ČERVEN
2020
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 6 * ROČNÍK XXVIII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V květnu roku 2020 se rada města sešla dne 4. a 25.
Na svém jednání rada města probrala tyto podstatné
body:
• Schválení smluv o zajištění divadelních představení Doktor v nesnázích (7. 10. 2020 od 19:00 hodin)
a představení Vzhůru dolů (26. 1. 2021) v divadelním
sále Gymnázia. Ceny vstupného 380 Kč/osoba.
• Schválení smlouvy o zprostředkování kulturní akce
„ÚSMĚVY Zdeňka TROŠKY s písničkami Simony
KLÍMOVÉ“, datum konání vystoupení 25. 11. 2020
od 19:00 v sokolovně Ledeč. Cenu vstupného 280 Kč/
osoba.
• Uzavření Smlouvy o dílo s „Ing. Vladimírem KUNCEM VIDEO-Foto-KUNC“, na vyhotovení a dodání
obrazové publikace „Vysočina“, včetně celostránkové
prezentace města v této publikaci.
• Schválení Provozního a návštěvního řádu víceúčelového hřiště u ZŠ v Ledči n. S.
• Bere na vědomí informaci o možnosti opětovného konání prodejních trhů v roce 2020 na Husově náměstí
(za podmínky splnění specifických požadavků Mini-

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
sterstva zdravotnictví, týkajících se farmářských trhů
a tržišť a dalších trhů a tržišť) a v souladu s uzavřenou
Nájemní smlouvou ze dne 29. 11. 2019 (v termínech
5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11.).
• Souhlas se zařazením území města Ledeč nad Sázavou
do územní působnosti MAS Královská stezka na programové období 2021–2027.
• Schválení „Účetních závěrek“ městem zřízených příspěvkových organizací.
• Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na financování potřeb jednotky
SDH, za účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti,  
ve výši 30 000,- Kč na rok 2020 s Krajem Vysočina,
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

ZA KULTUROU – NOVÉ (NÁHRADNÍ) TERMÍNY NA AKCE
 Město Ledeč nad Sázavou Vás zve na kouzelnické představení ŠKOLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA,
které se uskuteční v novém termínu - neděle 20. září 2020 od 14:00 hod. v sále Gymnázia Ledeč. Vstupenky zůstávají v platnosti. Těm z Vás, kterým termín nevyhovuje nebo se nebudete moci z jakéhokoliv důvodu
představení zúčastnit a vstupenky jste si zakoupili v Turistickém informačním centru na Husově náměstí 60
– můžete vstupenky včas vrátit a vstupné Vám bude vráceno. Tyto vstupenky pak budou ve volném prodeji
nabídnuty dalším zájemcům. Cena vstupenky je 100 Kč – dítě, 150 Kč – dospělý.
 Obec Bělá Vás zve na koncert VESELÉ TROJKY, který se uskuteční v novém termínu – sobota 21. listopadu od 18:00 hod. v Kulturním domě v Bělé. Vstupenky zůstávají v platnosti nebo si je můžete zakoupit
v předprodeji v Turistickém informačním centru Ledeč nebo na Obecním úřadě v Bělé – tel.: 724 189 751.
Cena vstupenky v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč.
Tereza Doležalová

NOVÝ TERMÍN POŘADU ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
4. LISTOPADU 2020 OD 19:00.
Česká herecká legenda – Jaromír Hanzlík, míří
k nám! Pořad ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA musel být kvůli nouzovým opatřením přesunut
na nový termín 4. 11. 2020 od 19:00. Místo konání
zůstává - sál Gymnázia Ledeč. Zakoupené vstupenky,

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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které byly na březen, zůstávají v platnosti na nový
termín. A kdo vstupenky ještě nemáte, můžete si je
zakoupit v TIC na Husově nám. v Ledči nebo rezervovat na http://rezervace.ledecns.cz/.
Doležalová Tereza
ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2020
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
6. – 7. 6.
13. – 14. 6.

Dr. Vosiková Veronika,
Lánecká 970, Světlá n. S.
Dr. Valentová Helena,
Šubrtova 2170, H. Brod

20. – 21. 6.

NEOBSAZENO

27. – 28. 6.

Dr. Veletová Veronika,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

4. – 6. 7.

NEOBSAZENO

11. – 12. 7.

Dr. Stratilová Marie,
Havlíčkova 848, Chotěboř

Tel.: 606 136 302
Tel.: 737 480 854
–
Tel.: 569 721 509
–
Tel.: 777 993 880

OPRAVY KOMUNIKACÍ V LEDČI A MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Jako každý rok začala i letos v průběhu dubna oprava
místních komunikací na území města. Jedná se opravy
hlubokých výtluků po zimním období. Opravy zajišťuje firma TS Ledeč na základě objednávek města.  Tyto
opravy zdaleka neznamenají rekonstrukci vozovky jako
takové, ale jsou objednávány hlavně z provozních důvodů. Někde je situace taková, že pouze opravy výtluků postrádají smysl. Jako příklad můžeme uvést ulici
Hradní, která by si zasloužila generální rekonstrukci.
Město v rámci schvalování objízdné trasy pro autobusy
z důvodu stavby „II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1,
úsek č. 1, část II.“ vzneslo požadavek na Kraj Vysočina,
jako investora stavby, že po ukončení realizace stavby  
bude požadována oprava této komunikace. O rozsahu
opravy popřípadě o výši příspěvku na její opravu bude
jednáno po ukončení akce.

Město průběžně stav komunikací monitoruje a v rámci
schvalování rozpočtu předkládá OdMI návrhy na opravy
komunikací. Vše se však odvíjí od množství finančních
prostředků a proto se hned nedostane na všechny. Nicméně
každým rokem se alespoň jednu ulici opravit podaří. Letos
by měly být opraveny, jak už jsme informovali v minulém
čísle zpravodaje, komunikace v ulici Hrnčíře a Zahradní.
Touto cestou bychom rádi požádali naše občany o spolupráci, co se týče oznamování případných závad na komunikacích. Pokud zaznamenáte nějaký výtluk či defekt
na komunikaci, prosím sdělte nám tuto skutečnost na této
emailové adrese: vytluky@ledecns.cz. Veškerá upozornění a oznámení budou evidována jako podklad pro zadávání
oprav. Od spolupráce s občany očekáváme efektivnější
proces zadávání oprav komunikací v majetku města.   
-OdMI-

PŘÍSTAVBA ŠATEN NA ZIMNÍM STADIONU

V září loňského roku bylo dodavatelské firmě WANDEL CZECH s.r.o. z Ledče nad Sázavou předáno staveniště za účelem provedení přístavby šaten a zázemí
zimního stadionu. Náklady by dle smlouvy o dílo měly
být včetně DPH bezmála 14 miliónů korun. Dle smlouvy o dílo by stavba měla být dokončena do konce roku
2020, ale je velký předpoklad, že dílo bude dokončeno
ještě do začátku nové sezóny.
Současný stav je takový, že samotná přístavba již stojí
a nyní probíhají hlavně práce uvnitř stavby. Jsou hoto-

vé rozvody vody, opadů, tepla i elektřiny, vylité podlahy
a omítnuté vnitřní stěny. V průběhu května byly započaty obkladačské práce.
Věříme, že dodavatelská firma dodrží slib a nová sezóna bude moci být zahájena ve zbrusu nových a vyhovujících prostorách.
-OdMI-, foto M. Ptáčník
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DŘEVO SE LISTEM ODIEVÁ – NE KAŽDÉ
Dřevo se listem odievá,
slavíček v keřku spievá.
Máji, žaluji tobě
a méce srdce ve mdlobě.
Zvolil sem sobě milú,
ta tře mé srdce pilú...
S touhle jarní básní se jistě potkal každý maturant
a mnozí tohle setkání s poezií prožívají právě v tomto
období, tak pokud se v zadání maturitní otázky objeví, ať
přinese studentům štěstí. Já jsem si tenhle titul vypůjčil
jako oslí můstek pro následující řádky, kterými se chci
vrátit k svému článku v únorovém Ledečském zpravodaji
pod názvem DOBIJEME I TY POSLEDNÍ? (str. 10 – 11).
Neznámý středověký autor básně z titulku prý původně
myslel na pučící ořech, ale já to zase převedu na lípy.
A protože jsem ve zmíněném únorovém příspěvku slíbil,
že se na to krásné místo U Partlova křížku nad osadou
Kříže na jaře vrátím, tak to plním.
Hned na první pohled je jasné, že s žádným hospodářem ani úředníkem novinový příspěvek nepohnul a že ne
každé dřevo se bude s jarem „odievat“. Je zjevné, že jedna z lip už toho „hospodaření“ má dost a nejspíš to vzdává. Ani mocná energie nového jara, o které básník píše
ve svých verších a která se v tom čase přenáší na lidi,
tady nejspíš už svou moc ztrácí.
Popravdě řečeno, když jsem psal svůj únorový příspěvek, tak jsem v pomoc úřadů vůbec nedoufal, tam je prý
nutné podat příslušný podnět – jednoduše přeloženo, někdo to musí „prásknout“, já si osobně myslím, že taková
dvoustrana v obecním plátku, věnovaná životnímu prostředí, je už dostatečný podnět, minimálně pro kontrolu.
Zklamaný jsem spíše z „ostatní“ veřejnosti, vím
od čtenářů, že se po otištění únorového příspěvku řada
lidí rozhodla, že místo procházkou navštíví. Mnozí mi
dali za pravdu, že tu prostě hospodaří čuně, že je tu moc

hezky a bylo by to posvátné místo, kdyby byl ten křížek, zasypaný trouchnivějícími kládami, alespoň vidět.
Takhle o tom božím místě ví snad jen sám Bůh (proč to
dopustil, asi ví jen On). Jenže za tímhle smutným příběhem je někdo konkrétní, kdo tenhle truchlivý obraz skomírajících lip a zavaleného kříže způsobil! Pokud nemá
hospodář stud sám (zjevná absence), měl by pomoct hlas
veřejnosti. Vydáte-li se do těchto míst v tyto dny, bude
už čas svatojánského kvítí i čarování, jen nevím, jestli
všechny ty zemské i nadpozemské síly budou mít v tomhle čase jara, a vlastně už i léta, dostatek sil tady ještě
něco napravit. Až se na kopci nad Kříži rozhlédnete, budete cítit spíš smutek a zklamání. Pomoci mohou pamětníci, studenti, zelení aktivisté a v neposlední řadě i věřící
– pohana křížku je veliká.
Ve slovanském bájesloví je lípa posvátný strom, kterého se prý zlí duchové štítí, tak v našem případě měly
naše lípy dost velký pech nebo se tu usídlili zlí duchové
obzvlášť otrlí. V té souvislosti dlouhé slovanské lipové
tradici bych snad ještě jednu poznámku. Češi se ke zvyku vysazování lip rádi a horlivě připojili. Jen vzpomeňte
na podzim roku 2018, kdy jsme v Ledči i okolních vesnicích s velkou pompou vysazovali lípy k připomínce stého
výročí založení republiky. Nejspíš jsme mysleli i na to,
aby si někdo za padesát či sto let také vzpomněl. Aktéři
těchto slavnostních sázení by jistě byli neradi, aby po pár
letech s jejich „kmotřenci“ zacházel někdo tak, jak se to
stalo s lípami U Partlova křížku. Právě teď mají možnost
zbystřit! Pokud jsme ty slavnosti nedělali jen tak halabala
a pro jedno památeční foto.
Pověstí a bájí o vitalitě, moci a ušlechtilosti lip je mnoho. V jedné z nich se říká: „Tluče-li se očarované zvíře
proutkem lipovým, tluče se zároveň i čarodějnice, která
je očarovala“. Tady by někdo zasloužil i s čarodějnicí!
ok

