jich bylo 9. U dvou z nich byl
vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, to znamená, že
se na požáru podílelo více jak pět jednotek. U Ostrova požár
likvidovalo 9 jednotek, které postupně přejížděli k Hradci,
Prosíčkám a Vilémovicím. Hasiči se nezastavili celý den.
V Podmokách u G. Jeníkova, kam až sahá hasební obvod
stanice Ledeč, byl vyhlášen stupeň 3. Zde jsme jeli hasit
až druhý den ráno. Od večera tu zasahovali hasiči ze středočeského kraje, protože nebylo v našich silách vše obsáhnout. Dozvuky požárů, kde se oheň ještě rozhořel, byly až
do 9. 4. Chtěl bych poděkovat všem hasičům, kteří u požárů

zasahovali, starostům obcí, kteří nám pomáhali zajišťovat
občerstvení. Bylo to opravdu náročné.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

SITUACE U LEDEČSKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
I na ledečské dobrovolné hasiče dopadla opatření a situace poslední doby. Od vyhlášení nouzového stavu byla upravena a omezena veškerá činnost ledečských hasičů za primárním účelem zajištění akceschopnosti jednotky požární
ochrany. Jedním z prvních opatření bylo omezení vstupu
na stanici a zákaz nadbytečného scházení členů a příslušníků
Hasičského záchranného sboru v zájmu prevence případného šíření viru mezi jednotlivými členy a příslušníky. Účelem
opatření bylo zajištění akceschopnosti jednotky a provozu
celé stanice, požární ochrany a záchranných prací i v případě výskytu nákazy Covid-19 mezi hasiči. Toto vlastní opatření se ukázalo jako odpovídající a účinné. Došlo k odvolání
všech školení, zkoušek, schůzí i dalších činností a hasiči se
zaměřili na činnost zásahovou, potažmo na činnosti požadované zřizovatelem jednotky. Ač byla dobrovolnická činnost
v zájmu zajištění akceschopnosti jednotky omezena, podíleli se ledečští dobrovolní hasiči např. na zajištění dezinfekce
a její distribuce na určená místa v Ledči a okolí. Naše poslání plníme od roku 1872 a i v současné době děláme vše pro
to, abychom mohli v případě potřeby pomoci.
ZÁSAHY Díky kázni, disciplíně a trpělivosti ledečských dobrovolných hasičů zůstává jednotka dosud plně
akceschopná. To zatím prokázala při každém vyhlášeném
poplachu, ať již se jednalo o požár vozidla v areálu firmy
na Koželské ulici dne 24. března 2020, anebo o sérii lesních
požárů v období od 5. do 7. dubna. Dne 5. dubna zasahovala jednotka u požáru hrabanky v Leštince, který pokračoval i druhý den, kdy došlo k opětovnému rozhoření. Dne

6. dubna následoval požár hrabanky v Ostrově, kde zasahovalo 9 jednotek hasičů, dále požár hrabanky v Hradci, Pavlově, Dolním Hradci a nakonec ve Vilémovicích, kde taktéž
zasahovalo 9 jednotek hasičů. Sérii požárů ukončil požár
hrabanky v Mrzkovicích dne 7. dubna. Každý výjezd byl
proveden ve zmenšeném počtu a po zásahu došlo k preventivní dezinfekci techniky a použitých věcných prostředků.
ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ NA VYSOČINĚ
Na základě skokového navýšení hlášených požárů lesních porostů a luk požádal ředitel Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina Jiří Němec hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka o přijetí okamžitých omezujících opatření na území celého Kraje Vysočina a ten žádosti vyhověl.
Dnem 6. dubna 2020 byl do odvolání vyhlášen zákaz pálení
klestí a vypalování trávy, rozdělávání ohně a odhazování
hořících nebo doutnajících předmětů, kouření (s výjimkou
elektronických cigaret) v místech níže definovaných, používání pyrotechnických výrobků, používání jiných zdrojů
zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně), spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům
než k hašení, jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě
mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje
na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní
a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám
pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
Mgr. Dan Horký
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BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A JEJICH VYUŽITÍ
Asi nikdo z nás nepochybuje o tom, že třídit odpady se vyplatí a to nejen z důvodu, že našemu městu to přináší nemalé
finanční prostředky, každoročně více než 600 tis. Kč obdrží
naše město od firmy Ekokom.
Jak to funguje v Ledči? Celoročně třídíme plast, papír,
sklo, biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO),
použité oblečení, použité elektrospotřebiče, nebezpečné odpady a jedlé oleje. Od května se objeví kontejnery na kovové
odpady. Nejen dle našeho názoru, ale i názoru kontrolních
orgánů máme dostatečný počet sběrných kontejnerů, které
jsou rozmístěny po celé aglomeraci. Co nepatří do sběrných
nádob, mohou naši občané bezplatně odložit na sběrném dvoře a to 6 dní v týdnu.
Po přečtení prvních dvou odstavců může pozorný čtenář
nabýt dojmu, že na území našeho města panují idylické poměry anebo, že se pisatel chlubí. Ani jedno není pravda a to
z několika důvodů! V poslední době je absolutně tristní situace
ve sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů (hnědé kontejnery). Často nám přijde, že na území našeho města
probíhá nezvyklá soutěž o to, kdo z občanů vyhodí do barevně

označeného kontejneru největší a neobvyklejší věc, která tam
samozřejmě vůbec nepatří. Tak se stane, že mezi posekanou
trávou skončí použitá záchodová mísa a jiné nepotřebné věci.
Bohužel takto znečištěný tříděný odpad končí na běžné skládce
jako komunální, a to za trojnásobnou cenu než čistý biologický
odpad. A to všechno stojí nás všechny další peníze, které by se
daly použít na jiné, potřebnější věci.
Již nějaký čas fungoval ke všeobecné spokojenosti dočasný mezisklad ořezaných větví ze stromů v lokalitě u cyklostezky. V zájmu zkulturnění dané lokality je toto stanoviště
přemístěno do lokality „Vostojavka“. Je to prostor nad Habrekem, vedle hlavní silnice vedoucí směrem na Vrbku. Každý občan našeho města tam může bezplatně odložit ořezané
větve ze stromů – nic jiného tam nepatří! Mezisklad je pravidelně uklízen a uložené větve budou postupně štěpkovány
naší firmou TS.
Vás, kterým záleží na budoucnosti našich dětí, čistotě našeho města, vyzýváme k tomu, abyste lépe a více separovali
a udržovali pořádek u sběrných nádob na odpady.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP

A NA „ZELENOU“ STRÁNKU JEDNA HISTORICKÁ FOTKA

O šeptouchovské skále už toho bylo napsáno mnoho. Dokonce o tom píšu rád, protože se mi moc líbí samotný název ŠEPTOUCHOV, ale také proto, že je to krásné místo
v samém centru městečka. Jen co jsou „paměti“, tak se toho
tady za posledních sto let měnilo (a mění) opravdu hodně.
Nejdřív holý skalnatý vrch, také louky pro pasáčky koz,
pěkný lesopark s rozhlednou a taky s vysílačem, který nám
zprostředkovával televizní signál v dobách „pionýrských“.
Bylo to místo hromadných setkání a slavností, odběhlo se tu
60 ročníků populárního běhu. Místo romantických schůzek
i klukovských darebáctví. Naše fotografie je z časů, kdy se
tvůrci zhlédli v Průhonickém parku (cca v roce 1961). Nevšední aktivitou tu byl vybudován opravdu krásný lesopark.
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Dnes je to místo vlastně zdevastované. Pokud nenajdeme nějaký „projekt“, půjde to tu zase od deseti k pěti. Myslím, že
by si toto místo zasloužilo i malý „seriálek“ k historii. Třeba
by pomohl archiv zdejšího odboru životního prostředí, vaše
dobové fotografie i vzpomínky s tímto místem spojené. Tak
zkuste pomoci, milí čtenáři!
K „identifikaci“ lidí na fotografii musely dát hlavy dohromady rodiny Vostatkovy i Synáčovy. Tak jsme se společně
usnesli, že na fotografii, která byla pořízena před 60 lety, zleva jsou: Václav Křivohlavý, pan Janeček, Ing. Večeřa (z Průhonic), prof. Karel Nejedlý, plk. Zdeněk Vltavský. Dítě v popředí je pana K. Nejedlého.
ok

STŘÍDÁNÍ „MĚSTSKÝCH FYSIKŮ“
Když jsme posledně sahali do městských archivů, snažili jsme se čtenářům přiblížit časy, kdy také v minulosti
Ledečáky trápily nakažlivé nemoci a trable s tím spojené. Protože toho teď sami máme nad hlavu. Podíváme se
k optimističtějšímu tématu, a to hned na druhou polovinu
předminulého století. Pomiňme, že tu byly velké vody,
požáry i lýkožrout. Podívejme se na „vylepšování“ města. Starosti radních se příliš nelišily od těch, které mají
dnešní radní – málo peněz! Výstavba se z našeho pohledu odehrávala vlastně v dnešním centru městečka, ono
nic jiného nebylo – už jen humna, pole a cesty do sousedních vesnic. Nezapomeňte, že se budeme pohybovat
po rakousko-uherské monarchii a vládne nám císař pán,
František Josef I., a tak tomu na několika místech přizpůsobíme i dobový slovníček.
1870 – v červenci toho roku byl vydlážděn díl ulice Svatotrojické od mostku ke kostelu vedoucímu až
k mostku u domu čp. 199 v Ledči (dnešní číslování domů
tomu neodpovídá, to bychom se dostali až za řeku).
Uplyne 150 let.
1875 – o pět let později byl na náklad obce zřízen kamenný můstek za cihelnou u panského rybníka a pokryt
kamennými tesanými plotnami. Po kruté zimě, která toho
roku v Ledči panovala, se obyvatelstvo obávalo jarního
tání, „voda sněhová však zpoznenáhla odešla, takže z řečiště Sázavy jen skromně vystoupila, nenadělajíc pražádných škod.“
1880 – V srpnu před 140 lety byly vystavené záchody na dvoře v městské radnici č. 2 (dnešní gymnázium).
Také v č. 16 byly zřízeny záchody se šamotovými rourami. Byl to velký pokrok, o hygienickém zázemí i provozní době „toalet“ nebudeme spekulovat. Toho roku byla
také vystavěna branná mostní koza (tato ochrana před
mocnými ledy, právě jimi před tím stržena).
1885 Dne 5. května stavěn kanál (stoka hlavní) a dokončen s dlažbou dne 15. srpna téhož roku. Stavba stoky, kteráž počíná v Koželské ulici a končí pod dolním
mlýnem i s dlažbou vypočtená na 4719 zlatých, a to stavitelským inženýrem Chudobou z Kolína. Obec stavěla
stoku v „regii“ (tedy ve své režii), když opatřila stavební

