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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2018
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ
– ZAHÁJENÍ PRACÍ

12. - 13. 5.
Dr. Němcevová Ivana
T.G.M. 35, Golčův Jeníkov

Tel.: 569 442 394

19. - 20. 5.
Dr. Vosiková Veronika
Lánecká 970, Světlá n.S.

Tel.: 606 136 302

26. - 27. 5.
Dr. Landsmanová Romana
Hrnčířská 2925, H. Brod

Tel.: 569 426 109

2. - 3. 6.
Dr. Horáková Irena
Kalinovo náb. 605, H. Brod

Tel.: 569 434 445

9. - 10. 6.
Dr. Laštovičková Julie
Kalinovo náb. 605, H. Brod

Tel.: 569 425 751

KOMINICTVÍ URBAN A SYN
N A B Í Z Í

stavby nových systémových komínů, montáže 
nerezových komínů, vložkování komínových 

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

spotřebičů kouřovody, roční servis a čištění 
komínů, vše kvalitně a se zárukou.

Kontakt na telefon: 776 666 014

V dubnu měli zastupitelé volno a sešli se pouze členové rady,
a to ve dnech 4. a 16. 4. Na těchto schůzích projednali mimo 
jiné následující body:

• Schválení dotací z rozpočtu města na rok 2018 organizacím:
• Junák – Posázavský drsoň 5.000 Kč
• SDH – čarodějnice Rašovec 5.000 Kč
• Svaz důchodců ČR – služby klubu 11.723 Kč

• Vydání nařízení města, ve kterém se stanovují nová místa ur-
čená k placenému parkování

• Schválení pronájmu části pozemku na zřízení předzahrádky 
před provozovnou STARWIN (Nonstop) 

• Schválení všech usneseních potřebných pro řádný průběh 
akcí: Taneční pohár, Čarodějnice, pohádka Kocour v botách, 
kaleidoskop Jana Rejžka 

• Schůze zastupitelstva města je plánována na 14. května a 25. 
června 2018

Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva měs-
ta, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze 
nalézt na městském webu www.ledecns.cz.

-jd-

JARDA SVOBODA Z TRABANDU
KONCERT

Jak jsme již naše čtenáře informovali, budou zahájeny práce 
na dlouho připravovaná úpravě křižovatky na Husově náměs-
tí (u autobusového nádraží), kde bude provedena rekonstrukce 
komunikace a chodníků včetně kanalizace a vodovodu. Prá-
ce budou zahájeny již 3. 5. 2018 a dokončení akce je pláno-
váno do 31. 10. 2018. Zhotovitelem stavebních prací je fi rma 
STRABAG a. s. V této souvislosti bychom chtěli občany měs-
ta upozornit na připravovaná dopravní omezení a omezení 
obslužnosti dotčených nemovitostí. O dopravních omezeních 
budeme průběžně informovat na webových stránkách města. 
V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se stavebních prací, 
je možné kontaktovat p. Bednaříka – stavbyvedoucího fi rmy 
STRABAG a. s. na telefonním čísle 724 221 131. Předem ob-
čanům města děkujeme za pochopení a trpělivost a věříme, že 
provedené úpravy přispějí k vyšší bezpečnosti silničního pro-
vozu v řešené lokalitě. 

OdMI

Město Ledeč vás srdečně zve na koncert Jardy Svobody – leadra kapely Traband, na 
harmoniu zazní nejen písně jeho poslední desky Solo, která získala nominaci na Cenu 
Anděl v roce 2016 v kategorii Alternativní hudba. Koncert se koná 22. května 2018 od 
19:00 hod. v synagoze v Ledči nad Sázavou. Vstupné je 150 Kč.
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Jak jsme již naše čtenáře informovali v minulém vydání Ledečského zpravoda-
je, Město Ledeč nad Sázavou je nově provozovatelem parkovacích automatů na 
Husově náměstí. V této souvislosti byl radou města dne 4. dubna 2018 schválen 
jednotný Provozní řád pro placené parkoviště na Husově náměstí a pro placené 
parkoviště v ul. Nádražní a to s účinností od 1. května 2018. V tomto provozním 
řádu je platnost parkovacích karet rozšířena z Husova náměstí i na ulici Nádražní 
a to i platnost parkovacích karet již vydaných pro rok 2018. Dále bude nově par-
kovací lístek zakoupený v parkovacím automatu na Husově náměstí platný i na 
placeném parkovišti v ulici Nádražní a parkovací lístek zakoupený v parkovacím 
automatu v ulici Nádražní bude platný i na placeném parkovišti na Husově ná-
městí. Věříme, že tyto změny budou pro občany města změnami pozitivními. 