SERIÁL JIŘÍHO SLADKOVSKÉHO – LEDEČSKÉ KAPLIČKY
KAPLIČKA V ULICI KOMENSKÉHO
Třetí kaplička se nachází v ulici Komenského v kopci
po levé straně směrem na sídliště, nedaleko obytného
domu č. 400, nadmořská výška 381,44 metrů. Tato
výklenková kaplička má sedlovou střechu krytou
střešními taškami a je opatřena kovovým křížkem.
Vnitřní prostor je upravený, výzdobu tvoří svaté
obrázky a umělé květiny. Venkovní i vnitřní omítka je

částečně porušena. Vnitřní prostor od venkovního je
oddělen vkusnou kovovou mříží. Po obou stranách této
kapličky jsou dvě vzrostlé lípy chránící tuto památku.
V dřívějších dobách stála osamoceně, vedle cesty, která
vedla do Habreku, nyní je součástí zástavby obytných
domů. Snímky vlevo dole.
Jiří Sladkovský

PŘESUN PŘEDSTAVENÍ ŠKOLA KOUZEL
NA NÁHRADNÍ TERMÍN – 20. ZÁŘÍ 2020 OD 14:00
Po dohodě s agenturou se představení „ŠKOLA KOUZEL“ (původně březen) z důvodu nouzového stavu,
přesunulo na neděli 20. září 2020 od 14:00 hodin v sále
Gymnázia Ledeč. Vstupenky zůstávají v platnosti. Těm
z Vás, kterým termín nevyhovuje, nebo se nebudete

moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit a vstupenky jste si
zakoupili v TIC Ledeč – můžete vstupenky včas vrátit
a vstupné vám bude vráceno. Vstupenky budou následně
pro další zájemce. Děkujeme!
Doležalová Tereza
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC KVĚTEN 2020
MAŘIL VÝKON ÚŘEDNÍHO
ROZHODNUTÍ ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI – dne 8. května
2020 hlídka Policie ČR PS Ledeč
n/S. na Husově náměstí kontrolovala osobní motorové vozidlo
Škoda Octavia, které řídil 55-letý
řidič. Tento na místě nepředložil
řidičský průkaz. Provedenou lustrací v registru řidičů bylo zjištěno,
že řidič má uložen platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na 8 měsíců z rozhodnutí
Magistrátu hlavního města Prahy od 13. 11. 2019 do 13. 7.
2020. Ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, věc byla zpracována ve zkráceném přípravném
řízení, kdy bylo podezřelému sděleno podezření ze spáchání
uvedeného přečinu, a po ukončení byla věc předložena k dalšímu rozhodnutí státnímu zástupci. V případě uznání viny
před soudem podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na
2 roky a samozřejmě další zákaz činnosti.
ZAPOMNĚTLIVÝ OTEC NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ
POVINNOST – dne 15. května byly policejním orgánem
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci
spáchání přečinu zanedbání povinné výživy, ze kterého
je podezřelý 42-letý otec, který si v období od července
2018 nejméně do 15. 5. 2020, neplnil, nebo jen částečně
plnil, svoji vyživovací povinnost na svého nezl. syna, kdy

tuto má stanovenou poslední úpravou rozsudku Okresního
soudu v Havlíčkově Brodě z měsíce srpna 2015 v částce
1.500,- Kč, kterou je povinen platit do každého 5. dne
v měsíci předem k rukám matky nezletilého. Zapomnětlivý otec za celé uvedené období dluží na výživném částku
ve výši nejméně 18.000,- Kč. V případě uznání viny před
soudem zapomnětlivému otci hrozí trest odnětí svobody
až na 1 rok.
MAŘIL VÝKON ÚŘEDNÍHO ROZHODNUTÍ ORGÁNU
VEŘEJNÉ MOCI – dne 24. května ve 21:15 hod. hlídka
Policie ČR v ul. Na Skalce v Ledči n/S. kontrolovala osobní motorové vozidlo Peugeot 406 šedé barvy, které řídil
28-letý řidič. Tento na místě nepředložil řidičský průkaz.
Provedenou lustrací v registru řidičů bylo zjištěno, že řidič
má uložen platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel na 12 měsíců z rozhodnutí Městského
úřadu Vlašim od 9. 7. 2019 do 9. 7. 2020. Ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, věc byla
zpracována ve zkráceném přípravném řízení, kdy bylo podezřelému sděleno podezření ze spáchání uvedeného přečinu
a po ukončení bude opět věc předložena k dalšímu rozhodnutí státnímu zástupci. V případě uznání viny před soudem
podezřelému stejně jako v prvním případě hrozí trest odnětí
svobody až na 2 roky a samozřejmě další zákaz činnosti.
npor. Josef Daněk DiS., zást. ved. OO Světlá n. S., Policejní
stanice Ledeč n. S.

POSTUPNÁ OBNOVA HERNÍCH PRVKŮ
Stejně tak, jak je třeba udržovat nemovitosti, je nutná i průběžná údržba a úprava dětských hřišť. Původní dřevěné prvky již dosluhují a je třeba je postupně nahrazovat. V loňském
roce byly na sídlišti Stínadla vyměněny dva herní prvky a to:
řetězová houpačka a skluzavka.  Hned začátkem dubna byla
na dětském hřišti instalována novám kovová šplhací sestava, která nahradí již dosluhující stávající dřevěnou šplhací
sestavu. Ta bude ještě sloužit během letošního roku a následně bude nahrazena dalším herním prvkem. Nové herní prvky
jsou voleny v kovovém provedení a věříme, že budou odolávat velké vytíženosti a mnohdy i vandalismu, který opakovaně v těchto místech zaznamenáváme a musíme odstraňovat
jeho následky, které představují nemalé finanční náklady.
Jen pro zajímavost uvádíme, že nová šplhací sestava stála
včetně montáže a navezení písku bezmála 80 tisíc korun.
WORKOUTOVÁ SESTAVA
Koncem loňského roku také přibyla před bývalým finančním úřadem zcela nová workoutová sestava. Aby byla plně
využitelná, je třeba ještě dodělat dopadovou plochu v souladu s normami. V průběhu dubna byla upravená plocha oseta travou a někdy v červnu by měly být položeny speciální
dopadové desky, které by měly zabránit vyšlapávání trávy
a celkově zvýšit komfort cvičení. Instalace tohoto prvku
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včetně úpravy plochy je ve výši bezmála 180 tisíc korun.
V plánu je ještě další úprava tohoto prostoru včetně nového
rozmístění laviček a umístění odpadkových košů.
-OdMI-

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Profesionální hasiči za měsíc
květen vyjížděli k 18 událostem.
Je to výčet prakticky všech typů
událostí, na který jsme zvyklí a školení vyjíždět. Začínáme
od poslední uzávěrky zpravodaje,
a to 24. dubna dopravní nehoda osobního vozidla a dodávky
v Ledči. Vozidla se střetla v ulici
Koželská a vyžádala si jedno lehké zranění.   Ještě ten
den jsme vyjížděli do G. Jeníkova ke sraženému cyklistovi osobním vozidlem. 27. dubna jsme vyjížděli společně s profesionálními kolegy do Trpišovic na lesní požár.
Na požáry lesních porostů jsme vyjížděli dále 9. 5., 17.

5. a 22. 5. Po deštích, které přišly v průběhu května,
zrušil hejtman zákaz rozdělávání ohňů v lesích, tzv. zákaz pálení. V současné době je konec května propršený,
a rizika těchto požárů už nejsou. Další dopravní nehody
nás čekaly v průběhu měsíce, a to 6. 5. dopravní nehoda
v Hradci a následně v Bernarticích. A 21. 5. v Rejčkově
nehoda osobního vozu a motorky. Krom zmíněných už
přibyly výjezdy na likvidaci obtížného hmyzu. Jednotky jezdí a likvidují tento hmyz pouze v případě, že se
jedná o ohrožení života nebo pokud se včely usadí třeba u vchodu do školy. Roj včel, který se usadí v zahradě
na stromě, není důvodem pro výjezd hasičů.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

DOBROVOLNÍ HASIČI
Letošní květen se u ledečských dobrovolných hasičů zařadil mezi klidnější měsíce. Zřejmě i vzhledem
k hejtmanem vydanému zákazu rozdělávání ohňů
na Vysočině prakticky nedocházelo k požárům, a tak
hasiči spolu se svými profesionálními kolegy prováděli distribuci dezinfekce pro potřeby města. Organizačně akci zajišťoval starosta města Ing. Zdeněk
Tůma a za ledečské hasiče zástupce velitele Jaroslav
Jelínek. Výjimkou, potvrzující pravidlo, byl poplach,
který přišel 22. května večer – v Bělé pálili neohlášený
oheň...
-DH-

Opravy jsou vždy svízelné, a když k tomu musíte mít „zahalenou“ tvář, je to ještě svízelnější. Zase jeden doklad
toho, co všechno nás v životě nečekaně může zaskočit.

PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MÝMA OČIMA
Domov Háj realizuje od 1. září 2019
projekt „Na cestě“.
V rámci jedné z klíčových aktivit projektu se připravovala i putovní výstava
fotografií „Mýma očima“, jejíž vernisáž se měla původně
konat 24. března 2020. Vzhledem k nouzovému stavu
však byla odložena na 15. září 2020. Vytištěné fotografie
jsou již připravené, aby je autoři umístili na nové stojany,
které vyrobili, a následně pak budou převezeny na místa
prezentace, a budou představeny veřejnosti.
Na vzniku fotografií se výraznou měrou podíleli lidé
s mentálním a kombinovaným postižením, kteří žijí v domově. Od září 2019 měli možnost vybrat si činnost, která
je jim nejbližší – šest jich mělo zájem fotografovat, čtyři
vyrábět stojany, na které budou fotografie nainstalovány.
A samozřejmě měli možnost říci si, kde a co by rádi nafotili – a jaké mají představy o životě v nových domech.
Putovní výstava fotografií je plánovaná v lokalitách,

ve kterých budou lidé
s mentálním a kombinovaným
postižením
z Domova Háj v budoucnu žít. A začíná
vernisáží 15. června
2020 od 16:00 v Ledči
nad Sázavou v Kavárně
Kovárna. Cílem výstavy
je osvěta v oblasti procesu transformace, bourání bariér a stereotypů,
odstraňování předsudků, a lepší přijetí klientů
domova v lokalitách, ve kterých budou žít. A kdo jiný
by měl zaměstnancům domova v naplňování cíle pomoci
než lidé, kteří v domově žijí – a práce na přípravě výstavy jim šla skvěle. Děkujeme za oboustranně obohacující
spolupráci.
Mgr. Andrea Šeredová, pracovnice pro komunikaci
s veřejností Domova Háj, p.o.
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KOSENÍ TRAVNATÝCH PLOCH V NAŠEM MĚSTĚ
Údržba travnatých ploch je v posledních několika
letech diskutována snad ve všech sdělovacích médiích.
Úzce to souvisí se stavem hmyzu, vody a vůbec stylem
udržitelného životního rozvoje, ale to je jistě na delší
a širokou debatu. Někteří lidé jsou zastánci golfového
trávníku, který je nutné sekat každý týden, jiní naopak
preferují neudržované plochy. Tak se může klidně stát,
že i při návštěvě krajských měst lze spatřit neudržované
travní porosty mezi paneláky, kdy tráva dosahuje až
do výše pasu dospělého člověka. To všechno jsou krajní
meze, jak lze udržovat travní porosty.

V našem krásném městě jsme vždy hledali střední
cestu, která by nejvíce vyhovovala většině obyvatelstva.
V realitě to znamená, že exponované travnaté plochy,
tedy plochy na sídlištních útvarech a obytných částech
kosíme 3x ročně, méně exponované plochy na okraji
města pak pouze 1x ročně.   Je zřejmé, že někdo může
souhlasit s praktikovaným řešením, jinému se může zdát
absolutně nevhodné. Snad každý člověk považuje okolí
svého obydlí za nejlepší lokalitu k životu, kde by měl
být přednostně prováděn úklid a pokosena tráva. Tak
se často rozčilují naši občané nad tím, že už mělo být
dávno pokoseno nebo naopak ještě ne. Vždy to tak bylo
a pravděpodobně bude.
Tento článek je psán ve druhé dekádě května
a musíme se tedy zákonitě ptát, jak je to vlastně v našem
městě? Jsou pokoseny následující plochy – poliklinika,
obě sídliště, Zoufalka, Nad Hradem, oba hřbitovy,
školky, školy, před bývalým finančním úřadem, část
Koželské ulice, příjezdy do města. Zatím jsme nechali
stát lokality okolo motokrosového závodiště, skládky
Rašovec, biokoridor, ostrůvek, Šeptouchov, tedy místa,
která slouží jako plíce aglomerace. S postupem času
budou samozřejmě upravována a kultivována tak,
aby nejpozději do konce června byly pokoseny úplně
všechny méně exponované plochy.
Ing. Břetislav Dvořák,
vedoucí odboru OVŽP

NEPOŘÁDEK KOLEM SEPARAČNÍCH NÁDOB
O separovaném odpadu a jeho sběru jste si přečetli
určitě mnoho. Určitě si vzpomenete na to, že třídit odpady se vyplatí a to nejen z důvodu, že našemu městu
to přináší nemalé finanční prostředky, každoročně obdržíme od firmy Ekokom více než 500 tisíc Kč.  Dalším,
podstatnějším důvodem je to, že produkty z vytříděného
odpadu se dají znovu využít a nespotřebujeme suroviny
dalším pokolením. Vám, kterým záleží na budoucnosti
našich dětí, čistotě našeho města a třídíte odpady, patří
velký dík.
V posledním období, se bohužel dostává do popředí
nešvar ukládání odpadu mimo sběrové nádoby, což je
kvalifikováno jako přestupek. Nezaleží na tom, zda odpad skončí vedle nádob prázdných, což lze považovat
za schválnost, nebo plných. Máme dostatečně hustou
sběrnou síť, v reálu to znamená, že pokud přijedete
k nádobě, která je již plná a chcete odložit odpad, pak
musíte nalézt jiné separační hnízdo. Klasickým případem je místo vedle nákupního střediska Billa, kde končí
odpady od všech, kteří si „přijedou nakoupit“. Ano, je
to pohodlné pro všechny nakupující. Vůbec není podstatné, odkud nakupující jsou a kolik jich je, výsledek
je jediný - veliký nepořádek. Všichni víme, že naše pětitisícové město se přes víkendy a o dovolených změní
v aglomeraci, která několikanásobně přesahuje skutečný počet trvale bydlících.
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Jak se snažíme řešit situaci? V krizových místech posilujeme počet nádob, což není možné do nekonečna,
vzhledem ke kapacitě sběrného místa. Běžně provádíme svozy separátu před víkendem a po něm, někdy
i opakovaně v týdnu.  Na několik míst byla namontována monitorovací zařízení.  Bohužel, ani tato opatření
nejsou dostatečná, jsou ekonomicky náročná, což se
v konečném důsledku promítne do ceny odpadu.  Pro
ilustraci uvádíme fotografii, jak lze také špatně „separovat“.
Ing. Břetislav Dvořák,
vedoucí odboru OVŽP

POHLED NA KVETOUCÍ ŘEPKU JE HEZKÝ,
ALE NEUŽIVÍ NÁS

Naši čtenářku zaujal úvodník novin Kraj Vysočina,
který asi většina z vás dostává do svých schránek zdarma.
Jedná se o měsíčník pro občany Kraje Vysočina, konkrétně dubnové vydání s článkem MĚJTE OČI OTEVŘENÉ
(titulní strana). Radní Kraje Vysočina Martin Hýský pro
oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Ve svém úvodníku mj. píše:
„...Proto je maximálně důležité, abychom si potraviny, které můžeme, vyrobili, respektive vypěstovali sami.
Je nutné, abychom jako spotřebitelé kupovali české produkty a dali obchodníkům jasně na vědomí, že máme
o domácí výrobky zájem. Podpoříme tím nejen podnikání
a tolik potřebná pracovní místa na našem venkově, ale
také dostaneme na stůl zdravé potraviny, u kterých známe původ a víme, že podléhají přísné kontrole, což u výrobků a komodit, které k nám jedou přes půl Evropy nebo
zeměkoule zaručeno nemáme. Také podporujeme udržitelnější hospodaření a podnikání, když za námi třeba
hovězí maso nemusí jet přes půl světa...“
ČETLA JSEM V KRAJI VYSOČINA ÚVODNÍ
SLOVO RADNÍHO PANA MARTINA HÝSKÉHO
Konečně se přišlo na to, že to, co je z našeho, je nejlepší. Za minulého režimu se stály fronty v Praze v Jindřišské ulici na sýry, uzeninu, hořčici a jiné výrobky, neboť těm, kteří na to měli, naše výrobky nevyhovovaly.
Někteří poctiví řezníci měli i masa dost, pokud s tím nekupčili pod pultem jen vyvoleným. Na Vinohradech, kam
chodili nakupovat někteří herci, jsem nakupovala také.  
Když byly děti malé, kupovala jsem jim tam telecí, před

Vánocemi tam viseli bažanti, zajíci ba i srnčí. Na jaře tam
zase bývalo jehněčí. A to vše z našeho hospodářství.
Kdysi jsem byla s pražským autobusovým dopravním podnikem na zájezdu ve slušovickém JZD. Pan
Čuba věděl jak na to. Měli všechno vlastní výrobu,
jak všichni říkali „stát ve státě“. Čisté kravíny, svoje
mléko, máslo, tvaroh a těch jogurtů ve sklenicích jen
z českého, jak lesního, tak zahradního ovoce. Byl tam
studený odchov telat, měli krásnou závodní koňskou
dráhu a mnoho jiného, nad čím Pražáci žasli. Sbírali od JZD igelitové pytle z celé republiky, kde z nich
vyráběli plastové granule, ty posílali do Rakouska, kde
z nich vyráběli hračky a jiné plastové věci. Byli jsme
tam v době, kdy byl postaven nový hotel s ubytováním
pro hosty. Pracovali tam převážně mladí lidé, kteří nás
vozili svými autobusy a podávali nám ke všemu výklad.
Při silnici ke Slušovicím měli i svůj zájezdní hotel, kde
jsme byli na výborném obědě z jejich produktů. V areálu JZD měli i Tuzex (výběrová prodejna za valuty)
a prodejnu kožichů a jiných výrobků. Tenkrát už měli
vlastní výrobu počítačů. Moc se nám tam všem líbilo
a domů si vezli plnou tašku jogurtů, šunky a jiných uzenářských výrobků. Vzdávám čest památce pana Čuby
a kéž by se naše zem dočkala něčeho podobného. Naši
staří hospodáři nemuseli mít vysoké školy a akademické tituly a přece se jim dařilo. Pan Babiš mi v podnikání pana Čubu připomíná, ale Čapího hnízda a řepky se
naše vnoučata a pravnoučata nenajedí.
Alena Vosmíková

JAK VYPADALA ADÁMKOVA ROKLE?
V mnoha vzpomínkách našich dopisovatelů i čtenářů se často objevují místní názvy, které časem změnily z gruntu
svou podobu i původní účel. Bývaly místem dětských her nebo jste je míjeli jen tak cestou. Jedním z těchto
„zapomenutých“ je i ADÁMKOVA ROKLE v Koželské ulici (zavážena byla od roku 1948), o které se toho
moc neví, o fotografiích ani nemluvě. Chci vás tedy požádat o spolupráci, pokud máte nějaké dobové fotografie
(bez rozdílu určení doby), ale i příběhy a vzpomínky, podělte se s námi o ně, ZAŘADÍM JE DO NĚKTERÉHO
Z PŘÍŠTÍCH VYDÁNÍ ZPRAVODAJE. Kontaktujte mě na telefonu uvedeném v tiráži zpravodaje, ostatní už
domluvíme osobně. Nejde jen o zmíněnou rokli, ale třeba víte o dalších zapomenutých místech, která bychom
mohli zaznamenat a připomenout. Za spolupráci děkuje ok.
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V JEDLÉ ZŮSTALA JEN GROŠOVATÁ KOBYLA ŠIMLA
MOJE VZPOMÍNKY NA KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Už v květnovém vydání Ledečského zpravodaje jsem
otiskl anonci na příspěvek pana JOSEFA PRCHALA
Z JEDLÉ. Jedná se o útržkovité vzpomínky na konec
druhé světové války v této obci i blízkém okolí. Zajímavé epizodky z jara roku 1945 jistě zaujmou i vás. Těžko
si v době GPS údajů, dronů a vyspělé armádní techniky
představit časy, že velkou armádu táhli napříč Evropou
z velké části koně. Také dojemné fotografie z rodinného
alba Prchalových dokumentují dobu a hlavně obrázek
toho, že život na vsi v první polovině minulého století vůbec nebyl lehký. Pro mnohé mladší čtenáře musí být nej-

spíš překvapením i to, že odvod na vojnu byl vlastně hrdou chlapskou událostí v rodině. Vynechat z toho nemůžu
ani ženskou část, také maminky byly na svého „regruta“
náležitě pyšné a dívky to vůbec braly se zalíbením. Pan
Prchal se na mě jistě nebude zlobit, když připomenu, že
na začátku dubna oslavil dvaadevadesáté narozeniny
a jeho vzpomínky nám zprostředkoval jeho vnuk Jirka.
Oběma „klukům“ to jde společně náramně k duhu a doufám, že z toho budou mít potěšení i naši čtenáři. Tak všem
hodně zdraví a budeme se těšit na další vzpomínky, teď už
se přenášíme na Jedelsko roku pětačtyřicet...
ok