materiál. Práce však pronajímá dílem cestou „akorátní“,
dílem na jednotlivé najímatele (jako kopání prohlubně,
kamenickou práci apod.). Tím bylo docíleno toho, že stoka byla vydlážděna i na prostranství před školou na náměstí a také ještě dlažby před dalšími domy na náměstí.
V červenci 1885 v budově měšťanského špitálu
(č. 145) v Ledči, v I. poschodí, byly stavěny rákosové
stropy, a to hned ve čtyřech světnicích a chodbě, celá budova byla natřena cementovou barvou.
Rok 1885 byl na stavební úsilí bohatý. V srpnu započal zemský výbor s regulováním řeky Sázavy. Začalo
to v Trpišovicích, podél lesů, patřících městu Ledči.
Dynamitem tu byly odstřelovány kameny, tak se upravoval tok řeky, a to na šíři 6 metrů. Úpravy byly dělány
zejména proto, aby se tu pohodlněji mohlo plavit dřevo
(„dříví dlouhé“ – tedy voroplavba. To si dneska jen těžko rovnáme v hlavě, ale před sto pětatřiceti lety to bylo
aktuální.
Aby toho nebylo málo, tak ještě v srpnu vyštěrkovali
ulici Hrnčířskou k dolnímu mlýnu a pod skálu šeptouchovskou. „Udržování kamenné rampy podél cesty té v dobrém
stavu náleží zemi.“ Podána byla i žádost na zemský výbor,
aby byla vybudována kamenná rampa podél břehu Sázavy,
od mostu k hornímu mlýnu, až k louce děkanské.
1890 STŘÍDÁNÍ MĚSTSKÝCH FYSIKŮ (neplést
si s ficíkem, což je zástupce či náhradník). A už jsme
u dnešního titulku příspěvku. Tak především k pojmu
„městský fysik“. Na konci 19. století se tak nazýval
obecní (městský) lékař. Byli to vystudovaní lékaři, kteří
byli takto pověřeni i jakousi hygienickou prevencí, tedy
jakési veřejné zdravotnictví a skoro pravidelně byli též
ustanovováni za soudní lékaře.
Totiž dne 15. září 1890 ve 4 hodiny odpůldne zemřel
v Ledči čestný měšťan zdejší, v stáří 77 roků, MUDr. Maxmilián Růžička, městský fysik, po 52letém blahodárném
působení. Obec mu vystrojila na náklad obce skvělý pohřeb, při kterémž držel pan okresní tajemník JUDr. Josef
Krajíc pohřební řeč. Veškerá obec želí úmrtí zesnulého.
NOVÝ FYSIK. Službu v Ledči nastoupil už 24. 9.
1890 pan MUDr. Stanislav Fulnecký z Milevska, s ročním platem 400 zlatých. Tolik k pokolení ledečských fysiků – lékařů.
Aby se ten čas Ledečákům dobře měřil, byly na ledečskou radnici
pořízeny nové hodiny, které zhotovil mistr Karel Adámek z Čáslavi.
Nepořídíme si na náměstí také nějaké nové hodiny, aby nám zase časy
měřily k lepšímu?
Pohlednice Ledče je z časů, o kterých píšeme výše. Bylo to romantické, ale živobytí tu jistě nebylo lehké.
Pohlednice byla určena „velectěné
slečně“ Božence, švadlence v Lounech. Kdož ví, jestli se do Ledče někdy podívala.
Podle dobových záznamů zpracoval ok.
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NÁKUP NÁJEZDOVÉ RAMPY PRO KLIENTY PETRKLÍČE
PODPOŘILI LIDÉ POHYBEM V APLIKACI NADACE ČEZ
Díky nasbíraným bodům v aplikaci EPP – Pomáhej
pohybem podpořila Nadace ČEZ projekt Centra sociálních služeb Petrklíč částkou 46 100 korun. Cílem
projektu byl nákup nájezdové rampy do auta pro imobilní klienty Petrklíče. Potřebný počet bodů se podařilo nasbírat za necelý týden a klienti se aktuálně těší, až
novou rampu vyzkouší.
Zdravotně postiženým a seniorům, kteří navštěvují
denní stacionář Petrklíč při Oblastní charitě Havlíčkův
Brod, komplikovala život chybějící nájezdová rampa
do svozového automobilu. „V poslední době se nám
zvýšil počet imobilních uživatelů, kteří ani za asistence
pracovníků nezvládají nastoupit do automobilu běžným
způsobem. Proto je musíme i s vozíkem naložit do auta.
Jednomu ze dvou vozidel, které vlastníme, však chyběla mechanická rampa, což znamenalo problém v přepravě většího počtu osob upoutaných na vozík. S žádostí o pomoc jsme se obrátili na Nadaci ČEZ,“ vysvětluje
vedoucí stacionáře Petrklíč Miroslav Sklenář. Nákup
nové nájezdové rampy nadace zařadila mezi projekty
aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Jde o nástroj, který
zaznamenává pohyb při sportovních aktivitách, jako je
například běh nebo jízda na kole. Za vynaloženou aktivitu získávají lidé body, které mohou přidělit některému
z nabízených projektů.
„Díky lidem, kteří se do pomoci zapojili a podpořili
nás svým pohybem, se podařilo potřebný počet bodů
nasbírat v rekordním čase. Projekt se v aplikaci objevil
v pondělí 2. března a už v pátek 6. března jsme cílovou
hranici bodů pokořili,“ s potěšením konstatovala Ivana
Tomanová, sociální pracovnice denního stacionáře Petrklíč. Body pro Petrklíč sbírala také extrémní triatlonistka Broďačka Sandra Kocúrková, která si v uplynulém roce připsala řadu sportovních úspěchů. Zvítězila
například v nejtěžším extrémním triatlonu v Evropě
Grizzlyman a obsadila úžasné 5. místo na Norseman
Mistrovství světa v extrémním triatlonu v Norsku.

Foto I. Tomanová - Pracovnice Centra sociálních služeb
Petrklíč testují novou nájezdovou rampu.

Na pořízení nájezdové rampy potřebovalo Centrum
sociálních služeb Petrklíč získat 62 100 korun. Část
peněz, konkrétně 16 000 korun, věnovala na tento
projekt Nadace JUST, zbylou část nasbírali uživatelé
aplikace EPP v podobě bodů, které Nadace ČEZ přeměnila na částku 46 100 korun. Montáž mechanické
rampy provedla katovická firma Invacar koncem března. V tu dobu byl ale denní stacionář kvůli vládním
opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19
uzavřen. „Klienti bohužel zatím neměli možnost novou rampu vyzkoušet, otestovali jsme ji tedy alespoň
v rámci pracovního kolektivu. Moc se těšíme, až stacionář znovu otevře dveře klientům a ti rampu naplno
využijí,“ svěřila Ivana Tomanová s tím, že díky druhé
rampě budou pracovníci stacionáře schopni vozit více
imobilních uživatelů, kteří sociální službu potřebují
a chtějí ji využívat.
Lubica Pleskačová

7. ROČNÍK BLEŠÁKU BEZPENĚZ,
který měl proběhnout 16. 5. 2020 na sokolovně v Ledči n. S.,
SE ODKLÁDÁ,
vzhledem k současné situaci je nyní ideální čas na to vytřídit věci, které nepotřebujete a připravit
se tak na další Blešák BEZPENĚZ, který bude, jakmile to situace dovolí. O termínu vás budeme
včas informovat, prosíme sledujte plakáty, facebook a naše webové stránky www.budelip.com,
případně hlášení rozhlasu a informace v Ledečském zpravodaji a v IC Ledeč n. S. Již nyní se mohou
prostřednictvím emailu bezpenez@budelip.com hlásit lidé a organizace o věci, které by jim pomohly.
Brzy na viděnou. BUDE LÍP.					
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Martina Ouřadová

V PETRKLÍČI NEZAHÁLÍ, ŠIJÍ ROUŠKY PRO POTŘEBNÉ

Foto I. Tomanové: Klienti Chráněného bydlení Petrklíč připravují materiál pro šití roušek. Pracovnice Petrklíče šije roušky.
Na základě vládního nařízení je Centrum sociálních
služeb Petrklíč od poloviny března uzavřené. Pracovnice
centra ale nezahálí a spolu s uživateli Chráněného bydlení Petrklíč šijí roušky. Prozatím už potřebným darovali
1800 kusů a v šití pokračují i nadále.
„Roušky šijí pracovnice denního stacionáře a s přípravou materiálu pomáhají uživatelé a pracovnice chráněného bydlení,“ uvádí sociální pracovnice Centra sociálních
služeb Petrklíč Ivana Tomanová. Část materiálu k šití
roušek mají v Petrklíči z vlastních zásob, část pochází
z darů veřejnosti. „Pracovnice si dokázaly rychle obstarat všechny potřeby, aby mohly pomáhat co nejvíce. Lidé
nám také pomohli prostřednictvím darů. Na sociálních

sítích se dokonce někteří složili a koupili nám šicí potřeby, jako jsou nitě, jehly nebo křídy,“ svěřuje Ivana Tomanová. Ušité roušky z Petrklíče putují nejen ke kolegům
z havlíčkobrodské Charity, ale také k široké veřejnosti,
firmám nebo zdravotnickým a sociálním zařízením. „Obdarovali jsme například Dům s pečovatelskou službou
v Ledči nad Sázavou, Promedicus, Nemocnici Jihlava,
Domov Stříbrné Terasy v Jihlavě, Domov pro seniory
Onšov, Jedličkův ústav a mnoho dalších,“ vyjmenovává
Ivana Tomanová.
Potřebujete roušku? Ozvěte se na tel.: 777 736 067 nebo
731 604 798 a pracovníci Petrklíče vám ji rádi darují.
Lubica Pleskačová

ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU INFORMUJE
OBNOVENÍ VÝUKY
ZUŠ Ledeč n. S. oznamuje, že na základě Návrhu vlády na uvolnění škol a školských zařízení ze dne
14. dubna 2020 bude v ZUŠ opět zahájena výuka, a to
od pondělí 11. května individuální výuka od pondělí 25. května kolektivní výuka do maximálního počtu
5 žáků.
Informace o rozvrhu výuky a způsobu výuky kolektivní získají rodiče žáků u třídních učitelů svých dětí, případně u ředitelky školy.
Zahájení výuky se týká i Akademie seniorů.
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Oznamujeme zájemcům o studium v ZUŠ Ledeč
n. S., že jsme zahájili příjem přihlášek pro příští školní
rok 2020/2021. Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky
na adrese www.zusledec.cz nebo www.izus.cz. Zájemci
budou poté kontaktováni vedením školy a pozváni k přijímacím pohovorům. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci bude vždy rezervovaný čas vyhrazen pro
individuální zápis jednoho uchazeče s jeho zákonným zástupcem. Přihlášky přijímáme do 31. května.

Přijímáme také přihlášky
pro studium v naší Akademii
seniorů – SEN.
PROSTOROVÉ ÚPRAVY
A (VY)MALOVANÁ ZUŠ
V uplynulých týdnech,
kdy epidemiologická opatření neplánovaně uzavřela
přístup dětí do škol a školy osiřely, jsme v ledečské ZUŠ nezaháleli. Podařila
se zajistit výmalba několika učeben, renovace parket
v novém sále a také úprava dalších prostor. Od loňského září, kdy jsme opustili sálek v ZŠ Komenského,
jsme řešili umístění výuky sborového zpěvu a tento
čas nám pomohl urychlit přemístění některých učeben
tak, aby jejich nová umístění splňovala specifické požadavky jednotlivých oborů. Podařilo se a jsme rádi,
že žáky i učitele můžeme nyní přivítat v nově upravených učebnách sborového zpěvu a orchestrů a také
ve třídě hudební nauky.
Jana Laudátová
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DOBA ROUŠKOVÁ

Ani v této komplikované době lidé (Češi?) neztratili
humor. K velkému symbolu těchto časů hned našli svůj
slovník. Jistě jste podobných přirovnání četli a slyšeli
celou řadu, tak jen připomínám některé, a co to slovo
ROUŠKA vlastně znamená výkladově (je zajímavé, že
Ottův slovník naučný z 30. let, minulého století, tohle
heslo vůbec nemá).
ROUŠKA knižně znamená jemný závoj ke krytí hlavy
(průsvitná rouška).
Sterilní tkanina k ochraně před infekcí a radioaktivním
prachem.
Svěřit nebo dozvědět se něco pod rouškou tajemství, se
závazkem mlčenlivosti, pod rouškou tmy, noci, v jejím
skrytu…
HARANTÉNA – znamená, že děti jsou doma, škola
je zavřená
NÁKAZNÍK – člověk s rouškou, pohybující se po obchodech
NAROUŠITEL – člověk bez roušky
MATEŘÍROUŠKA – je ta, co ušila maminka sama (to
je ale hezké)
KORONOVAČNÍ KLENOTY – staly se jimi roušky
a respirátory
KORONAFEST – oslava s limitovaným počtem návštěvníků
KOROUŠKA vlastnoručně vyrobená rouška
Zaklínadly se staly věty typu: Ruku na to! Kdo dneska
vyzvedne dítě ze školy? Půjdeme dneska na jedno? Natož prvorepublikové – RUKULÍBÁM!
Je až překvapivá tvořivost, z čeho všeho se dá taková
rouška vyrobit – že to půjde z dámského prádla, nejspíš
napadlo každého, ale ono to prý jde i složením pánských
trenýrek, a to bez jediného zásahu nůžek, či jehly s nití