OdMI

SJEDNOCENÍ PODMÍNEK PROVOZU PLACENÉHO
PARKOVIŠTĚ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ A V ULICI NÁDRAŽNÍ

NA VĚDOMÍ SE DÁVÁ, ŽE PROBĚHNE VELKOLEPÁ

B I T V A  O  N O T O R B U R GB I T V A  O  N O T O R B U R G
21. 7. 2018 LEDEČ NAD SÁZAVOU

Více na plakátech a na www.notorixdenatur.info

SEZÓNA V ZÁCHRANNÉ STANICI PAVLOV

V sopotu 21. dubna 2018 byla v záchranné Stanici Pavlov 
slavnostně zahájena letošní sezóna. Otevření stanice předchá-
zely pečlivé přípravy, aby návštěvníci viděli co nejvíce živoči-
chů a mohli se tak seznámit s jejich životem, který kvůli svým 
handicapům nemohou trávit ve volné přírodě.

Na otevření sezóny bude volně navazovat putovní výstava
o činnosti záchranné Stanice Pavlov, o.p.s., která bude probíhat 
v kavárně Komunitního centra Háta na Barborce v Ledči nad 
Sázavou. Vernisáž této výstavy proběhne tamtéž dne 15. května 
v 15.00 hod. Jste srdečně zváni a vítáni. Výstavu budete moct 
navštívit do 13. 6. 2018.

Samotného otevření sezóny ve stanici se zúčastnilo v prů-
běhu slavnostního dne přibližně 1000 návštěvníků včetně dětí
a adoptivních rodičů, kteří měli možnost si ve slunečném počasí, 
které letošnímu zahájení sezóny přálo, prohlédnout nejen areál 
stanice při komentovaných prohlídkách, ale také se zúčastnit 

slavnostního otevření nové venkovní učebny, zhlédnout taneční 
vystoupení skupiny Rebels z DDM Světlá nad Sázavou nebo 
drezúru koní.

Stanice Pavlov o.p.s. bude nyní přístupna široké veřejnos-
ti každý den až do konce září. Komentované prohlídky budou 
probíhat vždy v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin pro skupiny od šesti 
osob. V případě menších skupinek návštěvníků je možná in-
dividuální prohlídka bez průvodce a to i mimo uvedené časy 
komentovaných prohlídek. Vstupné pro dospělé činí 60,- Kč, 
pro děti do 15 let 40,- Kč. Děti do 3 let mají vstup zdarma.

Udělejte si pohodový den v krásné přírodě, klidu a ve spo-
lečnosti zvířátek.

Srdečně vás zvou k návštěvě zaměstnanci Stanice Pavlov, 
o.p.s.

Za kolektiv Stanice Marta Ciroková
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NAŠE KVÍTKA ZASTÍNILA
I PAMPELIŠKY

V jarní dopoledne na zahradě Mateřské školy na 
Stínadlech vládla naprostá pohoda. Dubnové slunce 
už chtělo soutěžit s létem a vytahovalo trávu před 
očima vzhůru k modrému nebi. Někdo tu neřešil 
vládu v demisi, nespekulovalo se o jménech dal-
ších ministrů školství, natož o problémech arabské-
ho světa. „Chlapi“ tu prostě odváželi písek na svých 
parádních plastových tatrovkách a jediný drob-
ný spor byl o zelený vlečňák. Také malé mamin-
ky věrně napodobovaly své opravdové mámy, po-
stávaly v hloučcích se svými kočárky s panenkami 

a štěbetaly a štěbetaly… Starost u plotny za ně to-
tiž řešily paní kuchařky a určitě se jim to zase po-
vedlo, protože výsledek jejich snažení se táhl celou 
zahradou jako jediná libá vůně. Na závěrečnou fo-
tografi i se dostalo jen tak tak a našich kvítků tu by-
lo tolik, že zakryly všechny pampelišky, které se tu 
po stovkách všude okolo draly na svět a nastavova-
ly své žluté hlavičky vstříc blahodárnému jarnímu 
slunci. Tak ať jsou všechny příští dny takhle pěkně 
provoněné, jako to bylo toho čtvrtečního dopoledne 
19. dubna.       ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC DUBEN 2018

FYZICKÉ NAPADENÍ POD-
NAPILÝCH OSOB - Dne 25. 
3. 2018 v době kolem 04:45 hod. 
došlo k fyzickému napadení mezi 
dvěma podnapilými osobami, 
kdy 47-letý muž fyzicky napadl 
po předchozí slovní rozepři 36-le-
tého muže, kterého opakovanými 
údery pěstí srazil na zem, kde ná-
sledně poškozeného opakovaně 

kopl do oblasti hlavy, přičemž tomuto jednání částečně při-
hlíželi hosté z baru v prostoru náměstí, kteří zabránili útoč-
níkovi v dalším napadání poškozeného, na místo přivolali 
RZP a policii. Útočník před příjezdem záchranných slo-
žek z místa uprchl. Poškozený byl vozidlem RZP převezen 
do nemocnice v Havlíčkově Brodě, kde byl následně hos-
pitalizován pro podezření z otřesu mozku a dalších mno-
hačetných zranění. Ve věci byly zahájeny úkony tr. říze-
ní pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a ublížení 
na zdraví, kdy věc je v současné době ve stádiu prověřo-
vání a útočníkovi hrozí v případě uznání viny před soudem 
trest odnětí svobody v trvání až na 3 roky, popř. při proká-
zání těžké újmy útočníkovi může hrozit trest odnětí svobo-
dy až na 10 let. 
ODCIZENÍ ZVUKOVÉ APARATURY NA FOTBA-
LOVÉM STADIONU – V době od 28. 3. 2018 do 30. 3. 
2018 neznámý pachatel vnikl do prostor uzamčené kabi-
ny na tribuně fotbalového stadionu v Ledči n/S., kde od-
cizil ozvučovací aparaturu s příslušenstvím, čímž způsobil 