Rok 1945 byl pro naši
republiku velmi významný,
blížil se konec druhé světové války a lidé ho s velkou
nadějí očekávali. Boj vrcholil. Vzpomínám na neděli
25. března, kdy jsme se vraceli s rodiči pěšky z Chřenovic z nedělní bohoslužby.
Když jsme přicházeli k Jedlé, tak byl slyšet velký hluk.
Na obloze jsme uviděli letadla, jak letí od Zruče přímo
na nás, bylo jich asi 50 a více převážně těžké bombardéry
a stíhačky. Za letu odhazovaly prázdné nádrže od benzínu. Proti této formaci letělo jedno letadlo, zaznělo pár ran
a bouchnutí. V dálce jsme viděli, jak letadlo hoří a klesá. Pokračovalo v letu směrem na Kožlí, kde se zřítilo.
Později jsme se dozvěděli, že to bylo ruské letadlo, které
v Kožlí spadlo, a celá posádka letadla zahynula. V Kožlí
na návsi je na jejich památku postavena pamětní deska.
Nemohu zapomenout na vyprávění mojí ženy a jejích
rodičů, kteří bydleli ve Vickovicích. Dnes tato obec

Odvod na vojnu 1950, vlevo Jaroslav Prchal, vpravo
Josef Prchal, sedící otec Josef Prchal

Prchalův dvůr

Obecní škola v Jedlé
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Vickovice, léto 1944, Anežka Tučková, syn Ladislav
Tuček, Josef Tuček

Tučkovi, léto 1944, zleva babička Anna Tučková, vnuci
Ladislav, Josef, Blahoslava a maminka Anežka Tučková

spadá pod Obecní úřad Třebětín.   Zde se pohybovala
partyzánská skupina majora Formína.  23. března byla
nahlášena obilní kontrola do Vickovic. Místo ní přijeli
do vesnice němečtí vojáci a gestapo, bylo to na udání. Obilní kontrola se musela přesunout do Třebětína.  
Všichni obyvatelé vesnice se museli shromáždit v místní fořtovně. Výslech mužů byl prováděn u Lebedů, stáli
venku na zápraží a jednotlivě je vyslýchali. Součástí
výslechu bylo bití, trhání nehtů a jiné kruté metody.
Partyzáni, kteří byli schováni na půdě u Šťastných, se
připravovali k útoku. Paní Šťastná je prosila na kolenou, ať to nedělají, že vypálí celou vesnici a lidi postřílí.
Naštěstí ji poslechli a utekli do lesů, takže je gestapo
neobjevilo. To vesnici zachránilo. Němečtí vojáci měli
hlad a tak si poručili uvařit, vybrali si moji tchyni Anežku Tučkovou, která jim vařila. Než však začali jíst, tak
chtěli vidět její děti. Když je přivedli, vybrali si moji
příští ženu Blahoslavu, jí bylo tehdy 9 let, a ona musela
nejdříve jídlo ochutnat. Zdráhala se, ale když jí matka
řekla, ať ochutná, tak z ní strach spadl a jídlo ochutnala.
Vojáci se báli, jestli není jídlo otrávené. Když vojáci
nikoho nenašli a nikdo nic neřekl, tak osm mužů zatkli
a odvezli. Všichni se naštěstí po čase vrátili, ale do konce života na to nikdy nezapomněli.
V květnu, když se válka blížila ke svému konci, tak
Němci ujížděli na západ, báli se Rusů. Také od Bělé jela
velká kolona německých aut s plnou výzbrojí směrem
na Pavlovice a dále na Zruč nad Sázavou. My mladí jsme
seděli na „škarpě“ a dívali jsme se na ně. To už ve vsi
byla vyvěšená československá vlajka. Byla to velká radost, vidět Němce utíkat, ale prohru nesli těžce. U Laziště na německou kolonu lidé z příkopu vystřelili, jedno
auto se obrátilo a Němci začali střílet, několik místních
lidí zastřelili. Také cedule se obracely, aby okupanti ztratili správný směr. Já a mnoho dalších mužů z Jedlé jsme
káceli velké smrky přes silnici k Ledči, aby Němci nemohli projet. Později jsme je raději odstranili, aby mohli
Němci projet, z obavy před dalším konfliktem.
5. května projížděli Rusové naší vesnicí, přijeli na koních nebo na vozech a rozhodli se v Jedlé přenocovat,
rozmístili se po celé vesnici. U nás byl plný dvůr i plná

stodola koní. Jeden voják vedl koně do dvora a ve vratech zachytil sedlem o dvířka. Dvířka se rozlámala. Jak
to uviděl důstojník, chtěl vojáka bít. Tatínek se do toho
vložil, že to nic není, že si to opraví. Tatínek byl v první světové válce v Rusku, tak se uměl s Rusy domluvit. U nás se ubytovali důstojníci a ti byli velmi slušní,
po matce chtěli usmažit vejce na cibulce, ne jako ostatní
„davaj vodku“. Když jim tatínek ukazoval hospodářství, tak byli velmi překvapeni a říkali: ,,Eto tvajo, u nás
něvazmožno“. Všichni vojáci měli na rukách i nohách
plno hodinek a řetízků, jak k nim přišli, si každý domyslí. Jeden voják seděl na schodech na zahradě a hrál
si s budíkem. Najednou začal budík zvonit, on se lekl
a budík zahodil hodně daleko. Myslel si, že to je nejspíš
bomba.  Druhý voják nám na zahradě uřízl mladou třešni, udělat si z ní bičík na koně. Po večeři jsme šli všichni spát, kromě tatínka. Ten celou noc seděl v kuchyni
u dveří a hlídal nás. Měl strach hlavně o maminku, věděl, co ruští vojáci po dlouhém odloučení od rodin dovedou. Druhý den ráno vojáci odjížděli. Měli jsme štěstí, že jsme nechovali koně, to by nám je sebrali. Vzali
si pěkný vůz „bedňák“, do kterého zapřáhli svoje koně.
V Jedlé si vzali jednoho koně u Prchalů v hospodě, daleko s ním nedojeli, protože už byl starý, tak ho nechali
v Tasicích. Tatínek říkal: „naše koně nejsou na rychlý
běh, jako ruský koně, tam 40kilometrová vzdálenost je
pro Rusy nedaleko“. Ruská armáda to tak dělala, dokud
byli koně schopní běhu, tak je měli, když už nemohli,
tak je nechali stát a vzali si koně jiné. Po ruské armádě
zůstala v Jedlé krásná grošovatá klisna šimla. Nemohla
na nohy, byla schvácená. Já jsem ji ošetřoval, ale nepomohlo to, tak ji chlapi zastřelili a zakopali.
S radostí jsme ruskou armádu vítali, že nás osvobodila, ale také jsme byli rádi, že jela zase dál – inu pryč
od války. Lidé se radovali z nabyté svobody, vrátily se
všední starosti i radosti – třeba obnova společenského
života na vsi.
Jedna epocha skončila, přišly však další kotrmelce dějin. A že jich za těch následujících pětasedmdesát let zase
bylo!
Josef Prchal Jedlá č. 17
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TAJEMNÝ TROJÚHELNÍK V CENTRU MĚSTA
V květnovém zpravodaji jsem otiskl první část tohoto
příběhu s tajemným názvem. Nalezli jsme dům č. 309
v Nádražní ulici, obdivovali starou vrbu a stručně přešli
životaběh pana Bohumila Brzoně. Dnes tento příběh dokončíme. Projdeme starý mlýn na Želivce i ulici Nádražní
kolem poloviny minulého století.
MAMINKA Z RODU KONČELŮ.
Už jsem zmínil, že Anička (Jindřiška) se narodila
v prostředí, které muselo být z hlediska prostředí, romantiky i zázemí opravdu krásné. Zní to jak z pohádky, starý
dřevěný mlýn na staré řece, uprostřed nedotčené přírody.
Jen jestli tohle dokážeme vyvážit s našimi dnešními nároky a nepředstavitelně těžkou prací, kterou tehdy byli
lidé obklopeni od Božího rána do hlubokého večera. Navíc tenhle Končelův mlýn byl opravdu prosperující a měl
dlouhou tradici. Pan Veleta (starosta v Hněvkovicích) jej
koupil od mlynáře Budínského. Říkalo se tu také U Suchomelů. Pozor! Neplést si s pojmem „u suchánků“ – tady
totiž každý host byl přivítán jaksepatří. U Suchomelů
proto, že v tomhle mlýně se mlelo i v časech, kdy okolní
mlýny už stály pro nedostatek vody. Anička se narodila
do 2. roku I. světové války. Ač by se to nezdálo, tahle
válka se krutě dotýkala i takhle odlehlých koutů. Synci,
kteří byli zvyklí na opratě, kosišťata či vidle, museli najednou vzít do ruky flintu a táhnout docela jiným polem
– polem válečným. Tak i na tomhle mlýně zůstaly jen
samé ženy. Pravým požehnáním tu ve velké rodině byla
„malá babička“, jak ji nazývaly moje průvodkyně Běta
s Jindřiškou. Byla rodem Jeřábkova z Hněvkovic a byla
ženou Rudolfa Velety, bratra majitele mlýna Františka.
Tenhle spiritus agens, prostě vůdkyně prosadila svou,
a svého muže obratností dostala z vojny, zatímco František Končel se vrátil po nevážném zranění. Pro mlýn byl
jejich návrat jednoduše požehnáním. Přesto tu o dramata
nebyla nouze. Mlýn celkem třikrát vyhořel. Naposledy,
když Anička opouštěla měšťanku. Na další školy mohla
zapomenout. Bylo potřeba každé ruky a už někde tady
začala Aniččina nekonečná péče o rodinu stávající i tu,