12

(návod nemám)! Také jsem slyšel stýskat si pána, jak
se podivuje: Prý k nákupu v obchodě stačí rouška a gumové rukavice. Když jsem tam takhle oblečený přišel,
tak měli všichni okolo kalhoty, košile a nakonec chtěli
i peníze!
Tahle epocha nám dala poznat něco, co uplynulé století nepamatuje, dala nám najevo, že samozřejmosti,
na jaké jsme byli zvyklí, vůbec samozřejmostmi být nemusí. Lidstvo dostalo echo, že existuje vyšší moc a že je
na místě také pokora. Najednou také můžeme dělat věci,
na které jsme neměli čas. Třeba vzít krabici starých fotografií a připomenout si lidi i události, které jste měli
rádi. A také nezapomeňte alespoň zavolat tam, kam vás
ty vzpomínky váží, čekají na vás! Budeme se těšit, až pominou tyto komplikované časy – vlastně divné bezčasí,
abychom na podobné legrácky mohli zapomenout a zase
žít tak, jak jsme byli zvyklí. Nahraďme paniku a strach
nadějí a vírou.
NEJENOM TI Z PRVNÍCH LINIÍ
Naprostým právem veřejnost chválí (alespoň ta většinová, co zůstala při smyslech) všechny ty, kteří stojí
„v první lajně“ o zvládnutí epidemie, která nás všechny
tak zaskočila. Zprávy „on line“, které k nám v pravidelných intervalech doléhají, jsou často velmi depresivní.
Slyšíme čísla o nově nakažených, sledujeme hrozivé grafy s aktuálními čísly a prognózami, dozvídáme se o epicentrech nákazy i ohrožených skupinách obyvatelstva.
S tímhle vědomím denně nastupuje řada profesionálů
do práce a přeneseně tedy i do boje prostě musí jít. Když
mluvíme o „první linii“, máme většinou jasno, ale co třeba prodavačky, popeláři… Uznání i obdiv, je namístě!
Pak jsou tu také skupiny lidí, které se pomoci a zdravé iniciativy ujaly po jiných cestách. Dobře víme o těch,
kteří se s šikovností i kreativitou pustili do výroby tolik žádaných roušek. Nejen že „modely“ jsou v různých
provedeních nezbytně funkční, ale také velmi nápadité.
Takže jsou tu modely pro děti, starší pány i pro mladé
dámy, které drží módu i outfit za každou cenu. Vlastně
to všem v daných podmínkách sluší. Stejně se ale velmi
těším na den, kdy tuhle nechtěnou ozdobu odložíme.
Tak ještě k těm dobrým příkladům přidám jeden. Česká televize pro krizové chvíle připravila i nové programy,

určené zejména seniorům. Ne všichni jsou v této kategorii tak zdatní, aby si tuhle službu mohli zajistit vlastními
silami. Tady bych rád pochválil pracovníky z firmy EXPERT ELEKTRO Ledeč, kteří i ve svém volném čase
byli ochotní (nejen svým zákazníkům) přes telefon pomáhat hledat vodítka ke správnému naladění. O tom, že
to chtělo dávku trpělivosti, není třeba pochybovat. Že
chyběla technická zdatnost žadatelů (prosebníků), je
jasné, ale často absentoval dobrý sluch i zrak. Tak velké
díky i za tuhle pomoc.
Jistě i vy jste se potkali s obdobnými dobrými příklady.
Podělte se s námi o ně, rádi je zveřejníme.
ODPOSLOUCHÁNO
Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo.
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží.
Přestali jsme si vážit přírody, proto jsme dostali takovou
nemoc, aby nám pobyt v ní byl vzácný. Přestali jsme fungovat v rodinách, proto nás tato nemoc zamkla do našich
domovů, abychom se znovu naučili jako rodina fungovat.
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, proto nám

byla dána tato nemoc, abychom si uvědomili, jak jsou
vzácní a zranitelní. Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní. Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto nám tato nemoc
uzavřela naše školy, aby si rodiče sami mohli vyzkoušet
roli učitelů. Mysleli jsme si, že můžeme koupit všechno, být kdekoliv a s kýmkoliv, a proto jsme dostali tento
druh nemoci, abychom si uvědomili, že to samozřejmost
není. Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili
v nákupních centrech, a proto nám je tato nemoc zavřela,
abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme. Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání
se navzájem, přesto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není. Mysleli jsme si,
že jsme vládci této země, a proto jsme dostali tuto nemoc,
aby nás něco miniaturního, něco, co vlastně není vidět,
mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory.
Tato nemoc nám bere hodně, ale za to nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější. Dostali jsme nemoc na míru, asi jsme si ji
zasloužili a potřebovali to. Tak ji zkusme společnými
silami přežít a věřit, že zase bude líp.
ok

ROUŠKY
Utichly ulice,

Život nám připravil

Co všechno v této době

ztichly i vesnice,

tvrdé zkoušky.

Češi dokazují?

nejvíce Kynice.

V kdejakém domě

Národ se nehroutí,

Před naší radnicí na věšáku

rozdrnčely se šicí stroje.

brání se a jen tiše vzlyká,

třepotají se po ránu roušky

Šijeme roušky rodině,

závidí nám i Amerika.

jak křídla barevných ptáků.

sousedům a sobě troje.

Marie Roučková

DOBA ROUŠKOVÁ, JAK JI VIDÍ A CÍTÍ MARIE ROUČKOVÁ
V polovině března byl vyhlášen v našem státě nouzový stav. Byl to šok, něco takového z nás nikdo nezažil.
Pár dní nato nám vláda přikázala dodržovat karanténu
a povinně nosit roušky. Ale kde je vzít? Prostě nikde
se nedaly sehnat. V tu chvíli nebyly ani pro ty nejpotřebnější – zdravotníky, policii, hasiče, prodavače atd.,
kteří se ocitli v první linii, natož pro nás obyčejné lidi.
Ale to bychom nebyli my, Češi, kteří si umí poradit
i v tak složitých situacích. Tak jsme oprášili šicí stroje
a začali si je šít sami, z toho, co jsme většinou měli
doma. Alespoň nevypadáme všichni stejně, jsme krásně barevní a dokonce nám to mnohdy i sluší. Horší je,
že se nemůžeme scházet s našimi blízkými kamarády

a přáteli. Tak co nám zbylo, sedět doma, uklízet dům
od sklepa po půdu, dát do pořádku zahradu, něco pěkného si přečíst. Jak si teď vážíme přírody, kde se cítíme
svobodně. Proto potkáváme na cyklostezkách tolik lidí.
Také hlavně u řeky, kam utíkají všichni muži – rybáři,
co jich tam je. Naštěstí je pěkné počasí a ryby berou,
alespoň nějaké potěšení v této době. Těší mě, jak naši
spoluobčané důsledně dodržují nošení roušek a jsou
ohleduplní, a proto věřím, že to všechno dobře dopadne a brzy to skončí.
VŠEM PŘEJI PEVNÉ ZDRAVÍ.
Marie Roučková
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TAJEMNÝ TROJÚHELNÍK V CENTRU MĚSTA
Čtenáři detektivek science fiction budou asi zklamáni,
nebudou tu záhady z této oblasti, žádní mimozemšťané
a ani černé díry, o kterých se tak často píše třeba v souvislosti s Bermudským trojúhelníkem. Bude to příběh jedné
zahrady, jednoho solidního domu a hlavně lidí, kteří jsou
s tímto místem spojeni více jak sto let. Spojitost s titulkem je
tu jen v tom trojúhelníku. Parcela i dům jsou totiž vymezeny
právě tímhle ostrým geometrickým útvarem. Že stále nevíte,
kde to je? Ale ano. Tudy prošel či projel každý Ledečák, a to
už nejspíš opravdu celou stovku let. Jsme v Nádražní ulici
u domu číslo 309 a jeho špičaté zahrady, lemované starými
tújemi a nepřehlédnutelnou vrbou. Mnohé túje jsou opravdu
z původní staré zahrady, tedy stoleté. K té prastaré vrbě je
třeba chovat také náležitou úctu. Musí být neobyčejně životaschopná. K tolik potřebné vodě Sázavy to má odtud už
pěkně daleko, a když jí lidé vymezili jen ten malý prostor
mezí frekventovanou ulicí a dráhou, měla se o své bytí co
starat. A což teprve ty často tíživé osudy lidí, z její blízkosti.
Však se ještě k téhle „pratetě“ vrátíme.
Generace místních ajznboňáků tudy chodily do služby
na místní nádraží. S baňkou melty, vepřovicovou taškou
a skromnou svačinou tu chlapi spěchali na noční, nebo se
vraceli s ospalýma očima do svých domovů. Nebyla to jen
„modrá armáda“, ale chodívali tu často lidé, aby šli přivítat
nebo vyprovodit své blízké na půvabné nádraží. Výstavba
a rozvoj města ruch v této části města jen posílily. Ze sídliště, postaveného na severní straně města, tudy přes přejezd
trati v druhé polovině minulého století spěchaly stovky lidí
do fabriky za řekou.
Dominanci a řád tomuhle pozemku hned od začátku určovaly železniční koleje. Parní lokomotivy se tu rozvážně
rozjížděly nebo brzdily před nádražíčkem, hnedle pět let,
když se tu začaly kopat základy domu. Nebylo to jen místo
spěchu shonu, jak by se snad zdálo. Bylo tu i místo pro bujné veselí (pokud zrovna někdo neměl potřebu zapíjet žal).
V těsné blízkosti totiž byla i věhlasná hospoda Na Růžku,
v té době ovšem známá jako U Škvorů. Za čím vším se
do takové hospody chodí, je zbytečné popisovat. Naše vrba
jen nejspíš mohla závidět, s jakou lehkostí se dala uhasit
žízeň. Kdyby tak mohla pošeptat alespoň epizodky z tohoto veselého rohu. To by byl seriál pro náš zpravodaj. Ale
její zvrásněná kůra žádné tajemství nepustí a mnohá nejspíš
zmizela hluboko v kořenech.
Mnohokrát mě tahle zahrada i dům upoutaly. Vlastně jsem
ani nevěděl, proč jsou tu kamenná torza a pomníčky obrostlé
mechem, pomalu se propadající do země. Ještě když jsem tu
vozíval své děti v kočárku, bylo leccos vidět. Postupně místo

Zahrada domu č. 309 i s letitou vrbou
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zahaloval živý plot a o zbytek se postarala naše stará známá,
která zbytek zahalila do svých splývavých větví. Ani pamětníci a rodáci toho moc nevěděli. Tak jsem se postupně dozvídal o rodině Brzoňových i jejich kamenictví. Skoro nikdy
nechyběla poznámka: „pocházejí odtud moc hezký holky!“
Trvalo mi nějakou dobu, než jsem fešandy vypátral. Pověst
ani trochu nelhala, dámy přes svůj zralý věk vypadají opravdu
skvěle, navíc byly velmi milé a vstřícné. Byly dvě, Alžběta
a Jindřiška (třetí ze sester Bohunka už mezi nás nikdy přijít
nemůže, zemřela v roce 2002, v roce svých padesátin). Rovnou mě pozvaly do domu číslo 309, hned naproti poště. Tak
jsem poprvé dostal příležitost vstoupit na „můj tajemný trojúhelník“, spoutaný ulicemi Nádražní, Lipovou a samozřejmě
kolejemi. Zahrada mi připadala malá, nic ze své odtažitosti
nepustila, vrbové proutí osahalo vetřelce, ale vpustilo dál.
Dům působil ještě solidněji, než vypadá zvenčí. Velkorysé
schodiště, chodba a vstup do místností. Tak tohle už byla městská vila. Po staré kamenné dlažbě jsem vstoupil do kuchyně.
První mě upoutal velký tmavý kříž na stěně, ten jasně určoval, že tady je řád, pořádek a po generace uchované rodinné
vzpomínky. Zasedli jsme ke stejně poctivému stolu, na němž
už leželo ohmatané album starých fotografií. Obě sestry zprvu nejspíš úplně nechápaly můj zájem, ale během pár minut tu
zavládla velmi přátelská atmosféra. Z černobílých fotografií tu
najednou vystupovaly postavy, spojovaly se v dramatické příběhy, pokrývající nejspíš pět pokolení. Běta i Jindřiška se vzácně doplňovaly a chvílemi byly samy překvapené, co všechno
se dá z té lidské paměti vytáhnout. Oběma se vždy zaleskly oči,
když s láskou a úctou vzpomínaly na své rodiče. Vlastně ani nikdy nebylo mým zájmem odvíjet tu chronologii jejich rodů, ale
přetřásli jsme v tom pozdním odpoledni spoustu příběhů, které
nebudou dokumentem, ale rád se s vámi podělím o jednotlivé epizodky ze života jedné rodiny, z jednoho posázavského
městečka, které se začaly spřádat na začátku 20. století. Také
vrba se občas otřela o okenní tabulku, aby souhlasně odklepla
a kontrolovala naše vyprávění.
Dům se v tomhle cípu Ledče začal stavět už v roce 1907,
tehdy patřil rodině Krandových, rovněž kameníků. Byl pojatý velkoryse, strategicky a vlastně tehdy téměř v centru
dění městečka, jakou Nádražní i Poštovní ulice byly. Ne-

Pan Čeněk Brzoň se svojí první ženou Marií, rozenou Kohoutkovou z Kožlí a svými osmi dětmi, deváté je na cestě.
Dva chlapci z obou stran na krajích fotografie jsou Josef
a Vincenc, kteří v mládí tragicky zemřeli, asi rok 1912.