škodu ve výši 11.000,- Kč ku škodě Města Ledeč nad Sá-
zavou. Pachatel je podezřelý ze spáchání přečinu krádež, 
kdy mu v případě jeho odhalení a uznání viny před soudem 
hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, popřípadě propad-
nutí věci nebo zákaz činnosti.
PACHATEL SE VLOUPAL DO ZAHRADNÍ CHAT-
KY – V době od 28. 3. 2018 do 2. 4. 2018 neznámý pa-
chatel vnikl po násilném vykopnutí vchodových dveří do 
zahradního domku v zahrádkářské kolonii Žižkov I v Led-
či nad Sázavou, kde odcizil různé nářadí, elektroniku a al-
kohol, čímž poškozenému majiteli způsobil škodu ve výši 
nejméně 6.000,- Kč. Pachatel je podezřelý ze spáchání pře-
činu krádež a porušování domovní svobody, kdy mu v pří-
padě jeho odhalení a uznání viny před soudem hrozí trest 
odnětí svobody až na 3 roky.
PACHATEL MÁ ZÁLIBU V JÍZDNÍCH KOLECH – 
V době od 15. 4. 2018 do 16. 4. 2018 neznámý pachatel 
odcizil dosud nezjištěným způsobem z kolárny bytového 
domu v ul. 28. října v Ledči nad Sázavou dvě bikrosová 
jízdní kola zn. GT s odpruženou přední vidlicí, barva blum/
mate plum, výr. č. CM15B010485 a Kona Stinky, celood-
pružené, barvy šedivo-zelené (khaki barvy), čímž poško-
zenému majiteli způsobil celkovou majetkovou škodu ve 
výši nejméně 21.000,-Kč. Pachatel je podezřelý ze spáchá-
ní přečinu krádež, kdy mu v případě jeho odhalení a uznání 
viny před soudem hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, 
popřípadě propadnutí věci nebo zákaz činnosti.

npor. Josef Daněk, DiS.,
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n/S.,

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Dobrý den, vážení čtenáři, po vydání 
minulého příspěvku se v našem hasebním 
obvodu udála řada událostí a cvičení, o kte-
rých vás jdu touto cestou informovat.

Prověřovací cvičení stanice Ledeč ab-
solvovala 11. dubna. Na zinscenovanou 
nehodu osobního vozidla u obce Leštinka 

vyjížděla stanice Světlá nad Sázavou a stanice Ledeč nad Sázavou. 
V havarovaném vozidle na jednotky čekal zraněný řidič, který převážel 
kyselinu sírovou, a ta se při nehodě vylila na komunikaci. Jednotky 
byly prověřeny ze znalostí na zásah tohoto typu, použití přetlakových 
chemických obleků, vytyčení nebezpečné zóny, první pomoc a dekon-
taminaci prostředků. Osvědčilo se nám vytvoření cvičení v místě uza-
vřené silnice, kde mohli hasiči cvičit v plné šíři vozovky, aniž bychom 
zasahovali do běžného silničního provozu.

Ve cvičení jsme pokračovali 18. - 20. dubna přímo v Ledči nad Sáza-
vou. Kolegové ze stanice Havlíčkův Brod v součinnosti s námi cvičili 
v Havlíčkově ulici. V domě připraveném k demolici jsme simulovali 
zával osob a jejich vyhledávání. Prostředky z kontejneru připraveného 
na tento typ zásahu, kterým brodská stanice disponuje, byly použity i na 
stabilizaci narušených stěn objektu, stropů, popřípadě průrazů zdiva pro 
vyproštění osob. Cvičení s touto technikou mají kolegové možnost jen 
na budovách určených k demolici a na tomto místě bych chtěl poděkovat 
panu Smejkalovi, že nám objekt na 3 dny k výcviku vypůjčil.

Nyní v krátkosti výjezdová činnost. Uplynulý měsíc přinesl 21 mi-
mořádných událostí. S teplými dny přišly požáry travních porostů. Také 
požár pergoly u Světlé nad Sázavou a požár osobního vozidla v ulici Na 
Žižkově, 4 dopravní nehody a celá řada technických pomocí od otevírá-

ní bytu, pomoc záchranné službě, či odstraňování stromů.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

ČARODĚJNICE VŠECHNO NEODNESLY
Nejaktuálnější zprávu pro tento zpravodaj poslal Dan Horký – tedy místní hasiči. Je z tradičního pálení čarodějnic na Rašovci. Den s téměř letním 

počasím nepřipomínal konec dubna, to až s večerem, kdy tu hasiči vybudovali velkou vatru a slavnostně ji zapálili. Akce je vítaným zpestřením 
zejména pro děti a mládež – dovádění ve volném prostoru, nějaký ten pamlsek ze stánku a tajemno fi lipojakubské noci. Věřme, že spokojenost 
návštěvníků je odměnou za úsilí pořadatelů. Čarodějnice tu v tuhle noc tropily všemožné kousky, ale pomoci s následným úklidem je ani nenapadlo. 
Poděkování všem, kteří se na akci podíleli a jmenovitě třeba Liboru Hartovi (viz snímek), který je mj. našim pravidelným čtenářem.