Anna Brzoňová zvaná Jindra, rozená
Končelová, snímek asi z roku 1940
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která ji v příštích desetiletích čekala. Stala se z ní zdatná
hospodyně a hlavně kuchařka. Vždyť ve mlýně se v sezoně musela postarat až o třicet krků, to v daných poměrech
opravdu nebyla legrace.
Tak když se s Bohumilem našli a ona se za něho v roce
1937 provdala, vlastně se jí v tomto směru mírně ulevilo. Těch hladovců tu byl vlastně „jen“ tucet. Manžel,
dcerky a chlapi z kamenictví (u Brzoňů pracovali pánové
Kadlec, Smejkal, učil se tu Karel Flekal a jako předák
pracoval pan Novák).
Byly tu návštěvy vítané i nevítané. Mezi ty druhé patřil
důstojník Rudé armády a jeho pobočníci, kteří si u Brzoňů zřídili „dočasný“ domov v květnu pětačtyřicátého.
Paní domu a jinak výbornou hospodyni velmi popudilo
důstojníkovo chování, když její broušené mísy používal
jako záchod. Inu docela jiná „kultura“.
Naopak velmi vstřícně a vlídně Anička přijala na pár
let rodinu Hemerkových. To bylo tak. Když se začal budovat Kovofiniš, byla při té příležitosti vystěhována rodina Hemerkových, kteří vedle pozemku Kovofiniše měli
hezkou vilku. Starý pan Hemerka sloužil na Komorním
Hrádku jako zahradník a z vydělaných peněz si domov
vybudoval. Původní snahou „budovatelů“ Kovofiniše
(jsme v 50. letech minulého století) bylo dům odkoupit,
avšak majitelé nesouhlasili, požadovali, aby jim byl postaven stejný dům na jiném místě. I stalo se, že jednoho
dne, kdy pan Hemerka byl v domě sám, přijelo z okresu
auto s tím, že je na okrese připravena k podpisu smlouva o prodeji domu, která by vyhovovala oběma stranám.
A tak si pan Hemerka do auta přisedl a vrátil se za sedm
let z Mírova! Jeho paní z domu vystěhovali a Brzoňovi
jí ve svém domě v Nádražní ulici poskytli na pár let dvě
místnosti.
Ve stejných místnostech pak žili Aniččini rodiče, kteří
po výstavbě přehrady na Želivce také ztratili svůj milovaný mlýn – svůj domov. „Velká babička“ Marie (pro
Bětku a Jindřišku) se dožila vysokého věku, sedávala
na lavičce pod kolnou a pozorovala život na ulici. Maminka, zvyklá starat se vždy o velkou rodinu, starala se

Druhá zleva Anna Končelová, ještě svobodná (asi 1935), ve stejné řadě
zcela vpravo vykukuje její bratr Václav, pod ním bratr Pavel a Jiří. Jedná
se o nedělní výlet kamarádů do okolí mlýna.

Sedící muž s plnovousem je pan Rudolf Veleta, mlynář,
strýc Františka Končela. Vzal si za ženu Jindřišku Jeřábkovou, neměli děti, odkázali mlýn včetně hospodářství F. Končelovi, tehdy šestnáctiletému chlapci, který se
posléze stal také mlynářem. Fotografie je z první světové
války.

František Končel sedí uprostřed stolu (s knírkem), pravděpodobně v D. Kralovicích s částí místní „honorace“
(asi 30. léta).

Atmosféra Nádražní ulice ze 40. let minulého století. Kdo
je pozná?
Anna a Bohumil na svatbě své nejmladší dcery Bohunky. Tatík jako vždy vážný, maminka unavená z povinností
(rok 1973).
o své dcery až vlastně do jejich dospělosti. Teprve potom
nastoupila také do práce mimo domov. Nejprve do místní
prádelny, později do ledečské lékárny. Zemřela ve věku
73 let, na konci 70. let minulého století.
NÁDRAŽNÍ ULICE – POSPOLITOST A DRUŽNOST.
Obě moje hostitelky si mj. pochvalovaly dvě věci ze
svých vzpomínek. Rády si vybavovaly lidi i události svého dětství i dospívání v okolí svého domu. Jak už zaznělo
v úvodu, byla to ulice velmi rušná a o dění maloměsta tu
nebyla nouze. V ulici fungovala především pošta – odtud
se šířily ty nejčerstvější úřední zprávy i ty už mírně zmutované, probírané hlavně na velmi frekventované lavičce
u poštovní schránky. Postával tady poštovní vůz pana
Mojžíše, na lavičce u pošty, hned vedle poštovní schránky, se scházeli chlapi různého politického smýšlení, lidovec, národní socialista - vše bez nesvárů, v sousedském
duchu. Z okolních krámků přišel puškař, provazník i lidé
z koloniálu…
MLÝN U KONČELŮ BYL OÁZOU RADOSTI A SVOBODY.
Přes stůl si podáváme zažloutlé fotografie, kterým pomalu mizí kontury, stejně jako se vytvořily stíny ze životů těch, kteří tu postávali před objektivem. Mnohokrát

obě sestry obrátily obrázky právě z želivského mlýna.
Mají ho navždy spojený se štěstím a gruntovním zázemím rodiny. Své jistě sehrály vzpomínky na prázdninový
čas i na dobrodružné okamžiky, kdy se ze mlýna tajně
převážel proviant pro rodinu i známé. Tehdy dětská duše
neuměla vyhodnotit, jak nebezpečné to mohlo být. Stejně
jako když prchající Němci na konci války v panice kroužili kolem mlýna, aby našli ten správný směr. Tehdy měl
strach navrch.
NAŠEL JSEM TAJEMSTVÍ? Sluníčko pozdního
odpoledne kreslí na okno pohyblivé stíny z listů vrby.
„Stará dáma“ už nám nebouchá do skel, asi už ji zmohlo
naše dlouhé vyprávění a ostatní příběhy se jí promítají
do snů. Také kříž na stěně v soumraku potemněl, ale dává
místu klid a vyrovnanost. Prostě tudy minulé dvě hodiny
prošly vzpomínky rodu Brzoňových z čp. 309. Vlastně
ani nevím, jestli jsem odkryl tajemno, které mi tohle místo připomíná. Nejspíš ne a ani už ho hledat nebudu. Až
půjdu příště okolo, budu jistě vzpomínat na milé setkání s paními – Alžbětou a Jindřiškou, za jejich vstřícnost
a důvěru mnohokrát děkuji. Jistě se mi vybaví oba velké
vážené rody tam na jih přes Sázavu, kde se začaly tvořit
kořeny pro rodinu Brzoňových v Nádražní ulici. Když
jsme se loučili, vrba už stála v podvečeru klidně, nepřejížděla po mně, ostatně, co by mi na hlavě také čechrala.
Třeba jsem se i já stal jejím novým známým. Slušně jsem
ji pozdravil: za prvé je to dáma a za druhé přeci jen skoro
o půlstoletí starší.
ok
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ZODPOVĚDNOST V současné mediálně i citově vyhrocené
době napjatě sledujeme ty, kteří shodou okolností řídí stát a rozhodují o některých stránkách našeho života. Jsme svědky toho,
jaké škody může vyvolat veřejně pronesená nerozvážná věta, nepromyšlené rozhodnutí nebo nedostatečná a nedůsledná příprava
na budoucnost. Tíživá zodpovědnost, povinnosti různých hodnot
a silné tlaky mohou snadno vést ke strachu a zoufalství. Z problému je najednou šílená noční můra, strach vyvolá depresivní
nečinnost. Jedno špatné rozhodnutí může snadno vážně poškodit
dobré dílo. V osobním rozhodování je to stejné, ale zodpovídáme za ně pouze my. Za svůj život, zemi, svěřený talent, za své
blízké, za svou budoucnost. Dokáže člověk dlouhodobě takovou
zodpovědnost unést? Možná si právě dnes uvědomujeme křehkost lidského života, který se pod takovou tíhou hroutí. Právě
prožívaná víra se stává pilířem, který lidský život podepře, dá mu
směr a nenechá ho uvíznout v bažině.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
21. 6. v 9.00 při slavnostní mši svaté děti přijmou první svaté
přijímání
28. 6. v 14.30 poutní mše svatá ke svatému Janu Křtiteli v Sačanech

14. 6. v 9.00 Slavnost Božího Těla-slavnostní mše svatá s eucharistickým průvodem v okolí kostela a fary. Součástí průvodu
budou modlitby u čtyř venkovních oltářů.
28. 6. v 9.00 slavnostní poutní mše svatá ke svatému Petru a Pavlu
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek
v 18.00
12. 7. v 10:00 udělí Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký
v děkanském kostele Svátost biřmování.
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav s jeho jménem spojil hlavní chrám
v Praze, jeho památku ctil i císař a král Karel IV.)
24. 6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele (prorok, který připravoval lidi na příchod Ježíše a pokřtil ho v řece Jordánu)
29. 6. Sv. Petr a Pavel (těmto dvěma apoštolům je zasvěcený
chrám v Ledči)
4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů, založil Sázavský
klášter)
5. 7. Sv. Cyril a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanského jazyka
v našich zemích)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

KLIENTI CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ SI PORADÍ
I V TĚŽŠÍCH ČASECH
Na adrese Barborka 1324 v Ledči žijí v současné době tři dospělí s mentálním a kombinovaným postižením, kteří využívají
služeb Chráněného bydlení Petrklíč při OCH H. Brod. Nejenže
jsou schopni za individuální podpory téměř samostatného života,
navíc v době opatření proti šíření koronaviru pomáhali tam, kde
bylo třeba.
„Obyvatelé chráněného bydlení pomáhali stříhat látky na roušky, které šily pracovnice ze stacionáře Petrklíč nejen pro kolegy
z Charity, ale také pro veřejnost, ﬁrmy, zdravotnická nebo sociální zařízení,“ upřesňuje vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč
Miroslav Sklenář, který si zároveň pochvaluje, jak uživatelé náročnou situaci zvládali a dokázali se jí přizpůsobit. „Nechodili
do města, dodržovali přísná opatření, nosili roušky a používali
dezinfekci,“ přiblížil Miroslav Sklenář.
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Nouzový stav využili k vylepšení prostor chráněného bydlení.
„Opatřili jsme z daru pračku, vymalovali jsme pokoje a kuchyň,
sklad jsme vybavili policemi a přeinstalovali stropní větrák.
Zkrátka byl konečně čas na věci, které se obvykle odkládají,“
pochvaluje si Ivana Tomanová, sociální pracovnice Petrklíče.
Centrum sociálních služeb Petrklíč, které funguje na stejné
adrese jako Chráněné bydlení Petrklíč, se znovu svým klientům
otevřelo 25. května. Lidé starší 50 let však podle vládního nařízení za aktivitami do Petrklíče ještě docházet nemohou. Vrátit se
k nám budou moci až k 22. červnu. Už se těšíme, až se všichni
uvidíme.
Monika Brothánková, OCH H. Brod, brothankova@charitahb.cz
Tel.: 732 184 048