Pan Čeněk Brzoň (†1960) se svojí
druhou ženou paní Annou, rozenou
Urbanovou z Kožlí před svým domem
v Houpačkách. Snímek je z konce 50.
let minulého století.
přízeň osudu původních majitelů vedla
k tomu, že nemovitost odkoupila další
kamenická rodina – Brzoňovi. Ti pocházeli z kamenického rodu usazeného
na jih od Ledče, na Dolní Pasece.

Pan Bohumil Brzoň (zcela vpravo) ve vojenském na návštěvě své rodiny v Houpačkách. Vedle stojící je jeho nejstarší bratr se ženou, mezi nimi „tetička“, dědeček Čeněk stojí uprostřed vedle své druhé ženy, následují sestra Tonička a bratr
Antonín.

TATÍNEK A JEHO ROD
Tatínek Bohumil se narodil ve stejném roce jako obdivovaná Adina
Mandlová, ve vzduchu spojovaly svět
vzducholodi – psal se rok 1910. Přibyl
do početné kamenické rodiny v Houpačkách na Dolní Pasece. Jeho tatínek
Čeněk se činil coby úspěšný majitel
lomu, ale také jako otec. Bohumil měl
8 sourozenců, Čeňkovou první ženou
byla Marie Kohoutková z Kožlí, odtud byla i jeho druhá žena, Anna Urbanová. Byla tu tvrdá práce, v tvrdém Čeněk Brzoň (zcela vlevo) ve svém lomu na Pasekách (asi rok 1920).
kraji. Za zmínku snad stojí i to, že se
tu lámala opravdu kvalitní žula, která „nepláče“ – tedy se ne- stal i národním správcem nad svým
potí a pro své vlastnosti byla použita i při stavbě pražského majetkem. Nakonec všechno přišlo
metra. Bohumilova cesta původně neměla být „kamenická“, pryč. Pan Brzoň našel práci v kamevyučil se v Praze kožešníkem. Nečekaně a tragicky však nolomu v Dolní Březince, ale odtud
během jednoho týdne zemřeli dva jeho starší bratři – Josef se vydal do světa. Do konce své praa Vincenc. Jeden na kole, druhý na motorce, když jel brat- covní dráhy pracoval jako montér
rovi na pohřeb. Otec Čeněk rozhodl, že rodinnou firmu pře- firmy Montostav. V této souvislosti
vezme, tehdy už 24letý, Bohumil. K tomu však bylo třeba je tu ještě jedna zajímavost. Jeho
náležitého vzdělání, jež musel absolvovat na průmyslovce firma dostala zakázku i v samotné
v Hořicích, kterou úspěšně skončil státní zkouškou. Otec mu Ledči. Jednalo se tehdy v roce 1958 Pan Bohumil Brzoň,
v dražbě koupil „náš“ dům i s kamenictvím v Ledči. Byl čas o stavbu lávky u sokolovny, která otec našich vypravězaložit rodinu. Nevěstu našel v Končelově mlýně na Želivce, nahrazovala starší dřevěnou, kterou ček (*1910 – †1993).
kousek od Chotěměřic – jmenovala se hezky – Anička, ale předtím rozlámaly ledy. Jen škoda, že
přesto ji v rodině volali Jindřiško. Ona totiž byla takto biř- nám tu práce pana Brzoně a tehdejších stavitelů nezůstala domována, ale i to má svoje kořeny. Toto oslovení si prosadila dnes. Jen s nostalgií můžeme vzpomínat na vzdušnou elegan„malá babička“, jejíž maminka – Albertina Jeřábková, hrála ci oné lávky, kterou nahradilo tohle ohyzdné betonové koryto.
v orchestru Národního divadla v Praze, kde měla přítelkyni Pan Bohumil se dožil požehnaného věku a mnozí pamětníci
Jindřišku Kittlovou, maminku Emmy Destinové. Právě jme- si jistě vybaví elegantního a slušného pána z Nádražní ulice,
novaná přítelkyně byla naší „malé babičce“ za kmotru. Jméno přestože od jeho úmrtí nás dělí už dlouhých 27 let.
Kolem domu tlumeně projel vlak. Zeptal jsem se obou
Jindřiška se v příštích generacích této rodiny „usadilo“. Bohumil s Aničkou prožili v domě v Nádražní ulici celý zbytek sester, jak vnímaly takovou blízkost dráhy, vlak jim doslova
života a vychovali tu tři dcery. Idylicky to však nešlo, změny jezdil zahradou. Nebyl to také někdy „narušitel“ sladkého
ve společnosti se samozřejmě dotkly i této rodiny. Pozname- spánku? Sestry se po sobě podívaly, pak zpátky na mě. „To
nala je světová válka a podstatnou změnou pro jejich život nás vlastně ani nikdy nenapadlo, byla to součást našeho žibyl únorový převrat 1948. Soukromé vlastnictví podpořené vota, kterou jsme nevnímaly“, říká Běta.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!
pracovitostí se nenosilo, spíše bylo vedoucí třídě trnem v oku.
ok
Tak se stávaly i takové paradoxní situace, že pan Bohumil se
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VÍRA ZA ČASŮ KORONAVIRU V době, kdy nás
roušky za ušima tlačí a média útočí informacemi o počtech
mrtvých a nakažených a matou nás informacemi typu „Jeden odborník povídal…“, se zamyslím nad tím, jak člověk
dnes víru prožívá a co vlastně víra v Boha v nejisté době
může znamenat.
Lidé se nemohou scházet ke společné oslavě Boha,
nemohli jsme společně ani oslavit největší svátek křesťanského roku. Škoda. Ale i bohoslužba sledovaná doma
s rodinou může vést k velmi hlubokému zamyšlení, které
nás obohatí.
Liší se nějak prožívání obtížných situací u věřícího
a nevěřícího člověka? Zdánlivě ne. I věřící člověk může
mít strach a propadnout zoufalství. Věřící člověk se ale
soustavně zamýšlí nad sebou. Jeho strach je paradoxně
následovaný odvahou, která vychází z důvěry a jako štít
člověka chrání kotvou jistoty. Pomáhá také přesvědčení, že život je dobré žít nejen pro sebe, ale i pro druhé.
V modlitbě i ve skutcích.

VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE
Vzhledem k situaci v současnosti akce nepořádáme. Informaci o zahájení aktivit zveřejníme na farních internetových stránkách: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
10. 5. Svátek matek
16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník – jeden z nejznámějších českých světců umučený světskou mocí roku
1393. Jeho památku připomíná socha před farou v Ledči.
30. 5. sv. Zdislava (česká šlechtična s velkým soucitným
srdcem. Proslavila se založením špitálu, kde i sama pomáhala nemocným. Podporovala také chudé. Vzorně
vychovala své děti.)
31. 5. svátek Navštívení Panny Marie (Marie přijala své
poslání stát se matkou Syna Božího)
9. 6. Seslání Ducha svatého – dle Bible tohoto dne došlo
k zázračnému osvícení učedníků.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

I V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU JE V DOMOVĚ HÁJ
NA PRVNÍM MÍSTĚ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K LIDEM,
KTEŘÍ ZDE ŽIJÍ
Od poloviny března 2020 se snažili
pracovníci Domova
Háj pomáhat lidem
s mentálním a kombinovaným postižením, kteří zde žijí,
porozumět vládním omezením našeho každodenního života, ale zároveň žít v klidu a nevytvářet paniku.
V domově mysleli na zdraví klientů i zaměstnanců. Zájemci z řad lidí žijících v domově i v komunitním bydlení
například pravidelně tvoří – ještě před stavem nouze především na tradiční velikonoční trhy, a na plánovou akci
v knihovně ve Světlé nad Sázavou. Od poloviny března
se pustili do výroby roušek. Zaměstnanci, kteří jim poskytují podporu při činnosti, si je vyrobili také. Pomáhali
i zaměstnankyně, které v současné době plní především
rodičovské povinnosti.
A krásné počasí od velikonočních svátků lákalo ven.
Pracovníci se snažili i v tomto období nadále věnovat
individuální práci s lidmi, kteří v domově žijí. Zájemci
tedy měli a mají možnost se pravidelně zapojit do sázení
rostlin do mobilních záhonů, pokračovat v nácviku jízdy
na elektrovozíku, a také v práci na PC. Velkou výhodou
totiž je, že všechny uvedené aktivity mohou v Domově
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Háj realizovat přímo v areálu zařízení, ke kterému náleží
i velká zahrada.
V Domově Háj, který prochází procesem transformace,
pokračují i všechny projekty, které v domově realizujeme, byť v přizpůsobeném režimu – pracovníci tak dostali prostor pro nové nápady. Děkujeme za jejich pozitivní
přístup, a chuť pojmout velmi náročné období jako výzvu.
Odvedli velký kus profesionální práce.

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

Zdá se až neuvěřitelné, že od konce druhé světové války letos v květnu
uplynulo už 75 let. Také nás, co si tyto dramatické události pamatujeme, je
už poskrovnu. Spousta věcí k tématu byla napsána, přehodnocena i zapomenuta. Přesto epizodky, které v hlavě zůstanou, připomenou časy, kdy se lidé
radovali z konce dlouhé a kruté války. I když to zní zdaleka, tak dávno to
zase není. Lidstvo pak mělo těch 75 let víceméně klidných. Až na nás přišel
nepřítel vlastně neviditelný, ale hlavu nám motá pěkně, a to nejspíš ještě
neskončil.
Na snímku vpravo jsou ruští vojáci (Rudá armáda) před ledečskou poštou.
Připomínka této situace bude i v příspěvku TAJEMNÝ TROJÚHELNÍK.

TAKÉ PŘED PĚTASEDMDESÁTI
LETY KVETLY STROMY…
! První moje „mírová“ vzpomínka jistě mnohé překvapí.
Byl jsem přímo ohromen, když jsem poprvé po mnoha
letech viděl Ledeč v záři světel. Ne, nebyl to žádný oslavný ohňostroj, ale jen rozsvícené pouliční lampy a nezatemněná okna bytů. To si dnes snad už nikdo nedovede
představit. Za války jsme totiž museli, před každým rozsvícením žárovky v bytě, do všech oken instalovat rámy
s neprůhledným, černým papírem. Nesměl prosvítat ani
nepatrný proužek světla. Zkuste si vzpomenout, až zase
bude cvakat, na jeden z vašich mnoha vypínačů, že jsou
časy, kdy ani tohle nemusí být taková samozřejmost.
! Ale pojďme k 9. květnu 1945. Ráno jsem se probudil do
slunečného dne. Byl to první slunečný den od soboty
5. května, kdy začala revoluce. Do té doby byl jen studený déšť a zima. Vyšel jsem z domu a první, co jsem spatřil, byl ruský voják na koni. Jel od nádraží a před sebou
měl velkou roli. Byl to balík kůží. Na nádraží byl totiž
odstaven vlak s vagony, které byly plné kůží, určených
pro Baťovy závody ve Zruči. Další vagony obsahovaly
pytle s cukrem. Teprve za vojákem na koni pak jezdily
plné naložené malé náklaďáky.
! Kůže vojáci vozili do Barborky a na louce tam z nich
vyrostla velká pyramida. Kolem posedávali a hodovali
první ruští vojáci, se kterými jsme se velmi brzy skamarádili. Vzali nás mezi sebe a začala vzájemná konverzace. Také nás pohostili. Ochutnávali jsme sardinky, které
jsme nikdy nejedli nebo se už na to nepamatovali, ale
také „něčím“ zapíjeli. Byla to čirá tekutina jako voda.
Nalili ji do půli skleničky, druhou skleničkou nabrali
vodu z potoka a nápoj dolili. Nakonec jsme na vlastní oči
viděli „kouzlo“: voják odtrhl z novin obdélníček papíru,
jednou rukou ho strčil do kapsy rajtek a v mžiku vytáhl
smotek. Okraj papíru olízl, slepil a pak už jen machorku
(tabák selský, lidově machorka) zapálil. Pak ubalil ještě
jednu, podal nám ji a řekl – DAVAJ. Nevím už, jak dlouho jsme hodovali, ale odpoledne, když jsem se stavoval
pro kamaráda, jeho maminka mi říkala, že se mu udělalo
špatně, zvracel a teď spí. Bodejť by ne!
! U strážnice, na kraji mostu, přišel ke mně voják a chtěl
se mnou měnit hodinky. Líbily se mu moje kulaté, velké,
nabízel mi malé, zlaté dámské. Když jsem mu řekl, že se
musím zeptat rodičů, vrátil mi je. Měl jsem štěstí. Velmi
brzy se rozkřiklo, že „davaj časy“ je velmi oblíbené rčení
vojáků.
! Jak už bylo uvedeno, na nádraží byly vagony plné pytlů cukru. Ty jsme „pomáhali“ nakládat, ale hlavně vozit. Skládali jsme je v synagoze, která za války sloužila