Dan Horký, ok.
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DIVADELNÍ ODPOLEDNE VE VILÉMOVICÍCH

MY Z BARBORKY
Stejně jako v minulých měsících, 

ani tentokrát nemůžeme říci¸ že by-
chom se nudili. Do našeho „Křes-
la pro hosta“ usedli hned dva herci
z jihlavského Horáckého divadla 
Lenka Schreiberová a Zdeněk Stejs-
kal. Jejich vyprávění ze zákulisí di-
vadelních prken a dokonce i z natá-
čení oblíbených seriálů bylo velmi 
poutavé, na jejich návštěvu nezapo-
meneme a těšíme se na některé z je-
jich představení v divadle.

V muzeu rekordů a kuriozit v Pel-
hřimově, kam jsme se jednoho dne 
rozhodli dojet za dalším poznáním, 
nás také zaujalo mnoho výtvorů
a potěšilo milé přijetí průvodce.

Háta, o. p. s. spolupracuje se Sta-
nicí Pavlov, o. p. s., někteří z nás se
zúčastnili slavnostního zahájení se-
zóny, užili si krásného počasí a bo-
hatého programu ve společnosti 
příjemných lidí. Se životem pavlov-
ské stanice se můžete seznámit i v

V sobotu, týden před 
Velikonocemi, si oby-
vatelé z komunitních 
bydlení ve Světlé n. S. 
a z Domova Háj udělali 
výlet do Vilémovic. Di-
vadelní spolek Lucer-
na hrál v rámci charity 

představení Rodinný poklad. Komediálně laděná hra s detek-
tivní zápletkou se líbila. Nejenom klienti, ale i doprovázející 
personál, si odpoledne užili. Po skončení představení se klienti 
vyfotili na památku společně s herci a předali jim výrobek z na-
šich dílen jako poděkování za pozvání. Následovalo malé ob-
čerstvení a pak již honem zase domů. Děkujeme fi rmě AITEC 
za odvoz klientů do domečků ve Světlé. Cestovali totiž vlakem 
a hrozilo, že nestihnou ten zpáteční. Problém se vyřešil a před-
stavení viděli celé. Divadelnímu spolku Lucerna děkujeme za 

příjemně strávené odpoledne a již se těšíme na další divadel-
ní představení.

Zina Semeradová, zástupkyně ředitelky

Poslední březnový večer protančili obyvatelé světelského do-
mečku na hokejovém plese. Tento krásný večer si náramně uži-
li a mají opět na co vzpomínat. Za pozvání děkujeme Fan Clu-
bu HC Světlá nad Sázavou. Vážíme si této dlouholeté tradice. 
Klienti z Háje se zapojili do pracovního procesu: začali jezdit 
sbírat kamen na polích, pracují na zahradě a pustili se do úkli-
du svého okolí. V rámci akcí „Čistá řeka Sázava“ a „Čistá Vy-
sočina“ vyčistili od odpadků levý břeh řeky Sázavy mezi Ledčí 
nad Sázavou a Sluneční zátokou a okolí pozemní komunika-
ce vedoucí k Háji. Nasbírali několik pytlů všeho, co do příro-
dy nepatří.

Karel Borek, DiS., pracovník aktivizace

prostorách klubu Barborka-fé. Zde 
bude probíhat výstava, na kterou 
vás srdečně zveme od 15. května. 
V 15:00 hodin výstavu zahájí ředitel 
Stanice Pavlov, o. p. s. Zbyšek Kara-
fi át a k vidění bude v pracovní dny 
do 13. června.

V souvislosti s výstavou si dovolu-
jeme připomenout všem zájemcům 

možnost vystavovat v těchto prosto-
rách.

Informace o aktivitách Háty, o. p. s.
lze sledovat na FB stránkách Háta 
obecně prospěšná společnost, či Cen-
trum denních služeb Barborka a na
www.hata-ops.cz.

Lada Nováková
CDS Barborka
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LEDŇÁČEK V LEDČI CVRLIKÁ O STO ŠEST
KROMĚ TRADIČNÍCH PROGRAMŮ CHYSTÁ I SPECIÁLNÍ AKTIVITY NA LETNÍ DNY

V uplynulém roce oslavilo Mateř-
ské centrum Ledňáček při Oblastní cha-
ritě Havlíčkův Brod už desáté narozeni-
ny. Jak odhadovala jeho koordinátorka 
Bc. Eva Chvátalová, loňské akce si nene-
chalo ujít zhruba padesát rodin. Také le-
tošní rok je v Ledňáčku v ledečské Ná-
dražní ulici nabitý. Návštěvníci se mohou 
těšit jak na tradiční dopolední programy 
pro maminky s dětmi, tak i na novinky. 