OHLÉDNUTÍ ZA 30 LETY SPOLEČNOSTI GALATEK a.s.
V těchto dnech si připomíná místní společnost GALATEK
a.s. 30. výročí od svého založení. Plánované oslavy pro zaměstnance, veřejnost a obchodní partnery se bohužel musely
odložit a tak si dovolíme toto jubileum připomenout alespoň
tímto článkem.
Historie naší společnosti se začala psát hned na začátku
roku 1990, kdy si 6 kolegů z oboru povrchových úprav chtělo
splnit svůj sen – založit a řídit svoji privátní ﬁrmu. Společné
plány vyvrcholily dne 25. května 1990, kdy byla oﬁciálně zapsána společnost GALATEK TECHNIK v.o.s. Posláním nově
vzniklé společnosti bylo hlavně poskytování projekčních
a poradenských služeb, ale požadavky dynamicky rozvíjejícího se trhu brzy přinutily majitele k realizaci kompletních
dodávek včetně výrobních, montážních a servisních služeb.
Významným milníkem v naší historii byl rok 1993, kdy
společnost GALATEK získala vlastnická práva k pronajatému výrobnímu areálu bývalé STS a tím také došlo ke skokovému nárůstu počtu zaměstnanců. Nově získaný areál nebyl
zas tak nový a v následujících letech si vyžádal další investice
do jeho rekonstrukce a rozšíření. Jednalo se hlavně o novou
výrobní halu sloužící jako přípravna a sklad hutního materiálu, následně o rekonstrukci a modernizaci stávající výrobní
haly a přístavbu nové haly s lakovnou a hlavním skladem.
Tyto změny umožňovaly realizace stále technicky složitějších
zakázek a také zvyšovaly důvěru významnějších zákazníků.
Dalším zlomovým okamžikem byl rok 1998, kdy byla dokončena výstavba administrativně správní části výrobního
areálu a soustředění výrobních, technických i administrativních činností společnosti do jednoho místa. Zároveň byla
dokončena i transformace společnosti s ručením omezeným
na akciovou společnost, GALATEK a.s. Tím byla významně
posílena důvěra zákazníků a bylo možné ucházet se o zakázky
v automobilovém průmyslu.
V následujících letech se činnost společnosti zaměřila hlavně na rozšiřování služeb a technický vývoj dodávek a podařilo
se jí získat významné reference ve ﬁrmách Škoda Auto Mladá Boleslav, TPCA, Karosa Vysoké Mýto, nebo i významné

realizace v zahraničí, hlavně na Slovensku, v Holandsku
a v Rusku, ale i v jiných zemích Evropy a Asie. Do portfolia ﬁrmy se dostaly i nové sortimenty v oboru povrchových
úprav, jako automatické linky na nanášení práškových plastů
a konzervační linky.
V roce 2006 se společnost GALATEK podílela na založení sdružení CPU – České Povrchové Úpravy, pod patronací
státní agentury CzechTrade. To umožnilo získat významné
dodávky do Ruské federace. Za všechny je nutné zmínit výstavbu provozu povrchových úprav železničních nákladních
vagonů ve ﬁrmě URALVAGONZAVOD, Nižnij Tagil (RF),
která byla ve své době největší lakovnou železničních vagonů
na světě.
Je obvyklé, že po rekordním období přichází i roky chudší, kdy hlavně v roce 2010 byla naše společnost vystavena
dopadům hospodářské krize, které ale dokázala překonat bez
velkých ﬁnančních ztrát a hlavně se zachováním stávajícího
týmu a zajištěním dalšího rozvoje společnosti.
K významné změně v organizační struktuře došlo začátkem
roku 2011, kdy akcionáři společnosti opustili management
a pověřili řízením nové výkonné vedení, ustanovené z dlouholetých zaměstnanců.
Velký přínos měla i spolupráce s místní ﬁrmou Aquacomp
Hard s.r.o. ve společných dodávkách komplexních provozů
povrchových úprav se zaměřením na Ruskou federaci.
Důležitým milníkem v rozvoji společnosti GALATEK bylo
vybudování vlastního výzkumného a vývojového pracoviště
v roce 2013, vybaveného nejmodernějšími technologiemi,
včetně dvou robotů. Právě díky této investici se mohl GALATEK stát významným hráčem na trhu s robotickými lakovacími linkami, ale také významným partnerem ve vývoji
moderních technologií.
I když současná doba příliš investicím nepřeje, má naše
společnost vyplněnou kapacitu ještě na bezmála rok a pevně
věříme, že díky universálnímu sortimentu ustojíme tuto turbulentní dobu v dobré kondici a stálé sestavě.
Jan Drápela, obchodní ředitel
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V NÁVAZNOSTI NA 100LETÉ VÝROČÍ RYBÁŘSKÉ
ORGANIZACE V LEDČI N. S. – OHLÉDNUTÍ NA ŽELIVKU
dokončení
V květnovém vydání Ledečské zpravodaje jsme vám
nabídli první část příběhu pana Josefa Váši z Hněvkovic.
V tomto vydání vám nabízíme jeho dokončení. V souvislosti s titulkem jen připomínáme, že na jaře vyšla poněkud
„zamrzlá“ publikace 100 LET RYBÁŘSKÉHO SPOLKU
LEDEČ NAD SÁZAVOU. Kniha pojednává o činnosti
místní organizace od jejího založení, až po její současnost. Autorem je Ing. Pavel Pešek, 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 Kniha je k dostání na ledečském informačním centru Následuje pokračování příspěvku pana Váši.
Pro ČRS došlo k nenapravitelným škodám tím, že byl
Václav Nebeský nahrazen politickým pracovníkem Z.
Bradou. Ten vždy věděl, kde je jeho místo a věřil, že strana nedopustí, aby byli poctiví soudruzi špiněni a odstřelováni, jak tomu bylo v období socialismu s lidskou tváří.
Tolik krátce z jeho obsáhlého dopisu z roku 1988, kde žádá
stranické orgány o pomoc.
Říká se, že Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Stalo se
tak i v případě soudruha Z. Brady na sjezdu ČRS v lednu
1989. Delegáti obdrželi od Ing. Jaromíra Říhy, rybářského odborníka, informaci o důvodech zrušení ČRS Želivka, podepsanou členy MO ČRS v Ledči Z. Chaloupkou,
J. Vášou, M. Píbilem a členem MO ČRS v Zahrádce, K.
Zmatlíkem, se žádostí, aby dobře zvážili volbu nových
představitelů ÚV ČRS. Delegáti sjezdu využili informaci
a soudruh Z. Brada nebyl zvolen a musel do penze.
Nové vedení ČRS zrušilo žalobu na Rudé právo ve věci
kritických článků, týkajících se Želivky a Usnesením
Rady ČRS z roku 1991 plně rehabilitovalo Josefa Vášu
a celou jeho činnost a vyslovilo politování nad jednáním
a rozhodnutím bývalého ÚV ČRS ve věci zrušení ČRS
závodu Želivka a rozvázání pracovního poměru s jeho
osobou.

J. VÁŠA U KŘÍŽE PŘED MLÝNEM BĚLÁ.
Kříž u cesty, před vjezdem do bývalého
mlýna Bělá. Dnes je jeho památníkem, připomínajícím minulost. Dobro i zlo.
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V důsledku reorganizačních změn se však nebylo kam
vrátit. Zbývající část mlýna Bělá byla v červenci 1989 zapálena a zdemolována. Barbarský čin se stal krátce před
listopadem, kdy došlo k politickým změnám. Dle vyjádření Ing. Jiřího Vostradovského, CSc. z Výzkumného
ústavu rybářského a hydrobiologického, který na Želivce
dlouhá léta pracoval, byl mlýn Bělá z pohledu rybářského významu objektem číslo jedna a neměl být zbourán.
Výsledkem spolupráce s Ing. Vostradovským byl i úspěšný umělý výtěr a odchov bolena dravého, který se poprvé
v Československu uskutečnil na pracovišti ČRS Želivka.
Na odchovu ročních bolenů se významně podílela i MO
ČRS v Ledči na rybníku Hutě I., rybnících Vršek a Širočina ve Studeném. Do slupu ve mlýně Bělá se ročně lovilo až
14 q úhořů. I zlatí úhoři, kteří hráli roli ve ﬁlmu K. Kachyni, byli z tohoto lapadla. Z přehrady se odlovovalo ročně
přes 100 q cejnů a ostatních bílých ryb, z toho u mlýna
Bělá 30–40 q. Prováděl se zde odlov a výtěr generačních
ryb, především bolena a štiky, pro líheň instalovanou ve
vodárenském objektu pod hrází přehrady v Nesměřicích,
kde bylo vyprodukováno celkem 8,7 milionu kusů bolenů. Existencí mlýna byla zajištěna i ostraha trdliště ryb
a úhořího lapadla před pytláky. Mlýn měl vlastní elektrárnu o výkonu 25 kW, katr na pořez dřeva a provozuschopné mlýnské zařízení. Kromě řeky sem přitékají tři potoky
a s rozsáhlými pozemky zde byly mimořádné přírodní
podmínky pro zbudování odchovného rybího hospodářství. S tím vším se na základě doporučení VÚRH Ing. Vostradovského počítalo a již projektově připravovalo. To vše
muselo skončit na základě msty a lidské nenávisti. Bývalý
majitel mlýna Jaroslav Daněk, který o něj rybářskému svazu pečoval, se musel se starou matkou vystěhovat.
Zbouráním mlýna Bělá, který zde přečkal celá staletí,
došlo nejen k historické škodě, ale zaniklo i jedno z nekrásnějších míst na řece Želivce.
Na základě dokladů a osobní účasti
v tomto dění napsal Josef Váša

MLÝN BĚLÁ. Mlýn Bělá na řece Želivce patřil pod čp. 2 k obci Koberovice. Protože
stál nad čárou zátopy maximální provozní hladiny přehrady Švihov, která je dána
kótou 377 m n. m., bylo rozhodnuto, že nebude demolován a bude využit k rybářským
účelům.