Němcům jako sklad. Při jízdě náklaďákem jsme seděli
buď na blatníku, nebo stáli na stupátku a drželi se rámu
okna. Jeden z vojáků nám řekl, abychom druhý den přišli
na nádraží, že nám dá fotoaparát. Nevím už, proč jsem se
tam nedostavil, ale kamarád foťák opravdu dostal. Jako
zajímavost ještě uvedu, že v kabině náklaďáku měl šofér
pověšeny hodiny „pendlovky“. Ano, ty se závažím!
! V domě Urbanovy pily byli ubytováni ruští důstojníci.
V seníku pak dva kočí bryčky a v přístřešku tři koně.
V bryčce vozili důstojníky, prý do Benešova, na velitelství. Jinak než tryskem jezdit neuměli. S vojáky a koňmi
jsme se velice brzo spřátelili. Vojáci se jmenovali Pepík a Vladimír. Byli to Ukrajinci a vlastně nebyli o moc
starší než my. Bylo jim tak 19–20 let. S bryčkou jsme
jezdili koním pro jetel – na první pole, kde právě rostl.
A také koně plavit do řeky. To byl pro nás zážitek. Seděli
jsme na neosedlaných koních, a plavali s nimi v Sázavě pod šeptouchovskou skálou. Po vyplavení Vladimír
koně švihl prutem, ti se dali do trysku a zastavili se, na
hřbetě s námi, až u žlabu. Sem tam někdo z nás také
spadl, ale to bylo hned na louce. Také jsme s nimi jeli
na koních „na výlet“ do Podhradu. Cestou jsme „lovili“
ryby. Granáty! Zajímavé je, že když jsem byl na vojně
druhým rokem, měli jsme jít cvičně házet ostré granáty.
Jako „mazák“ jsem se této povinnosti vyhnul. Konečně,
praxi jsem už měl! Ostatně jednomu z ruských vojáků se
tenhle způsob lovu stal osudným. Nezapomenutelný zážitek pro nás děti byl jeho pohřeb. Mrtvý důstojník byl
vystaven v otevřené rakvi v sokolovně. Odtud vezen na
korbě nákladního auta na hřbitov, rakev stále otevřená.
Vedle rakve seděla jeho manželka – vojačka v uniformě
– a celou cestu ho líbala. Hrob měl s vysokým dřevěným náhrobkem s rudou hvězdou na vrcholu. Jeho smrt
na konci války a v pro něj v cizí zemi připomíná hrob
na starém hřbitově. Tak mladý a tak daleko od domova
jistě umřít nechtěl. Hrob je ošetřován, zdobí ho květy
živé i umělé. Jen podobiznu vojáka na pomníku kdosi
„vytloukl“. Proč asi?
Po těch pětasedmdesáti letech je všechno tak daleko a leccos
zní i neuvěřitelně. Přesto ten čas tady byl. I tehdy v Ledči
kvetly stromy, břehy Sázavy rychle obrůstaly trávou přizdobenou pampeliškami, šeptouchovské břízy se opět zazelenaly, lidé byli dojatí a radovali se – skončila válka.
Jiří Vostatek
PŘÍŠTĚ VZPOMÍNKY NA KONEC VÁLKY
OD PANA JOSEFA PRCHALA Z JEDLÉ.
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V NÁVAZNOSTI NA STOLETÉ VÝROČÍ RYBÁŘSKÉ
ORGANIZACE V LEDČI N. S. – OHLÉDNUTÍ NA ŽELIVKU

Ke dni 30. listopadu 1983 byl na vodárenské nádrži Švihov zrušen ČRS závod Želivka. Podnětem ke zrušení uvedeného pracoviště byla písemná, politicky formulovaná žádost tehdejších pracovníků Povodí Vltavy, Richarda Zieglera, Jiřího Kauckého a Josefa
Synka, adresovaná ÚV ČRS v Praze. Byla to msta za oprávněnou
kritiku, kde ČRS závod Želivka upozorňoval na hrubé porušování
hygienických předpisů v oblasti vodárenské nádrže a na devastaci
potoků, které byly obhospodařovány jako vody pstruhové a dále
na likvidaci vodních elektráren ve mlýně Lhotice a Bělá. Jejich
demolice se prováděly v rozporu s Usnesením vlády. Ředitelem
Povodí Vltavy Ing. Janem Chytráčkem bylo při jednání na OV
KSČ v K. Hoře sděleno, že Josef Váša odvedl špatnou politickou
práci, když nechal výše uvedené věci zveřejnit v tisku.
Protože ČRS závod Želivka vykazoval již v provizorních
podmínkách zisk a jednalo se o perspektivní pracoviště, nemohl jeho vedoucí obdržet výpověď pro neplnění pracovních
úkolů. Proto tajemník ÚV ČRS Z. Brada provedl organizační změny, aby zde Josef Váša neměl další práci. Mlýn Bělá
byl předán z majetku ČRS do správy povodí Vltavy, přestože Trnávka a Němčice, které byly součástí hospodářství, byly
převedeny na krajské výbory ČRS, potoky - přítoky přehrady
Švihov, byly převedeny na místní organizace ČRS. Probíhající
investiční práce na líhni v Nesměřicích a na náhradní výstavbě
za tento objekt, byly zastaveny z důvodu, že pro rybí líheň pod
hrází přehrady nebude v budoucnu ani kapka vody. Asanační
průtok bude nulový a provoz líhně by mohl v budoucnu narušit
zásobování Prahy pitnou vodou. Josef Váša obdržel výpověď
z důvodu organizačních změn. Byla mu nabídnuta práce v ČRS
v Liberci nebo Olomouci. V blízkém Táboře, ve štičí líhni, nebyl pro něj volný limit pracovních sil.
Proti jednání předsednictva ÚV ČRS se postavili brigádní pracovníci ČRS Želivka, kteří zde odpracovali za devět let

existence tisíce hodin a podíleli se na úspěchu organizace. Nesouhlas se zrušením ČRS závodu Želivka projevili ve stížnosti
z roku 1983, kterou adresovali ÚV KSČ se žádostí o zjednání
nápravy. Stížnost podepsalo devatenáct osob. Z místní organizace ČRS v Ledči, jmenovitě MVDr. Jan Vojíř - předseda, Miroslav Jelínek - jednatel, Zdeněk Chaloupka, Martin Píbil, Karel Nulíček, Jaroslav Jeřábek, Antonín Burda, Miroslav Krátký
a Jiří Moravec.
Dva měsíce nato proběhlo v Ledči jednání. Za X. oddělení
ÚV KSČ vedl jednání Ing. Hynek Trnka, který s sebou přivedl
tajemníka ÚV ČRS Z. Bradu, ředitele závodu Povodí Vltavy
d.t. Františka Schmidta a zástupce Ministerstva lesního a vodního hospodářství Ing. Bohumila Müllera. Ze čtyřhodinového
jednání je i záznam. Soudruzi odjížděli do Prahy s nepořízenou.
Nepodařilo se jim přesvědčit stěžovatele, že jejich stížnost je
neoprávněná. Trvají na svém! ČRS Želivka byl zrušen neoprávněně, jako odveta za kritiku a občanskou stížnost J. Váši.
Potvrzují pravdivost kritických článků Rudého Práva a trvají na
důsledném vyřízení jejich stížnosti a zjednání nápravy.
Roku 1983 dostal pan Váša nabídku zaměstnání od Státního
rybářství v Praze v Lahovicích, kam nastoupil jako projektant.
Zaměstnání bylo nabídnuto i jeho manželce. Prohlédli si byt
v domku ve Zbraslavi, který jim měl být přidělen. Tyto nové
naděje pro život rodiny však platily krátce, jen do doby, než se
o jeho novém zaměstnání dozvěděl zmiňovaný tajemník ÚV
ČRS Z. Brada, svým politickým tlakem na ředitele S. Moravce
ukončili v roce 1984 Vášovo zaměstnání v organizaci. Informace sdělil panu Vášovi náměstek ředitele Václav Nebeský, který
ho v roce 1975 jako tajemník ÚV ČRS do funkce vedoucího
ČRS Želivka přijímal. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Na základě dokladů a osobní účasti v tomto dění
napsal Josef Váša

Místní organizace Českého rybářského svazu Ledeč n. S.
ve spolupráci s Městem Ledeč vydává (bohužel s ročním zpožděním) knihu

100 LET RYBÁŘSKÉHO SPOLKU
LEDEČ NAD SÁZAVOU
Kniha pojednává o činnosti místní organizace od jejího založení až po současnost.
Autorem je Ing. Pavel Pešek, sazba a graﬁcká úprava: Pavel Pešek ml.
Kniha je v prodeji momentálně na čtyřech místech v Ledči: Cukrárna Jana Rajdlová, Rybářské potřeby LB Fish, MO ČRS (budova MO každé úterý od 13:30–16:00
hodin), Informační centrum. Je třeba si tato i případná další prodejní místa předem
ověřit, vzhledem k nouzové situaci ve státě a s tím spojeným nařízením. O místech
prodeje vás budeme průběžně informovat.
Cena jednoho výtisku je rozdělena: pro členy ČRS a MRS – 100 Kč, pro veřejnost –
150 Kč. Bližší informace na webových stránkách:
www.rybari-ledec.estranky.cz
Jan Rajdl, jednatel MO ČRS Ledeč
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VZPOMÍNKA NA IVANA
Vážení sportovní přátelé, dovolte
mi, abych prostřednictvím Ledečského zpravodaje zavzpomínal na
našeho kamaráda, dobrého týmového parťáka, ale hlavně skvělého
fotbalistu - pana IVANA PETRŮ.
Jsou to již více než dva měsíce, kdy
nás všechny Ivan svým odchodem
do fotbalového nebe velmi zarmoutil. Ivan byl týmovým hráčem. Jeho
favorizovaným mančaftem bylo
pražské Bohemians 1905, kterému fandil od útlého věku. Právě
u „Botiče“ měl možnost poprvé
nahlédnout do velkého fotbalu, kde
hrával za dorostence a poté i trénoval žákovský výběr. Tyto záliby
mohl realizovat až po vyučování na
tamním učilišti. Od roku 1985 natrvalo zakotvil v Ledči, kde začal
pracovat v podniku Kovoﬁniš. Zde
prošel snad všemi mládežnickými
výběry a patřil vždy k hráčům spolehlivým a čestným. Stal se prakticky nepostradatelným článkem
těchto výběrů. Hrával většinou na
levé straně zálohy, byl ale schopen
hrát výborně na jakémkoliv postu.
Ač byl levonohým fotbalistou, měl
jednu výhodu. Uměl se jako jeden
z mála opřít do míče i pravačkou.
Nemohu nevzpomenout na našeho
vynikajícího trenéra Járu Dvořáka, který dlouhá léta vedl úspěšně
ledečský dorost a byl naším „druhým tátou“. Já jsem se osobně, jelikož jsem o pět let mladší, potkal

s Ivanem v Ledči až v „B týmu“,
kde byla dobrá parta a víceméně
jsme hráli pro radost. Za to děkuji
i mým fotbalovým vrstevníkům,
kteří tam vytvořili bezva partu. Postupem času a s přibývající
„konkurencí“ na našich postech
jsme usoudili, že je nutné změnit
fotbalové prostředí. Azyl jsme našli
v sousedním Kožlí, kde byla výborná parta, zázemí a tréninkové
možnosti. Ivan Petrů k nám přišel
v polovině 90. let a stal se nedílnou
součástí „A mužstva“. Úmyslně píši
„k nám“, neboť i já jsem v Kožlí fotbalově vyrůstal od žákovských let.
Hrávali jsme spolu na levé straně
a vždy jsme se mohli jeden na druhého spolehnout. Ivan hrál hlavou,
vždy mu to při hře myslelo. Jeho
přihrávky, kolmice do „vápna“ byly
excelentní, rovněž střely halfvolejem měl nenapodobitelné. Když se
postavil k „trestňáku“, VĚTŠINOU
to pro nás končívalo radostně. Jeho
důraz a zarputilost byly příkladné.
Samozřejmě, že jakýkoliv úspěch
bylo nutné po zápase řádně oslavit či rozebrat v hostinci U Pechů
a nezůstalo jen u jednoho pivka.
Ivan byl v kolektivu velmi oblíbený
i pro jeho některé svérázné výroky,
kterými nás bavil. Osud ale nakonec sehrál v Ivanově životě klíčovou roli. Ve svých 40 letech vážně
onemocněl a veškerý aktivní sport
musel jít stranou. Ale nezanevřel na

něj. Dlouhých 10 let se statečně pral
a nemoci odolal. Když už to vypadalo nadějně, přišla další, ještě zákeřnější forma nemoci, se kterou se
potýkal další 4 roky. Každý druhý
by to asi po pár měsících zabalil,
ale Ivan bojoval dál. Ano, každý
z nás by třeba takovouto situaci
řešil po svém a jinak. Každý z nás
děláme chyby. Ivan si však vybral
svou cestu. Svým konečným konáním zarmoutil nás všechny, co jsme
ho měli rádi. Přesto bych mu chtěl
za všechno, co pro sport udělal, poděkovat. Děkuji všem, kteří se přišli s Ivanem rozloučit, spoluhráčům
a přátelům. Nikdy nezapomeneme,
co pro kopanou v Kožlí vykonal.
Čest jeho památce!
Za SK Kožlí bývalý jednatel
a hráč klubu Petr Králík

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky
Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks.