K těm patří třeba i nové výlety za poznáním nebo Ledňáčko-
vy diskuzní kluby. 

Mateřské centrum Ledňáček je otevřeno pro širokou veřej-
nost. Největší zájem o jeho akce projevují samozřejmě mamin-
ky s malými dětmi, kterým umožňuje vyjít ze sociální izolace, 
jíž jsou ženy na rodičovské dovolené ohroženy, a zároveň dává 
příležitost ke sdílení zkušeností a rozvoji rodičovských doved-
ností. Děti si zase lépe zvykají na větší kolektiv, který je čeká 
v mateřské a později na základní škole. „Pokud má maminka 
zájem do Ledňáčku docházet, stačí, aby se za námi přišla podí-
vat kdykoliv během otevírací doby. Dozví se tak vše o provo-
zu centra a zároveň si může vybrané aktivity vyzkoušet,“ uved-
la Eva Chvátalová. 

Otevřeno je vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11.30 hodin. 
Ve čtvrtek se pak ještě konají tvořivé dílničky, a to od 15.30 do 
17 hodin. Ledňáček také každý čtvrtek od 14.30 do 15.30 hodin 
pořádá kurz nazvaný Hodina pro předškoláky. Samozřejmostí 

je nabídka poradenství během otevírací doby. „Všechny naše 
akce jsou pro širokou veřejnost. Každý měsíc připravujeme jed-
nu větší přímo v mateřském centru nebo vyrážíme do blízkého 
okolí. V březnu jsme oslavili jedenácté narozeniny spojené se 
dnem otevřených dveří a také jsme se setkali s Miroslavou Ka-
dlecovou u povídání na téma prevence dětských úrazů. V dub-
nu jsme navštívili knihovnu a v květnu pojedeme vítat jaro na 
Stvořidla,“ prozradila koordinátorka. Novinkou jsou také Led-
ňáčkovy diskuzní kluby, které se s Evou Chvátalovou konají 
každý čtvrtý pátek v měsíci. Jde o mezigenerační setkání blíz-
kých, kdy se hovoří na různá témata ušitá na míru radostem
a strastem moderní rodiny. 

To ale není všechno. „Plánujeme také nové výlety, od břez-
na nás čeká vždy jednou měsíčně večerní tvoření pro dospělé 
a na podzim chystáme setkání s policisty nebo seminář o prv-
ní pomoci,“ pokračovala Eva Chvátalová s tím, že se maminky 
už hodně těší právě na letní výlety, takzvané Výpravy za pozná-
ním. Každá výprava bude mít jiný cíl a program jak pro malé, 
tak i větší děti. Ta první zavede účastníky na hrad v Lipnici nad 
Sázavou, kde budou pátrat po tajemství této památky. Na pod-
zim samozřejmě nebude chybět již desáté Uspávání strašidel na 
Ledečském hradě.  

Více informací o Mateřském centru Ledňáček je k dispozici 
na webu www.hb.charita.cz nebo na facebookové stránce Ma-
teřské centrum Ledňáček. 

Ilustrační foto: Mateřské centrum Ledňáček
(OCH HB/Aneta Slavíková)

PÍSKY • ŠTĚRKY • BRIKETY

PALIVOVÉ DŘEVO



9

V PETRKLÍČI SE JARO ROZJELO NA PLNÉ OBRÁTKY

MARTIN

V posledních dnech si uživatelé le-
dečského Centra sociálních služeb Pe-
trklíč užívají hlavně příchod slunečné-
ho a teplého jara. Znamenalo pro ně jak 
soustředění se na Velikonoční výstavu, 
tak i například práci na zahradě, která 
přišla o sněhovou pokrývku. Petrklíč 
se v poslední době také těší vzrůstají-
címu počtu seniorů, kteří se rozhodli 
strávit pár volných chvil se svými vrs-
tevníky při různých nejen zábavných, 
ale také rozvíjejících aktivitách. 

Jak prozradila tamní sociální pra-
covnice Bc. Ivana Tomanová, na zmi-
ňované Velikonoční výstavě, která se 
ve stacionáři uskutečnila v týdnu od 
19. do 23. března, se obdivu návštěvní-
ků z řad široké veřejnosti těšily zejmé-
na ručně malované nebo ubrouskovou 
technikou tvořené krabičky na ukládá-
ní nejrůznějších předmětů. „Úspěch 
měly například i látkové tašky, veliko-
noční věnečky i polystyrenoví zajíč-
ci,“ dodala Ivana Tomanová. 

Jen co ale skončily Velikonoce
a s nimi i Velikonoční výstava, zača-
li se uživatelé Chráněného bydlení Pe-
trklíč věnovat zahradnictví. „Jeden 
z nich dokonce býval profesionální za-
hradník, takže se nám jeho rady a zku-
šenosti velmi hodí,“ usmála se Ivana 
Tomanová. Dodala, že se uživatelé na 

zahradu velmi těšili. „Už zasázeli ke-
ře rybízu a na záhonech už nám rostou 
saláty, ředkvičky nebo mrkve. Pro uži-
vatele je práce tohoto typu velmi dů-
ležitá, neboť za svým snažením vidí 
konkrétní výsledky, a to je pro ně napl-
ňující,“ podotkla sociální pracovnice.