NÁVRAT DEVÁŤÁKŮ A ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ
DO ŠKOLNÍCH LAVIC
Do Základní školy Ledeč nad Sázavou se v pondělí 11. května, po více než dvouměsíčním přerušení
výuky, vrátilo 41 žáků devátých tříd, kteří se připravují na jednotné přijímací zkoušky na střední školy
z českého jazyka a matematiky. Přijímací zkoušky
proběhnou letos pouze v jednom termínu a to v pondělí 8. 6.
Výuka deváťáků probíhá ve skupinách po 15 žácích
za přísných hygienických opatření stanovených MZ
a MŠMT. Žáci navštěvují školu každý pracovní den
mimo pátek a učí se ve dvou devadesátiminutových
blocích. Naprostá většina z nich možnost přípravy
na přijímací zkoušky i kontaktu se svými spolužáky „kvitovala“ a s přísnými pravidly současné výuky
nemají žádný problém.
Poslední květnové pondělí 25. 5. se školní budova v ulici Komenského otevřela také pro žáky prvního stupně. K dobrovolné docházce se přihlásilo
111 žáků školy, kteří byli rozděleni do deseti skupin
po maximálně 15 žácích. Pobyt ve škole probíhá tak

jako u devátých tříd za přísných hygienických pravidel a je rozdělen do dvou bloků. V dopoledním
bloku vypracovávají žáci spolu s učitelkami prvního a druhého stupně a speciálního oboru úkoly, které
jim z domova zadávají jejich třídní učitelky. Činnost
v odpoledním bloku začíná po obědě ve školní jídelně a žáci se zde spolu s asistentkami pedagoga a vychovatelkami školní družiny věnují volnočasovým
aktivitám podobně jako ve školní družině.
Stravování pro žáky a zaměstnance školy, kteří
v současnosti chodí do školy, je též svázána přísnými
hygienickými předpisy. V jídelně jsou stolky rozestaveny tak, aby měli strávníci mezi sebou minimálně
1,5 metrové rozestupy. Po každém strávníkovi jsou
stolky dezinﬁkovány a personál zajišťuje i odnos použitého nádobí. Najednou se může v jídelně za těchto
pravidel stravovat maximálně 60 žáků.
Všem našim žákům 5. a 9. ročníku přejeme v červnu hodně úspěchů u přijímacích zkoušek!
Mgr. Petra Vágnerová, zástupce ředitele

V květnovém zpravodaji jsme si stěžovali, že fotky ze školního zpravodajství jsou smutné. Tohle už je o poznání lepší, jen to pořád
vypadá jak z futuristického Þlmu. Kéž by tyhle obrázky skončily někde v kronikách a už se neopakovaly. Ať jsou naše děti hlavně
zdravé a bez takových omezení. Raději mohou klidně ještě o kousek víc zlobit. Věřím, že mi tuhle větu odpustí i samotní kantoři,
kteří toho už teď mají až nad hlavu.
ok
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FOTOGRAFIE NA TÉMA JARO

Současný netradiční způsob výuky umožňuje učitelům i žákům
ledečské střední školy jiné formy vzdělávání, než na které byly
obě skupiny do letošního března
zvyklé. Některé úkoly se pro žáky
vymýšlejí jednoduše, jiné nápady
vznikají za pomoci příkladů dobré
praxe z jiných škol a některé trvají
docela dlouho, než se zadaří je vymyslet.
Žákům primy a sekundy byl
v rámci výuky Informačních a komunikačních technologií v polovině
dubna zadán úkol, aby vystrčili své
nosánky z domu a vyfotili fotku,
která pro ně symbolizuje jaro. Měli
také ke svým fotograﬁím stručně
napsat své myšlenky a pocity z dané
fotograﬁe. Děvčata i chlapci se úkolu zhostili výborně. Není pravda, jak

někdy můžeme slyšet z úst nás dospělých, že mladí lidé v tomto věku
nemají zájem o přírodu a že úkoly
jim svěřené jsou odněkud nejlépe
a rychle opsané a zkopírované. Většina žáků nejen, že se rozplývala
nad rozkvetlými stromy, mláďaty, zelenající se přírodou i čím dál
teplejším sluníčkem, ale také jejich
popisky fotek byly plné dojemných
a poetických myšlenek.

Druhou částí tohoto úkolu bylo
ohodnotit výtvory spolužáků
v rámci anonymního dotazníku.
Vítězkou se stala Eliška Hujerová
ze sekundy. Pokud si chcete také
prohlédnout hezké fotograﬁe našich žáků, navštivte webové stránky naší školy a pokochejte se fotograﬁemi jara.
Ing. Jana Flekalová

REALIZACE PROJEKTU
„UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT“ MÍŘÍ DO FINÁLE

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč je partnerem projektu Kraje Vysočina
„Učíme se ze života pro život“. I v okamžiku mimořádného opatření proti pandemii Covid-19, kdy jsou školy
pro žáky uzavřeny, pokračujeme online v naplňování
cíle projektu, kterým je vytvořit ve školách aktivizující učební klima nezbytné pro rozvoj kompetencí žáků.
Aktivizační a transferové nástroje využívají učitelé
při výuce online, především se jedná o pracovní listy
z polytechnické výchovy, čtenářské gramotnosti, ICT
kompetencí, a dále jazykové kompetence v odborných
předmětech. Z realizované výuky online učitelé podávají zpětnou vazbu vyplněním reﬂexivní zprávy (která
se také odesílá pomocí webového formuláře online)
a dokládají záznamy z videokonferencí, fotograﬁe
či printscreeny obrazovky, videa nebo fotograﬁe od
žáků. Pedagogické koordinátorky připravovaly v průběhu května podklady pro zprávu o realizaci projektu.
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Někteří učitelé budou využívat aktivizační a transferové nástroje ve škole v prvním čtvrtletí následujícího
školního roku 2020/2021.
Škola si pro realizaci aktivit pořídila moderní vybavení včetně software v celkové výši 1.035.000 Kč.
Pro provádění pokusů v chemii byly nakoupeny nové
výukové sady pro elektrochemii a pH metry s elektrodou. Ve výuce přírodovědných předmětů se mohou
využívat výukové programy Lidské tělo, Geologie,
Matematika a Fyzika. Na odborné škole se ve výuce
využívá moderní digitální a laserové měřicí vybavení.
Sdílení a výměna zkušeností z výuky proběhne na
letní škole pedagogických koordinátorů v září 2020
a na setkání zapojených pedagogů SŠ v listopadu
2020. Konec projektu se předpokládá 31. prosince
2020. Doufáme, že situace již bude na podzim pro dokončení realizace projektu příznivá.
Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ NA GYMNÁZIU
Mezi klíčové kompetence, které má každý žák při
svém studiu posílit, patří kompetence k podnikavosti,
k řešení problémů a komunikativní kompetence. Na
těchto třech základních pilířích stojí i nový předmět,
který od letošního školního roku měli možnost žáci
2. ročníku vyššího gymnázia navštěvovat v rámci volitelných předmětů. Jedná se o Seminář podnikatelské
činnosti. Jak je již z názvu patrno, základem je seznámení se se základy podnikání.
K tomuto účelu žáci zakládají své ﬁktivní ﬁrmy a jejich úkolem je provádět veškeré činnosti, které s podnikáním souvisejí, a to pěkně od začátku. Nejdříve se
musí rozhodnout, v jaké oblasti podnikání se budou angažovat, dále musí podat návrh na zápis do obchodního
rejstříku a provést všechny úkony s počátky podnikání
související (vytvořit podnikatelský záměr, svolat ustavující valnou hromadu, sepsat společenskou smlouvu,
zvolit si název společnosti …).
Poté se věnují běžným podnikatelským aktivitám,
vedou účetnictví nebo daňovou evidenci, sepisují pracovní smlouvy, počítají mzdy, platí zdravotní a sociální pojištění, daně, vytváří propagační materiály a také
obchodují. V rámci České republiky mají žáci možnost
obchodovat s ostatními ﬁktivními ﬁrmami, kterých je
na českých školách několik desítek. Celý systém tohoto ﬁktivního podnikání zaštiťuje Národní pedagogický
institut ČR (dříve Národní ústav pro vzdělávání), který
také zastupuje funkce jednotlivých úřadů, se kterými

podnikatel musí komunikovat (obchodní rejstřík, ﬁnanční úřad, ČSSZ).
Žáci letošního semináře se rozdělili na dvě skupiny
a založili dvě ﬁrmy. Palisovy svačinky, s. r. o., jak je
patrno z názvu, se zabývají fastfoodovým občerstvením
a společnost IZZA Plast, s. r. o., nabízí produkty vytvořené z plastu především pro potřeby zahradníků.
Tento předmět ale na naší škole není žádnou novinkou,
stejně se tak zabývají podnikáním i žáci oboru Informační technologie v rámci předmětu Podnikatelské činnosti ve 3. ročníku svého studia. Mohlo by se zdát, že žáci
gymnázia jsou oproti svým spolužákům znevýhodněni
tím, že nemají žádné ekonomické předměty. Ale za sebe,
coby učitele, musím říct, že to nahrazují svou aktivitou
a iniciativou, se kterou se do tohoto předmětu pustili.
Předmět totiž není vyučován klasickou formou frontální výuky, občas zpestřený jinou aktivitou. Každá
hodina je totiž založena na týmové práci jednotlivých
ﬁrem, kdy učitel je poradcem a zasahuje do výuky tím,
že zadává oblast prováděných úkolů a napomáhá tehdy,
kdy žáci už opravdu neví, kudy kam, ale tato situace
nenastává naštěstí příliš často.
V minulých dnech jsem mezi žáky také provedla anonymní dotazníkové šetření k tomuto předmětu a s radostí jsem zjistila, že všichni by si tento předmět vybrali
znovu. Jsem přesvědčena, že znalosti a hlavně dovednosti získané v tomto předmětu využijí v budoucnu,
i kdyby sami podnikat nezačali.
Jana Flekalová

ZAHRÁDECKÁ POUŤ 2020
I v současné době, kdy se život
s ustupující epidemií koronaviru
jen pomalu vrací do běžných kolejí,
připravuje Spolek Přátelé Zahrádky tradiční Zahrádeckou pouť. Její
termín letos připadá na sobotu 20.
června.
Konečná podoba programu pouti
bude záviset na aktuálně platných
hygienických opatřeních. Pokud to
zásady platné pro objekty Národního památkového ústavu, který je

správcem kostela sv. Víta v Zahrádce, dovolí, bude od 14 hodin sloužit
mši svatou ledečský děkan ThDr.
Jan Bárta a následovat bude hudební vystoupení na prostranství před
kostelem a komentovaná prohlídka
kostela.
V každém případě však počítáme
s tím, že bude kostel otevřen od cca
14 do 17 hodin, uvnitř bude připravena výstavka, letos zaměřená na
100. výročí uzákonění naší státní

vlajky, 75. výročí ukončení druhé
světové války a 70. výročí úmrtí pátera Josefa Toufara. Probíhat budou
také komentované prohlídky kostela.
Informace o ﬁnální podobě akce
naleznete na internetových stránkách www.zahradka.euweb.cz nebo
na facebooku Zahrádka u Ledče
(www.facebook.com/zahradka.zelivka).
-JČ-

800 LET ZAHRÁDKY (2019)
DŮM PŘÍRODY BLANÍKU OD 26. 5. DO 31. 8. 2020
Příběh obce, která musela ustoupit vodní nádrži Švihov na řece
Želivce. Výstava byla připravena
Spolkem Přátelé Zahrádky.