PRODEJ:
19. 5. 2020 LEDEČ N. SÁZAVOU
U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ – 11:35 HODIN
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hodin

tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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JARO NA LEDEČSKÉ ZÁKLADCE JE V JINÉM RYTMU
I když byly 12. března všechny školy pro žáky uzavřeny
vládou z důvodu pandemie koronaviru, život v nich se úplně
nezastavil. Výjimkou není ani naše škola. Hned po skončení
jarních prázdnin se rozeběhla distanční výuka, kdy využíváme
komunikačního systému v aplikaci Bakaláři (mimochodem
jsme ho spustili od 2. pololetí tohoto školního roku). Systém
umožňuje posílat zprávy jak žákům, tak jejich zákonným zástupcům, a to včetně i relativně delších souborů, popř. „vyvěšovat“ dokumenty za jednotlivé předměty na „nástěnce“, přístupné všem žákům, kdy nejsou potřebné jejich emailové adresy.
Učitelé zasílají nejméně 1x týdně žákům pracovní listy, úkoly,
konkrétní odkazy na instruktážní videa (na zdarma přístupných
webových vzdělávacích aplikacích) k probíranému učivu jednotlivých předmětů a řešení minulých úkolů, které slouží ke
kontrole. Někteří vyučující využívají i vlastních natočených
videí. Zpětnou vazbu od žáků získávají pak prostřednictvím
svých pracovních emailů, soukromých telefonů či založených
sociálních skupin na FC.
Ve dnech od 1. do 30. dubna 2020 probíhal zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021, tentokrát jen jeho formální
část, tedy podávání žádostí zákonných zástupců prostřednictvím datových schránek, emailů s elektronickým podpisem
nebo nejčastěji prostřednictvím připravené poštovní schránky
školy. Formuláře byly k dispozici na webových stránkách školy
nebo v připravených krabicích proskleného vestibulu. K 24. 4.
2020 (v době psaní tohoto článku) bylo zapsáno 70 dětí, o odklad zahájení školní docházky požádali pro své dítě 3 zákonní
zástupci. O žádostech o odklad povinné školní docházky dětí
bude rozhodnuto po dodání příslušných odborných doporučení
k odkladu do 30 dnů od konání zápisu.
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Společně se zápisem byly obdobným způsobem podávány
přihlášky do školní družiny na příští školní rok, kdy posledním
termínem jejich přijetí je 31. květen 2020.
Od 22. dubna zákonní zástupci předběžně přihlašují pomocí
ankety v Bakalářích své děti na 1. stupni k dobrovolné školní
docházce, která by měla být zahájena 25. 5. 2020.
„Na dálku“ proběhlo i školení PO všech pedagogických zaměstnanců.
Po krátké březnové odstávce je v provozu školní jídelna, která připravuje a vydává jídla do přinesených jídlonosičů. S výjimkou zaměstnanců činí cena oběda 64,- Kč.
Budovy osiřely, stejně jako celý areál školy, ale na nedostatek práce si nemohou stěžovat obě naše paní účetní, ani pan
školník. Pokračují údržbové práce, společně s pracovníky
propůjčenými MÚ a pedagogy (muži) se usazují nové lavičky
u víceúčelového hřiště a instalují se ochranné sítě na terasách
školy v ulici Komenského. Od 4. května pak probíhají přípravné práce na nové učebně – žákovské knihovně v budově
A v Nádražní ulici za pomoci učitelek 2. stupně a asistentek
pedagoga. Začátek května je už nyní ve znamení úklidu, kdy
pedagogové třídí a vyklízejí nepotřebný materiál, jako např.
staré a poničené učebnice, pracovní listy a sešity, staré výtvarné
práce dětí, nefunkční hardware, nebo i nepotřebný či poničený
nábytek. Pouze pracovnicím úklidu se trochu ulevilo (zaslouženě), pravidelně se v týdnu střídají na zalévání květin, dezinfekci
a úklidu vstupních prostor a kanceláří školy.
Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy
Obrázky to nejsou veselé, chybí tu šťáva školy – naše děti.
Snad se brzy vrátí!

JSME TU STÁLE PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS
Po počátečním ochromení jsme se i my
vrhli do distančního nebo on-line vzdělávání. S námi je to složitější, nejedeme
podle žádných rámcových vzdělávacích
programů, které má k dispozici škola. My
pouze naplňujeme náš školní vzdělávací
program. Proto i aktivity spojené se zájmovým vzděláváním jsou svým způsobem každá originál
a záleží na pedagogovi, jakým způsobem vzdělávání realizuje. Se vzděláváním na dálku jsme se museli trochu poprat.
Na začátku jsme stáli před problémem, jakou komunikační
cestou se k našim dětem potažmo rodičům dostat. Nakonec
jsme zjistili, že žádná jednotná cesta pro nás není, proto naše
vzdělávání běží různými cestami.
Taneční kroužky a jóga využívají uzavřené skupiny na Facebooku a Messengeru. Sportovní vzdělávání jede přes aplikaci Jitsi Meet a keramické a jazykové kroužky využívají ke
komunikaci email a pro videa pak YouTube.
A jaké jsou dojmy po pár týdnech? Myslím, že můžu mluvit za všechny naše pedagogy. Setkávám se jen s pozitivní
odezvou. Rodiče, děti i mládež s námi zůstali ve spojení
a my pokračujeme. I když keramická dílna je teď vzorně
uklizená, tak stále čeká na svoje žáky. Kolegyně Marcela
Mainerová našla cestu, jak v této době pracovat. Keramickou hlínu si můžou účastníci vyzvednout u nás ve vestibulu, kam zase zpět přinesou hotový výrobek. K tomu natáčí
videa, co vyrábět a jak postupovat. Rodiče jí zpět posílají

fotky i videa, jak to dětem jde. Často se zapojuje nejenom
maminka, ale i sourozenci a tatínkové. V jazykovém vzdělávání posílám každý týden materiály na emailovou adresu
rodičů. Materiály se snažím dělat pestré. Jeden týden posílám písničku, video „od nás z obýváku“, pracovní list,
druhý zase prezentace, hádanky, kvízy… Pracuji s každým
individuálně a zpětná vazba je bezva. Když mi maminka
třeba napíše, že u písničky i dokonce tancovala celá rodina,
tak není nic lepšího a povzbuzujícího. Je to náročné, ale pro
mě „zkušenou učitelku“ je to pořádná výzva a shledávám,
že i v této formě moje práce má smysl. Jsem ve spojení
se všemi našimi externisty. Nejvíce akční jsou asi naši házenkáři, kteří organizují on-line tréninky. Cituji trenérku
Lenku Peškovou: „Je to pořádná fuška. Když se ti najednou
připojí 11 dětí. Každý ti něco chce říct a ty musíš vést celý
trénink, dbát na bezpečnost a také kvalitu. Sama bych to
nezvládla. Pracuji s celou rodinou a na dálku hlavně s Terkou Beladovou. Ale… je to sranda a děti to baví.“
Snad se brzy s dětmi i dospěláky setkáme a budeme moci
pokračovat tam, kde jsme skončili. Blýská se na lepší časy.
Jsme schopni se maximálně přizpůsobit omezením, stejně
tak také požadavkům našich účastníků zájmového vzdělávání. Co se týká plánovaných akcí, tak teď už víme, že Den
dětí se přesouvá na termín 30. 8. 2020. Bližší informace na
www.svcledec.cz
Za pracovníky SVČ Ledeč Mgr. Ivana Svobodová

SITUACE NA TRHU PRÁCE VE ČTVRTLETÍ 2020
Město Ledeč nad Sázavou (údaj v závorce je ze začátku roku 2019)
– počet uchazečů o zaměstnání – 110 (119), z toho žen – 54 (61)
podíl nezaměstnaných osob – 3,2 (3,6) %, volná pracovní místa – 59 (45)
REGION SVĚTLÁ N. S.
– počet uchazečů o zaměst. – 447 (480)
– z toho žen – 231 (255)
– podíl nezaměst. osob – 3,3 (3,6) %
– volná pracovní místa 90 (93)

OKRES HAVLÍČKŮV BROD
– počet uchazečů o zaměst. – 1574 (1609) – z toho
žen – 867 (856)
– podíl nezaměst. osob – 2,4 (2,4) %
– volná pracovní místa 1277 (1167)
Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ÚP Havlíčkův Brod
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SOUTĚŽ OFFICE ARENA 2020
Také letos se konala dovednostní soutěž práce
v kancelářských programech MS Oﬃce ... Oﬃce
Arena 2020. Cílem soutěže bylo motivovat žáky základních a středních škol všech krajů České republiky k práci s moderními informačními technologiemi
a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole,
ale také při vstupu na pracovní trh. Neméně důležité
je dlouhodobé porovnávání úrovně žáků a studentů
v používání moderních informačních technologií.
Během ledna a února proběhla registrace a nominační kolo ve formě on-line testu znalostí práce v kancelářských programech MS Oﬃce (Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, …).

Nejlepší žáci postoupili do krajského kola, ve kterém během března a dubna zpracovávali projekt na
téma realizace volnočasového kroužku programování
a robotiky. Úkolem bylo vhodně upravit text ve Wordu, který sloužil jako základní uživatelská příručka
programování na tomto soustředění. V aplikaci Excel
bylo úkolem upravit tabulku s rozpočtem, účastníky
a harmonogramem celé akce. Výsledné soubory poté
žáci nahrávali do cloudového uložiště One Drive.
Z našich žáků se nejlépe umístil Vojtěch Kordina
z 3. ročníku oboru Informační technologie, a to na
3. místě v Kraji Vysočina. Gratulujeme.
Ing. Jan Roubíček

NOVÝ ZVON ZE ZAHRÁDKY LETĚL POPRVÉ DO ŘÍMA
Podle pověsti odlétají na velikonoční Zelený čtvrtek každoročně všechny zvony do Říma, kde jim žehná papež. Letos poprvé se této pouti zúčastnil i nový
zvon Josef z kostela sv. Víta připomínajícího na břehu přehradní nádrže Švihov na řece Želivce osudy
vysídleného a zrušeného městečka Zahrádka u Ledče
nad Sázavou.
Zvon objednaný Spolkem Přátelé Zahrádky a odlitý
zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem byl do Zahrádky slavnostně přivezen, posvěcen a zavěšen v sobotu 26. října loňského roku. Díky darům měst, obcí,
ﬁrem i jednotlivců nejen z okolí, ale z celé České republiky se tak kostel v roce 800. výročí první písemné
zmínky o Zahrádce dočkal po více než 75 letech svého
vlastního zvonu zasvěceného také památce P. Josefa
Toufara, který v zahrádeckém kostele 8 let působil.