Krásné jarní dny rovněž nabíze-
ly řadu příležitostí ke společným vý-
letům v okolí města. „Cestu do Petr-
klíče nachází stále více seniorů, kteří 
by jinak trávili svůj čas s největší prav-
děpodobností doma a sami. Kromě ak-
tivizačních činností nebo právě výletů
u nás nacházejí hlavně podporu, a 
to například při oblékání, svlékání, 

O svátku svatého Josefa jsme uložili 
do země Martina. Narodil se před jedn-
advaceti lety jako prvorozený. Krátce 
po narození však zazněla neúprosná lé-
kařská diagnóza – dětská mozková obr-
na. Nezvratný stav, kterému se dá těžko 
uvěřit. Při tomto onemocnění s postupem 
času dochází k deformaci zejména hor-
ních končetin. Pro Martina to znamenalo 
být po zbytek života upoután na invalid-
ní vozík. Pro mladé rodiče těžkou situa-
ci, kterou někteří neustojí. 

Martinovi rodiče však měli jasno – 
Martina nedáme. Tak začala čtyřiadva-
cetihodinová péče, která nikdy nekončí. 
Při níž je třeba postiženého krmit, umý-
vat, oblékat, přenášet, polohovat v noci
a také denně cvičit, aby se stav nezhor-
šoval. Maminka Martina tedy zůstala do-
ma. Tatínek se staral o zabezpečení rodi-
ny a pomáhal v době pracovního volna. 
Všichni společně žili v rodinném dom-
ku na vesnici, kde je stálá práce kolem 
domu a zahrady. Martin nesměl u žád-
né z těchto činností chybět. Vše velmi 

pozorně sledoval. Jelikož nemohl mlu-
vit, vyjadřoval se jinými hlasovými pro-
jevy, kterým rozuměli jen jeho nejbližší. 
Po několika letech Martinovi přibyli ješ-
tě bratr a sestra, a tak byl Martin zahrno-
ván láskou svých nejbližších. Na všech-
ny členy rodiny však Martinův handicap 
klade velké nároky, co se týče společ-
ných rodinných aktivit.

Tak šel čas. Když bylo Martinovi 
sedm let, ukázala se možnost využít no-
vě vzniklý stacionář Petrklíč v Ledči.
Bylo to pro jeho maminku osm hodin ča-
su, kdy může udělat něco pro sebe a za-
jistit vše ostatní, co jinak při stálé péči 
nemůže. A tak každé ráno začal pro Mar-
tina přijíždět svozový automobil naše-
ho stacionáře. Maminka nás vždy víta-
la s úsměvem, ačkoli často po probdělé 
noci. S pusou na cestu se loučila s Mari-
nem. Někdy jsem se ptal sám sebe, kde 
se v ní bere síla na to vše. 

Jedeme. Ze všech smyslů měl Martin 
nejlépe vyvinutý sluch. A tak nás velmi 
často, když neuslyšel cvaknutí bezpeč-

nostních pásů, hlasitě upozornil, že by-
chom se měli připoutat. Taktéž sledoval 
pozorně ubíhající cestu a vždy radost-
ně halekal při projíždění kolem známé-
ho rybníka či přes želivskou přehradu. 
Cestování ho nesmírně bavilo a vždy se 
na něj těšil. Žil ve svém světě, ze které-
ho se na nás přes všechny své těžkosti 
usmíval.

Takto jsem Martina provázel po dva-
náct let jeho života a vzpomínám všech 
těch společně prožitých aktivit a výle-
tů. Teď, když odešel, si víc uvědomuji, 
co nám všem dal. Dal nám příklad, když 
se někdy hroutíme z našich zdánlivých 
těžkostí, jak nést opravdu těžký životní 
úděl. A Martinovi rodiče? Oni a všichni 
ostatní rodiče, kteří se takto obětavě sta-
rají o své postižené děti, mají mou hlubo-
kou úctu a obdiv. Při posledním rozlou-
čení s Martinem zazněla věta, že smrtí 
nekončí láska k tomu, jenž odešel. A tak 
za všechny: Martine, máme Tě rádi! 

Napsal Jiří Vondráček

osobní hygieně, u jídla nebo i při vy-
plňování různých formalit a jednání 
s úřady. Do stacionáře se mohou dopra-
vit sami nebo využívají možnost svo-
zu k nám i zpět domů,“ vysvětlila Iva-
na Tomanová. Tato služba je otevřena 
i pro další zájemce z řad široké veřej-
nosti, stačí zkontaktovat Centrum so-
ciálních služeb Petrklíč na telefonním 
čísle 777 736 067 nebo na e-mailu ve-
douci.petrklic@charitahb.cz. Více in-
formací je k dispozici také na webu 
www.hb.charita.cz nebo na faceboo-
kové stránce Centrum sociálních slu-
žeb Petrklíč.