V sobotu 1. 8. od 17:00 se v Domě
přírody Blaníku uskuteční k této
výstavě beseda s rodáky, pamětníky a s těmi, kteří odkaz městečka

Zahrádka v současnosti oživují.
www.dumprirody.cz/blanik/akce/
vystava-zahradka, www.zahradka.
euweb.cz
JČ

19

SVČ LEDEČ ZNOVU OBNOVILO VZDĚLÁVÁNÍ
Asi jako každý jsme i my bedlivě sledovali rozvolňování opatření týkající se vzdělávání. Počítali jsme s tím, že se nám podaří
alespoň nějakou činnost obnovit
od 25. května, ale z ničeho nic se
mohla střediska volného času otevřít už 11. 5.
Začal velký rozruch a vyvstala otázka, co, kde,
v jakém počtu a jak rychle se nám povede otevřít. Udělali jsme si průzkum mezi přihlášenými.
Nejvíce jsme se obávali, že vícečetné skupiny
budeme muset dělit, nebo naopak nebude o znovuobnovené kroužky zájem. Ani jedna obava se
nenaplnila. Vícečetné skupiny se přesunuly do
venkovních areálů a v budově nám zůstaly menší
skupinky. I tak se uvnitř i venku vše řídí přísnými hygienickými pravidly. Ale vyvstalá situace

přináší i mnohé výzvy. Klubovny se ze dne na
den přeměnily na třídy s lavicemi. Učíme ve štítech a rouškách. Dezinﬁkujeme snad úplně vše…
Ale po pár týdnech opětovného provozu můžeme říci, že je to super. Děti i dospěláci se nám
vrátili a my jsme obnovili 92 % kroužků (nový
rozvrh na www.svcledec.cz). Otazníky stále visí
nad letní činností. Příměstské tábory a soustředění by měly jet podle nastavených pravidel týkajících se pravidelného vzdělávání. U pobytových
akcí se budeme řídit hygienicko-protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.
Všechny naše aktivity pro léto 2020 naleznete na
www.svcledec.cz.
Za pracovníky SVČ Ledeč
Mgr. Ivana Svobodová

Po skončení mimořádných opatření znovuotevřená keramika a taneční kroužek v předepsaných rozestupech na víceúčelovém hřišti

Zleva v rouškách Toník Kadlec, Bára Kotěrová a Marcela Mainerová

Taneční skupina LEADER DIAMOND
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Zleva v rouškách Beáta Pytlíková a Sára Nepovímová
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STUDIO SALVE (NAPROTI POŠTĚ)
FILIP PROCHÁZKA – TEL. 604 626 691

PÁNSKÝ STŘIH
ÚPRAVA VOUSŮ,
BEZ ČEKÁNÍ!

Jaké věci je možné darovat:
• dámské, pánské, dětské oblečení • obuv • hračky – jakékoliv • bytový textil – povlečení, přikrývky, ručníky, záclony, větší kusy látek • knihy a časopisy • jízdní kola, helmy,
a ostatní sportovní potřeby • dětské kočárky a další věci pro děti • domácí potřeby, nádobí
• drobné elektrické spotřebiče • drobný nábytek • pěstitelské přebytky • PROSÍME JEN
O ČISTÉ A NEPOŠKOZENÉ VĚCI. (Špinavé a roztrhané oblečení, rozbité nefunkční
věci atd. nikomu neposlouží)
Věcnou sbírkou BEZPENĚZ podpoříme: dětské domovy, lidi v nouzi a bez domova, pečovatelské domy, záchranné stanice zvířat a mnohé další.
Těšíme se na vás
www.budelip.com

Věci můžete nosit na sokolovnu ve středu 17. 6. až pátek 19. 6. od 1700
do 1900 hodin, v sobotu 20. 6. od 1130 do 1330 hodin.

Jak to funguje?
• přineseš něco, co už nepotřebuješ • odneseš si, co se ti líbí • vybrané věci předáme tam,
kde je potřebují a využijí • to vše BEZPENĚZ • vstupenkou je nějaká věc, která může ještě
někomu dalšímu sloužit a udělat radost

20. června 2020 na sokolovně v Ledči n. S. od 1400
do pozdních večerních hodin
V rámci podpory akce vás cca od 20.00 roztančí kapely
KOCZKOPES a STONED TONES.
Občerstvení zajištěno, přijďte se s námi poradovat.

Blešák a Věcná sbírka BEZPENĚZ

pořádá 7. ročník dobročinné akce na podporu nekonzumního způsobu života a vzájemné lidské pomoci

ŽÁCI V AKCI – HÁZENÁ
Jednou z velmi nadějných kategorií jsou mladší žáci. Většina kluků už hrála za tuto kategorii v letošní sezóně, přestože
dosud byli ještě „minky“. Spolu s ostřílenějšími hráči nasbírali
zkušenosti, které budou mít nyní možnost prodat na palubovce. Začátek roku měli kluci velmi dobře našlápnutý, ale bohužel, epidemie zasáhla, tak jsme se museli přesunout do online
tréninků. Hned při první možnosti opravdu hrát, kluci vystartovali a trénovali. Téměř měsíc trénujeme na venkovním hřišti
v Koutech (velká pochvala pro všechny, kteří na tréninky jezdí na kole). Tréninky bez míče se zaměřují na fyzičku a zpevnění svalů. V červnu si zahrajeme v hale i venku, kluci se těší
na míč, obranu a hlavně útok. Ani o letošních prázdninách
nebudeme úplně zahálet. Trénovat v lehčím tempu plánujeme
pro oba prázdninové měsíce. Kluky čeká soustředění na kolech, na které naváže házenkářský kemp na konci prázdnin.
A potom se těšíme na turnaje, zápasy a góly. Držte nám palce,
ať gólů v brance soupeře vidíme co nejvíce. A pokud se k nám
chcete přidat, neváhejte za námi dorazit na trénink ☺
Lenka Pešková

SITUACE NA TRHU PRÁCE VE TŘETINĚ ROKU 2020
Město Ledeč nad Sázavou (údaj v závorce je z března 2020)
– počet uchazečů o zaměstnání – 122 (110)), z toho žen – 66 (54)
podíl nezaměstnaných osob – 3,7 (3,2) %, volná pracovní místa – 33 (59)
REGION SVĚTLÁ N. S.
– počet uchazečů o zaměst. – 466 (447)
– z toho žen – 247 (231)
– podíl nezaměst. osob – 3,5 (3,3) %
– volná pracovní místa 84 (90)

OKRES HAVLÍČKŮV BROD
– počet uchazečů o zaměst. – 1794 (1574) – z toho žen – 1001 (867)
– podíl nezaměst. osob – 2,8 (2,4) %
– volná pracovní místa 1257 (1277)
Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ŮP Havlíčkův Brod
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
NAŠE STOLETÁ SOUSEDKA ZEMŘELA
Byl čtvrtek 21. května, jaro vrcholilo, v lukách vykvétaly první
zvonky,
kopretiny
a cvrčci se předháněli
ve svých svatebních
písních. K nám se však
donesla jiná zpráva. Ten den také opustila
svou pozemskou pouť, paní LUDMILA
MARTÍNKOVÁ z Ledče. Její požehnaný život byl opravdu nezvykle dlouhý,
vždyť scházel jen půlrok, aby naplnila
102 let života. Však také do té doby byla
nejstarší spoluobčankou našeho města.
Paní Martínková byla po celá léta věrnou čtenářkou našeho zpravodaje a měli

jsme tu čest, oslavit s ní v listopadu 2018
její výjimečné životní jubileum – 100 let
(viz LZ 11/2018).
Na paní Ludmilu Martínkovou budu
rád vzpomínat, vždy si vybavím čiperku
se zvídavýma očima a spoustou vzpomínek, které si nad hromádkami fotograﬁí
obdivuhodně vybavovala. A ty její oči se
podle toho také měnily – buď byly smutné, to když jsme přišli na něco tíživého
z jejího života, nebo čtverácké, veselé,
když vzpomínala na dětství, mladá léta
i první lásky.
Teď už se jistě sešla se všemi, které
kdy měla ráda a kteří ji předčasně opustili. Kromě dlouhého žití jí byl dopřán

i klidný odchod, v těsné blízkosti své rodiny a lidí, které milovala.
Rodina děkuje všem, kteří se přišli s jejich milou maminkou, příbuznou i stejně
milou sousedkou naposledy rozloučit.
Všichni ostatní budou jistě na paní Ludmilu velmi rádi vzpomínat.
ok
V TÉTO SOUVISLOSTI snad ještě připomínka, že momentálně nejstarší žena
v Ledči je ročník 1923 a nejstarší muž
v našem městě se narodil v roce 1924.
Tak všem TOP seniorům přejeme pevné zdraví a vitalitu, abychom tu třeba
v blízké budoucnosti mohli založit klub
„stovkařů“.

ZEMŘEL PAN STANISLAV VRBA
Pan Stanislav Vrba
se v komunální politice
začal intenzivně angažovat hned po roce
1989. V roce 2002 už
měl v komunálních volbách 3. největší počet
hlasů (875). Po nečekaných politických
„přesunech“ v únoru 2004 se stal pan
S. Vrba, v pořadí purkmistrů, předsedů

a starostů dvaačtyřicátý, který se postavil
do čela Ledče. Svůj post obhájil i v následujících volbách (1. místo s 1374 hlasy), jeho mandát starosty skončil na konci roku 2010, kdy získal od voličů 703
hlasů, se stal zastupitelem města.
Rád bych zmínil ještě zásluhy pana
Vrby pro chod i rozvoj Ledečského
zpravodaje (Ledečských novin). Informační servis z období jeho starostování,

BLAHOPŘÁNÍ pro paní MARII SMEJKALOVOU z Kamenné
Lhoty (16), která hned na začátku května letošního roku oslavila
86. narozeniny.
Pevné zdraví, hodně radosti a pěkných dnů
přeje Regina Prokopová

rozhodně patřil k výtečnému zpravodajství přímo z radnice. Bylo aktuální i fundované.
Zdravotní problémy posledních let
vyřadily pana Vrbu z politického i společenského dění ve městě. Životní i zdravotní problémy vyvrcholily předposlední
květnovou neděli letošního roku, pan
Stanislav Vrba zemřel ve věku 67 let.
Čest jeho památce!
ok

VZPOMÍNKA s omluvou
V květnovém vydání zpravodaje jsme díky
špatné komunikaci otiskli nesprávnou verzi
textu. Uvádíme správné znění a všem dotčeným se velmi omlouváme – redakce LZ, ok.
Dne 6. dubna 2020 uplynul jeden těžký
a smutný rok, kdy nás navždy opustil člověk
se srdcem na dlani, manžel, tatínek, dědeček
a přítel všech lidí – pan Ing. LUBOŠ STEJSKAL.
Kdo jste ho měli rádi, či jen znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Za rodinu a přátele – manželka Šárka a syn František

Dne 1. června jsme vzpomněli nedožitých 70. narozenin pana ZDEŇKA PAJERA z Obrvaně.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu
s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami

Před dvaceti lety – 17. června 2000 – nás ve
věku šestadvaceti let bez rozloučení opustil
syn, pan MAREK ČEKAL z Ledče n. S.
Za vzpomínku děkuje rodina Čekalova

Čas rychle plyne, ale bolest v srdci zůstává.
Dne 18. června uplynou již tři roky, kdy nás
opustil pan ANTONÍN VÁVRA z Ledče n. S.
Věnujme mu tichou vzpomínku, vždyť – kdo
byl milován, nikdy není zapomenut.
Rodina

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
v srdci bolest zůstává a stálé vzpomínání.
Dne 22. června uplyne čtrnáct roků od úmrtí
pana LIBORA JIRÁČKA z Ledče n. S.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina
a ostatní příbuzní.
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