Zvon po svém „návratu z Říma“ již opět pravidelně odbíjí poledne a klekání. Vzhledem k současné
epidemiologické situaci je zatím kostel, stejně jako
všechny ostatní památky, uzavřen a není jasné,
zda a v jaké podobě bude možno uskutečnit plánované akce, které zde Spolek Přátelé Zahrádky, pravidelně pořádá. Přesto však snahy o obnovu a oživení
kostela v Zahrádce zavěšením zvonu nekončí. Spolek
Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravuje další projekty umožňující využití kostela jako multifunkčního kulturního
prostoru.
Děkujeme za vaši podporu a přejeme hodně zdraví
a sil v této složité době!
Za Spolek Přátelé Zahrádky Ing. Jan Čihák

POTLESK NA JEVIŠTĚ I DO HLEDIŠTĚ
Děkujeme za úžasnou atmosféru všem do Ledče!
První představení pro děti s Kouzelnou školkou se
uskutečnilo v únoru 2018, byl to den, kdy po dvou
měsících jarních teplot přišel nečekaně víkend a den,
kdy během jedné hodiny napadlo přes 10 cm sněhu
a padalo! Bylo vyprodáno, ale silnice byly nesjízdné. Bylo neuvěřitelné, jak velký počet dětí se najednou objevil u sokolovny. Atmosféra byla i díky tomu
všemu děn venku, přívětivá a plná očekávání. Děti
napumpované aktivitou a moc se to tenkrát vydařilo.
S tak úžasnou zkušeností se Michal rozhodl po dvou
letech opět pro Ledeč a místní sokolovnu, a to letos
v únoru! Vždycky se přece chcete vrátit na místo,
kde se Vám líbilo, ať už je to dovolená nebo kulturní
sál a diváci. Představení Michalovi mazlíčci se tedy
uskutečnilo v původním termínu a úžasná atmosféra
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a nadšení dětí nechybělo ani letos. Michal se několikrát při představení vydal za dětmi až do posledních
řad, aby se ujistil, že i tam jsou diváci v ději, v akci
a že mají výhled bez komplikací. Úsměvy dětí i jejich doprovodu provázely představení od začátku až
do konce. Prales rukou při jakékoliv výzvě byl do
vteřiny nahoře a děti se opravdu chtěly účastnit všeho a soutěžit i na jevišti. Do Ledče tedy patří velké
díky za vaše přijetí, za aktivitu, za atmosféru a náš
společný zážitek, který si každý z nás odnesl i domů.
Michal tedy bez zaváhání na pozdrav na rozloučenou
vzkazuje, moc rád se zase vrátím! Určitě se uvidíme,
byl bych za to rád!
Helena Byrtusová,
produkce Michal Nesvadba 2020

GYMNÁZIUM, SOŠ A VOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU
K 20. DUBNU 2020
Již druhý měsíc se vyučuje
na naší škole online. Procházím
školou, ve které
nejsou žáci a studenti, a zažívám zvláštní pocit až nepříjemného ticha. Za více jak třicetiletou pedagogickou praxi jsem se nesetkala se situací, že by žáci a studenti měli přísný zákaz vstupu do školy. Mimořádná
doba si žádá mimořádná opatření. V tomto nelehkém
období, kdy většina z nás nuceně funguje v jiném režimu a mnozí pracují z domu společně s dětmi, stojí
před námi výzva, jak se s tím vypořádat. Všichni se
učíme novým věcem za pochodu. V dubnovém Ledečském zpravodaji jsme Vás informovali, jak jsme výuku online uchopili. Naučili jsme se novým metodám
výuky v oblasti online komunikace (zejména Microsoft Teams, webové aplikace Bakaláři, nahrávání videí z výuky), osvojili jsme si videokonference, učitelé
praxe si osvojují 3D tisk čelenek pro ochranné štíty
a většina učitelů teorie si zkouší, co je práce na home
oﬃce (navzdory názorům, jde o situaci se zvýšenými
nároky). Výuka na dálku funguje, ale nikdy to nebude
stejné jako v prezenční formě. Máme zpětné vazby od
žáků i od učitelů, že někomu tato forma vyhovuje více,
někomu méně. Obecně musíme konstatovat, že systém
funguje a vzdělávání pokračuje. Na základě rozhodnutí vlády o postupném znovuotevření škol plánujeme
činnost školy ve výhledu do 30. června 2020. Protože
realizace plánovaného postupu závisí na epidemiologické situaci, jsou uvedené informace zatím pouze
předběžné. Předpokládáme, že v pondělí 11. května
2020 se budou moci vrátit do školy žáci a studenti závěrečných ročníků střední a vyšší odborné školy, a to
výhradně pro účely přípravy k maturitní zkoušce, závěrečné zkoušce a k absolutoriu. Výuka závěrečných
ročníků bude probíhat formou konzultací v menších
skupinách a podle mimořádných opatření. Nejdříve od
1. června bude možnost realizovat maturitní zkoušky,
závěrečné zkoušky a absolutorium VOŠ. Očekáváme
vypsané termíny didaktických testů maturitní zkoušky. Zároveň od tohoto data je plánováno omezeně
realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na
střední odborné škole pro účely doklasiﬁkace nižších
ročníků. Žáci a studenti nižších ročníků by dle návrhu o postupném uvolňování opatření v červnu mohli
realizovat konzultace či občasné vzdělávací aktivity
v menších skupinách, a to formou třídnických hodin.
Ministerstvo školství v této souvislosti připravuje vyhlášku O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou zruší
dosavadní školní řády a stanoví nová pravidla. Očekáváme také rozhodnutí MŠMT o červnovém termínu

jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o maturitní
obory. V letošním roce budou přijímací zkoušky pouze
v jednom termínu. Obsah a forma přijímací zkoušky se
nemění. Zápisové lístky musí uchazeči o studium oborů s maturitní zkouškou odevzdat do 5 pracovních dnů
po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky.
Přijímací řízení do oborů vzdělání s výučním listem
bude realizováno v plánovaném termínu 22. dubna
2020, jednotnou přijímací zkoušku uchazeči nekonají.
V původním termínu, pro první kolo do 31. 5. 2020,
se také budou odevzdávat přihlášky na vyšší odbornou školu. Průběžně zveřejňujeme dostupné informace na našich webových stránkách školy www.gvi.cz.
S nově nastalou situací jsme museli zrušit mnoho významných akcí a aktivit školy, které jsme měli v plánu. Velmi nás mrzí zrušení zejména naplánovaných
zahraničních a projektových aktivit, schůzek s rodiči
atd. Věříme, že situace je vážná, nikoliv však zoufalá
a aktivity zrealizujeme později.
Děkuji žákům a studentům školy, jak dobře zvládají náročné plnění svých povinností a dalších aktivit
v nových podmínkách. Pokud se podíváte na naše webové stránky, zjistíte, jak moc máme šikovné a úspěšné žáky a studenty, jak se dokáží prosadit v soutěžích
a olympiádách. Obsazují přední místa, mnohé soutěže
dlouhodobě vyhrávají, i v současné době vítězí v online soutěžích. Úspěchy by byly letos další, žáci postoupili do vrcholových soutěží, ale ty byly mimořádným opatřením zrušeny. Velké poděkování patří všem
rodičům, kteří to v této době nemají jednoduché, musí
řešit mnoho dalších věcí a ještě pomáhají svým dětem
zvládnout online výuku. Při této příležitosti děkuji
učitelům, jak se vyrovnali s nastalou situací, děkuji za
zodpovědný přístup k online výuce, časově velmi náročné a za vzájemnou soudržnost, s jakou si pomáhají
při řešení nových situací. Děkuji kolegům z vedení
školy za náročnou práci, pomoc a podporu při řízení
všech aktivit školy. Děkuji učitelům školních dílen,
kteří bez přerušení pracují v doplňkové činnosti školy
na smluvních zakázkách. Děkuji také zaměstnancům
školy, kteří v této zdraví ohrožující době zajišťují chod
školy – personálnímu, ekonomickému a provoznímu
úseku, kteří vedou administrativu školy, vaří (i pro
zájemce z řad veřejnosti), uklízí, dezinﬁkují, opravují
a udržují tři areály naší školy.
Hledíme do budoucnosti s velkým očekáváním,
zda ochráníme sebe i své okolí. Věřím, že dokážeme
být i nadále zodpovědní a situace se zlepší. Společně
se pak budeme opět radovat ze sociálních kontaktů
a užívat si komunikace tváří v tvář. Přeji všem klidné
dny, hodně zdraví, optimismu a kéž by se naplnilo datum pro restart školy.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka školy
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PREZENTIÁDA 2020

Současná situace změnila život z velké části nás
všech. Pro žáky přišla především změna v tom, že
místo ranního zasednutí do lavic zasedají doma před
svůj počítač nebo telefon a plní své školní povinnosti ve svých domovech. Většina přistoupila k plnění
úkolů zodpovědně a některým je samozřejmě líto,
že se nemohou věnovat i dalším aktivitám se školu souvisejícím, jako jsou například různé soutěže
a olympiády.
Ne všechny soutěže ale byly pro letošní školní rok
deﬁnitivně zrušeny. Například Prezentiáda, kde několik let po sobě dosahujeme výborných výsledků
v podobě postupu do česko-slovenského grandﬁnále,
se rozhodla provést svá krajská kola on-line. Změnila
také svá pravidla. Pro letošní rok se o postup do grandﬁnále nebojovalo pouze v rámci kraje, ale postoupili
jen ti nejlepší z celé České a Slovenské republiky.
Soutěž, ve které žáci mají vytvořit v týmu prezentaci na zadané téma a společně pak představit
myšlenky své práce, je i mezi našimi žáky známá.
Hodnotí se nejen samotný obsah prezentace, její formální i graﬁcké zpracování, ale také kreativita, spolupráce skupiny a reakce na nečekané situace, tedy
vše, s čím se zajisté všichni ze zúčastněných v budoucnu setkají v jakémkoliv svém zaměstnání.
2. dubna bojovaly o postup týmy z kategorie ZŠ.
Za naši školu se připravily týmy dva. Tým Anami
složený z žáků sekundy (Michal Dvořák, Aneta Šeremeta a Natálie Tvrdíková) si vybral téma Škola
nebo život. Rozhodli se podívat na to, jak to vypadá se vzděláním a získáváním životních zkušeností
u nás v Evropě a v Africe. Toto zajímavé porovnání
jim sice postup do ﬁnále nezajistilo, ale i tak se jejich premiéra v této soutěži povedla a já věřím, že
příští rok se opět zúčastní.
Tým FBI byl složený z děvčat tercie (Adéla Janáková a Natálie Uhrová). Tyto dívky měly zkušenosti
již z předchozích let, kdy loni se staly i účastnicemi

24

grandﬁnále. Proto je možná ani
tolik nezaskočily technické problémy, se kterými se musely vyrovnat těsně před samotnou obhajobou jejich prezentace na téma
Vocaď Pocaď. A výsledek se dostavil, i tentokrát se děvčata probojovala do grandﬁnále. Z hodnocení vyplynulo, že především
zaujaly svým videospotem, který
začlenily do své práce, ale také
právě adekvátní a rychlou reakcí
na nečekanou situaci.
V kategorii SŠ pro Kraj Vysočina byla 6. dubna připravena se
poprat o svůj postup děvčata ze sexty. Tým Triola
(Tereza Poláková, Marie Svobodová a Veronika Veselá), který také má své zkušenosti z grandﬁnále, si
vybral téma Jak si (ne)podělat život. Zajisté zaujaly
nejen svými nápady, ale také fotograﬁemi, které doplnily drobnými malůvkami a tak si také zasloužily
postup do velkého ﬁnále.
Vyvrcholení celé soutěže – Grandﬁnále, které se
tradičně koná na Fakultě ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně, se z konce dubna přesouvá až na září. Doufejme, že situace na celé Zemi
bude taková, že se bude moci tato prestižní soutěž
konat v reálu a ne jen přes obrazovky počítačů,
i když i tato forma byla pro všechny zúčastněné velmi přínosná. Držme tedy našim želízkům v ohni palce, ať jsou v Brně na podzim také tak úspěšná.