Aneta Slavíková, PR
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Květnem vstupujeme už do třetího dílu vyprávění dr. 
Těšínského o jeho láskách – kytkách. Čas vrcholného ja-
ra návštěvníka přírody už tak trochu svádí k povrchnos-
ti. Přeci jenom už všechno to „bejlí“ není tak vzácné, pr-
tože zeleně je ž všude plno. Mnozí zahrádkáři už mají za 
sebou i opakované sekání trávy. To naši dědové si trávu 
pěkně šetřili a trpělivě čekali na tu správnou chvíli pro 
senoseč. Kdepak bychom si v dětství (v tomto případě je 
dětství několik desítek let zpátky) dovolili do takové louky 
vstoupit – leda tak tajně, pro pěkně vzrostlý šťovík. Kde 
jsou dědové, bujná tráva a báječná chuť šťovíku…Poslá-
ním této stránky je však něco docela jiného, tak se nechte 
vést panem profesorem… 

ok.

Řada druhů, která bude uvedena, je ohrožena a tudíž 
také chráněna. Proto pár vysvětlivek ke stupni ohrože-
ní, respektive vzácnosti. Podrobné údaje najdete v čer-
vených seznamech a červených knihách. Zde jen to nej-
nutnější. Nejohroženější druhy (pomineme-li ty, které 
jsou na tom nejhůře, tj. kategorie druhy vyhynulé – A1
a druhy nezvěstné – A2), patří do kategorie druhy kritic-
ky ohrožené - C1. Tyto druhy jsou velmi vzácné a záro-
veň podstatně ohrožené, s výskytem omezeným jen na 
jednu nebo několik málo populací (zpravidla 1-5), vá-
zaných většinou na ohrožené typy stanovišť, jež mizí 
převážně v důsledku lidské činnosti, ale někdy i z při-
rozených příčin. Populace těchto druhů jsou často málo 
početné, někdy již počet rostlin klesl pod kritickou hrani-
ci (jen někdy kvetou a málokdy dávají klíčivá semena) – 
takové druhy sem řadíme i tehdy, když je počet jejich lo-
kalit větší než pět. Dále sem patří druhy dříve hojnější až 
velmi hojné, u nichž došlo k podstatnému snížení počtu, 
rozsahu a hustoty populací, takže nyní jsou vzácné (10 % 
a méně z dřívějšího zastoupení a tento trend pokračuje). 
Pokud nebudou pro druhy této skupiny včas přijata účin-
ná ochranářská opatření, pak s velkou pravděpodobnos-
tí vlivem ohrožujících faktorů značná část z nich z naší 
květeny skutečně vymizí.

Kategorie C2 – druhy silně ohrožené – zahrnuje dru-
hy s prokazatelným a trvalým ústupem, který se projevu-
je zvláště v poslední době zřetelným snižováním počtu, 
velikosti a hustoty populací na větší části státního území 
nebo i na území celém, v některých případech druhy té-
to kategorie již zcela vymizely ve větších územních cel-
cích. Zastoupení klesá až na 50 % původního stavu. Dále 
sem patří některé vzácné druhy s poměrně malým po-
čtem lokalit (obvykle 5-20), jejichž existence je již tímto 
faktem ohrožena.

Kategorie C3 – ohrožené druhy – vykazují slabší, ale 
prokazatelný trvalý ústup (snížení výskytu na 50-80 % 
původního zastoupení). Druhy sem zařazené jsou často 
vázány na stanoviště, která v současné krajině zanikají 

(slatiny, rašeliniště, slaniska, chudé pastviny, přirozené 
louky).

Poslední kategorie, kterou si vysvětlíme, má symbol 
C4 a název vzácnější druhy vyžadující další pozornost. 
Jedná se o rostliny méně ohrožené nebo dosud nedosta-
tečně prostudované. Patří sem i některé hojnější druhy, 
které jsou zejména v době květu vzhledem ke značné 
atraktivnosti ohrožovány trháním. (Jen pro úplnost - star-
ší zákon o ochraně přírody používal jen kategorie druhy 
chráněné a druhy částečně chráněné).  Tyto odborné ka-
tegorie budeme tedy používat, přidržím se zkratek (C1, 
C2, C3 a C4), neztrácejte prosím tuto část textu s vysvět-
livkami.

A jdeme vytřídit ze dveří ty méně početné skupiny. 
Snadno se vyrovnáme s plavuněmi. V ČR roste jen 14 
druhů. V našem území je běžnější jen plavuň vidlačka
a plavuň pučivá (C3), velmi vzácně pak plavuník zploště-
lý (C3, pouze na sjezdovce na Melechově!!).

Snadno se vyrovnáme i s přesličkami. V republice se 
vyskytuje jen 9 druhů, v našem regionu pak 6 druhů, což 
je slušný podíl vůči celému státu. Dva druhy jsou úpl-
ně běžné (přeslička lesní a přeslička rolní), dva vzácné 
(přeslička zimní a p. luční) a dva někde mezi, tj. ubýva-
jící (přeslička bahenní a p. poříční). Přesličku zimní (C3) 
lze vidět pouze v údolí Amerika (pro Ledečáky na závo-
dišti), je zelená i v zimě, téměř nevětvená, holé zelené 
stonky vyčuhují i ze sněhu, často mají vrchní část ukous-
nutou od zvěře. Přeslička luční (C3) roste na levém bře-
hu Sázavy pod nemocnicí Háj a na pravém břehu Sáza-
vy v Podhradí (je vázána na hlubší říční údolí, zde kaňon 
Sázavy).