Jana Flekalová
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ZPRÁVA O ČINNOSTI FK KOVOFINIŠ LEDEČ
ZA ROK 2019 A PLÁN NA ROK 2020
Tato zpráva byla připravena pro Valnou hromadu
fotbalového klubu, která se měla konat 22. dubna.
Jak všichni víte, z důvodu koronavirové pandemie
byly všechny akce s vyšší účastí přítomných zakázány. Proto tuto zprávu uveřejňujeme v Ledečském
zpravodaji a na webových stránkách našeho klubu.
A nyní ke zprávě:
Zprávu o činnost rozdělím na část sportovní
a ostatní, hlavně organizační.
Úvodem: fotbalový klub má 182 členů, z toho je
124 dětí a mládeže. To představuje 68 % členů. Toto
považujeme za úspěch v činnosti.
SPORTOVNÍ ČINNOST
V první polovině roku, kam spadá ročník 2018/19,
měl klub dobré výsledky. ÚSPĚCHY:
A mužstvo mužů se umístilo ve třetím roce účasti v Krajském přeboru na 3. místě, když neudrželo
náskok pěti bodů, který mělo na prvním místě po
podzimu. V ročníku 19/20 je v současné době mužstvo na 10. místě.
B mužstvo mužů se v okresním přeboru v prvém roce umístilo na 3. místě. To byl pro mužstvo
úspěch. V letošním ročníku po podzimní části na
druhém místě se stejným počtem bodů jako mužstvo na první příčce.
Dorost – mužstvo se v prvním roce v okresním
přeboru, který se hraje systémem 7 + 1, umístilo na
4. místě. V tomto ročníku (19/20) je po podzimní
části na prvním místě. Cílem všech je okresní přebor vyhrát a postoupit zpět do krajské 1.A třídy, kde
se již hraje fotbal v počtu 10 + 1.
Mužstvo starších žáků v sezóně 2018/19 skončilo
na 2. místě okresního přeboru (7 + 1). V letošním
roce je mužstvo po podzimní části na 1. místě.
Jak dorost, tak i družstvo starších žáků vystupuje jako společné družstvo se Sokolem Hněvkovice.
Chtěli jsme tím umožnit hraní soutěže i pro mladé
hráče Hněvkovic. Přes tento dobrý záměr se to však
moc neujalo. Z Hněvkovic hrají 2-3 hráči. Snad
se to bude zlepšovat s tím, jak bude přibývat dětí
v Hněvkovicích, které po přípravce budou chtít hrát
dále fotbal.
Mužstvo mladších žáků. Sezónu 2018/19 hráli
mladší žáci v okresním přeboru Kutná Hora. Důvodem byla skutečnost, že mohli hrát soutěž 7 + 1.
Družstvo skončilo v druhé polovině tabulky. V této
sezóně hrají ml. žáci v okresním přeboru Havlíčkův
Brod (5 + 1) a jsou na 1. místě.
Mužstva starší a mladší přípravky se účastnila
řady turnajů, které organizuje Okresní fotbalový
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svaz Havlíčkův Brod s dobrými výsledky. Toto je
vlastně naše nejdůležitější činnost, ze které v dalších letech chceme zajistit dostatek hráčů pro mládežnické kategorie.
K tomu nám přispívá i předpřípravka dětí ve věku
5–6 let (některé děti i mladší), kterou vedou v současné době tři trenérky.
OSTATNÍ OBLASTI ČINNOST
FOTBALOVÉHO KLUBU
Údržba travnatého povrchu fotbalového hřiště.
V roce 2019 pokračoval ve správcovství Městského
stadiónu Fotbalový klub, který se dohodl s panem
Mirkem Červeným na pokračování správcovství.
O praní dresů a úklid kabin se po paní Tvrdíkové,
která ukončila tuto činnost z důvodu starosti o rodiče. Od podzimu pracuje na DPP paní Hourová.
S její prací jsme naprosto spokojeni.
HŘIŠTĚ PLÁCKY
Tady se nám konečně daří dovézt povrch hřiště
do stavu, kdy je plně využitelný pro tréninky všech
mužstev. Od poloviny května se využívá hřiště na
tréninky všech družstev podle plánu minimálně 1x
týdně.
RŮZNÉ
Zvýšil se počet trenérů u mládeže, což je velmi
dobrá skutečnost. Chtěli bychom ještě přibrat další
trenéry, kterým zajišťujeme školení.
DOTACE OD VYŠŠÍCH ORGÁNŮ
V roce 2019 jsme byly podpořeny zvýšenými dotacemi od MŠMT, dále od FAČRu a ČUS. Tyto dotační programy byly z 90 % zaměřeny na podporu
sportu dětí a mládeže. Z těchto dotací se nám podařilo odměnit všechny trenéry dětí a mládeže. Výše
dotací je 280 000,- Kč.
SPONZORSKÉ PŘÍSPĚVKY
Bez těchto příspěvků, které představují částku
401 500,-Kč, by klub nemohl provádět činnost na
takové výši jako doposud. Z toho město na činnost
přispělo ve výši 80 000,- Kč.
ORGANIZAČNÍ
Stávající výkonný výbor měl v roce 2019 pět členů. Sestává - Vratislav Nosek, předseda klubu, Pavla Storože, sekretáře klubu, Romana Anděla, který
má na starosti prezentaci klubu a Martina Brože
a Mildu Šimka, zástupců trenérů mládeže. Dále ve

výboru pracují členové FK Mojmír Musil, Miloš
Vavřička a Jiří Lhotka.
PLÁN PŘEDLOŽENÝ NA MINULÉ VALNÉ
HROMADĚ 2019 A JEHO PLNĚNÍ
• Zajistit pro sezonu 2018/19 účast všech dětských
a mládežnických mužstev, včetně družstva dorostu. Splněno.
• Sestavit společně s TJ Sokol Hněvkovice sdružená mužstva v kategorii mladších, starších žáků
a dorostu. Splněno, přesto jsme čekali větší zapojení hráčů z Hněvkovic
• Od nové sezóny využívat zrekonstruované hřiště
Plácky pro tréninky družstev. Podařilo se realizovat v druhé polovině roku 2019.
• Zlepšit informovanost o dění ve fotbalu v Ledči.
Průběžně se plní.
• Snažit se o zvýšení počtu trenérů dětí a mládeže.
Daří se částečně.

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) rozhodla 7. dubna 2020 o zrušení amatérských soutěží.
Pro pořadí mužstev bude použit stav k 8. 4. 2020
a nejsou sestupující, ani postupující. Došlo také
k posunu termínu pro realizaci přestupů. Nejzazší
termín pro losovací aktivy, tedy akce sloužící k rozlosování utkání pro danou sezonu, diskusi na úrovni
představitelů klubů a seznámení se změnami, je stanoven na 15. srpen 2020.
Jelikož není možné nyní společně trénovat, mají
muži ledečského klubu individuální tréninkové
plány a dětem byla doporučena pohybová aktivita
v rámci jejich možností. Trenéři jim také zajišťují
rady a tipy na procvičování a získávání nových fotbalových dovedností. Důraz je kladen také na pohybovou všestrannost a tzv. kompenzační cvičení.
Oblíbená jsou také videa s tím, co se kdo nového
naučil a co mohou ostatní trénovat.
Ing. Vratislav Nosek

TECHNICKÉ SLUŽBY LEDEČ NAD SÁZAVOU, s.r.o.
NABÍZEJÍ PRÁCE SOUKROMÝM OSOBÁM I FIRMÁM:
sečení zahrad, ořezy a kácení stromů, práce vysokozdvižnou plošinou,
zemní práce, drobné stavební práce, dopravu, vyklízení bytů,
strojní zametání zpevněných ploch.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE 737 440 675.

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO STADIÓNU V LEDČI
Nakonec bychom chtěli informovat ještě ledečskou veřejnost o akci, která se připravovala několik
let. Je to rekonstrukce Městského stadiónu, která
proběhne v tomto roce. Fotbalový klub, který uzavřel v roce 2019 s Městem nájemní smlouvu na
Městský stadión požádal MŠMT o přidělení dotace
na plánovanou rekonstrukci Městského stadiónu.
Dotace byla klubu přidělena a nyní se bude vybírat
z nabídek dodavatelů. Výběr dodavatele, uzavření
smlouvy a odsouhlasení MŠMT by mělo proběhnout do konce května.
Rekonstrukce spočívá ve vybudování nové atletické dráhy s umělým povrchem a dalších sektorů
pro ostatní atletické disciplíny (skok do dálky, do
výšky, vrh koulí, případně hod oštěpem). Tím se
otevírá možnost plného využití pro místní školy
a kroužek lehké atletiky, včetně používání již vybudovaných nových kabin v loňském roce. Při vybudování nového 4dráhového běžeckého oválu se

musí posunout hřiště na fotbal. Stávající travnatý
povrch bude nahrazen novým, včetně nového závlahového systému. Po 40 letech intenzivního používání je to nutnost.
V rámci rekonstrukce bude opraveno přírodní
hřiště pro házenou, kde by mělo jít hlavně o nahrazení stávajícího povrchu novým moderním umělým
povrchem. Toto hřiště je využíváno veřejností a různými sportovními kluby k trénování po celý rok.
Celá tato akce byla plánována od samého počátku
s Městem, které se také zavázalo k doﬁnancování
potřebné spoluúčasti. Dotace z Programu MŠMT
by měla činit cca 70 % z vysoutěžené ceny. Zbytek
(cca 30 %) by mělo doplatit Město Ledeč n. S. Průběh akce: červen-listopad 2020. Po dokončení akce
bude mít Ledeč pěkné a kvalitní sportoviště na delší
období. Snad ne ale na tak dlouhou dobu, jako tento
stadion (rok 1958).
Ing. Vratislav Nosek
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
Rádi bychom prostřednictvím Ledečského zpravodaje poblahopřáli našim milým sousedkám k jejich narozeninám.
Paní MARII STEJSKALOVÉ z K. Lhoty (16), k jejím 86. narozeninám, které oslavila hned prvního máje.
Dále paní KVĚTĚ ŽÁČKOVÉ, rovněž z K. Lhoty, která své
91. narozeniny oslaví na začátku června, přesněji 7. 6.
Oběma přejeme především pevné zdraví, aby své další roky prožívaly v dobré pohodě, v kruhu svých milých a blízkých.
Regina Prokopová, K. Lhota
Koncem března letošního roku po krátké a těžké nemoci zemřela
paní MARIE KRČILOVÁ z Ledče n. S., dětská zdravotní sestra,
a to ve věku nedožitých 80 let.
S úctou vzpomínají kamarádky
z Domu pečovatelské služby v Ledči n. S.
V neděli 29. března letošního roku nás v tichosti opustila naše drahá maminka a babička, paní VLASTA DOUBKOVÁ (rozená
Paukertová). I když poslední dva roky svého
života trávila v Domově seniorů ve Světlé n.
S., byla jistě pro ledečskou veřejnost známou
osobností. Dlouhá léta tu na zdejším gymnáziu
vyučovala. Měla v Ledči i okolí řadu bývalých
žáků i přátel. Dožila se požehnaného věku, 27. dubna roku 2020
by se dožila 97 let.
S láskou a úctou Eva Maredová – dcera, rodina a přátelé.
Dne 10. května letošního roku si připomínáme patnácté výročí, kdy nás navždy opustil
pan JAROSLAV BROŽ z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.

PODĚKOVÁNÍ všem, kdo se naposledy přišli rozloučit s panem
Ing. LUBOŠEM STEJSKALEM. Děkujeme obci Horní Paseka,
panu starostovi M. Paškovi, mým spolupracovníkům a nadřízeným
a přátelům z Klubu chovatelů. Zvláštní poděkování paní J. Pánkové
za oporu v těžké chvíli.
Děkujeme za slova soustrasti – Šárka a František Stejskalovi.

Dne 28. května 2020 uplyne osm smutných
let od úmrtí pana BOHUSLAVA KRAJÍČKA
z Ostrova. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 5. května letošního roku jsme si připomněli už desáté výročí od úmrtí
pana JINDŘICHA HÁLY z Ledče nad Sázavou. Jen o den později, tedy 6. května 2020, by
se dožil sedmdesáti pěti let.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte prosím v tyto dny spolu s námi.
Manželka a děti s rodinami
Dne 18. května letošního roku uplynou už
dva smutné roky, kdy nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek, zeť a tchán,
pan VLADISLAV KYSELA z Ledče n. S.
Vzpomeňte s námi všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn s rodinou a tchán.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami

HŘIŠTĚ NA STÍNADLECH ZASE VESELEJŠÍ
Posledně jsme na této stránce ukazovali přípravné práce pro
nové herní prvky na hřišti. Brzy na to najela další technika, ne
už tak razantní a těžká. Spíše soﬁstikovaná a prakticky během
dne tu „vyrostla“ nová prolézačka s dalšími prvky. Samozřejmě

děti musely nějaký čas počkat (kupodivu to vydržely), než si
nová hračka „sedne“. Teď už je v plném provozu a my si jen
můžeme přát, aby v plném provozu byla celá naše společnost
a děti si tu mohly dovádět bez omezení.
ok
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