Poslední skupinou z dřívějších kapraďorostů (které 
jsou dnes rozděleny na plavuně, přesličky a kapradiny), 
o které jsme dosud nemluvili, jsou kapradiny. V repub-
lice mají 50 druhů, v našem zájmovém území16 druhů, 
z toho 11 druhů běžných (hasivka orličí, bukovinec osla-
dičovitý, bukovník kapraďovitý, kapraď samec, kapraď 
osténkatá, kapraď rozložená, osladič obecný, papratka 
samičí, puchýřník křehký, sleziník červený, sleziník rou-
tička) a 6 druhů vzácných (bukovník vápencový na Šep-
touchově a U Horek pod Zdeslavicemi, kapradina laloč-
natá - C4 - v údolí Olešenky neboli Pivovarském údolí, 
pérnatec horský pod hájenkou u Přemelovska, sleziník 
hadcový – C2 - na hadcích u Bernartic, sleziník zelený 
– C3 - tamtéž, žebrovice různolistá – C4 - na Žebrakov-
ském kopci). Jen k žebrovici různolisté poznámku: její 
druhový název hezky napovídá, že vytváří dva typy lis-
tů, na vnějším obvodu růžice listů listy neplodné, steril-
ní, které mají na starosti výživu, a uprostřed růžice listy 
plodné, přinášející výtrusy, tedy starající se o rozmnožo-
vání. Tím se výrazně liší od všech ostatních kapradin zde 
jmenovaných.

RNDr. Jiří Těšínský

VŠECHNY MÉLÁSKY
– KYTKY
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PERESTROJKA NA STADIONĚ

Slíbili jsme, že se na stránkách zpravodaje budeme věno-
vat i přestavbě letního stadionu. Doufejme, že práce pokra-
čují podle harmonogramu. Ostatně je to patrné i ze snímku. 
Suť zmizela a rýsují se tu základy nové stavby. V době po-
řizování toho obrázku tu čilý stavební ruch zrovna nepro-
bíhal a jediné, co tu jelo opravdu naplno, byly zavlažovače 

Tato temná postava našich novodobých dějin se neblaze zapsa-
la do událostí roku 1938. Usilovně se podílel na rozbíjení Česko-
slovenska a pod označením henleinovci, henleinovské se ozna-
čovalo to neblahé. Narodil se ve Vratislavicích u Liberce (jako
i konstruktér Porsche). Kupodivu jeho matkou byla Češka jménem 
Dvořáčková. Když se jeho dílo podařilo a Československo ztratilo 
pohraničí a později bylo okupováno, kupodivu se nestal činitelem 
v protektorátu. Hitler podobným diverzantům prostě nevěřil. Byl 
jmenován v Liberci vedoucím župy a říšským místodržícím. Sídlo 
měl v honosné vile, kde po osvobození měla sídlo hygienická sta-
nice. Po 15. březnu 1939 se snažil na pražském hradě poněkud „při-
hřát“ v Hitlerově přítomnosti (jediné v Praze!), ale nepovedlo se. 
Dá se konstatovat, že jeho úloha v Liberci byla nedůstojná tomu, 
co očekával. Zachovaly se dopisní papíry, z nichž právě z obálky 

trávníku na opačné straně stadionu. Vypadaly tam v jarním 
slunci moc pěkně a dovedl bych si představit i jako oslavné 
fontánky při postupech našich fotbalistů v tabulkách. Na ví-
tězná tažení mají ještě polovinu jarní soutěže, tak jsou z fon-
tánek zatím jen zavlažovače. 

ok

ZAJÍMAVÉ POZNÁMKY dr. Vostatka k OSMIČKOVÝM výročím z minulého zpravodaje: s Bohumilem Sobkem jsme bydleli 
spolu v jednom domě, tedy jsme se znali). Kupodivu na přelomu 1900 tento pacovský rodák studoval v Praze krátce práva. V podnáj-
mu bydlel u Alešů (známý malíř) a celý život si psal s jeho synem Tomášem (jak jsem neprozřetelně tyto obálky zahazoval...). Učitel 
Duffek (ty dvě ff měl, protože byl z rodiny francouzského vojáka z napoleonských válek - jak se říkalo). Ušlechtilý a šedovlasý pán, 
učil fyziku a přírodopis, neskutečně měl upravený pozemek, zahradu. Rostla mu tam i moruše. Mezi žáky darebáky se říkalo: Běda, 
běda, fyziku tu učí Duffek děda... Neměl děti, jeho paní byla korpulentní a snad ze Světlé. Samozřejmě jsem znal i pana Jakoubka,
i pani v trafi ce. Jmenovala se Loukotková, tehdy tam sedala v brejličkách, starobylých šatech, drdolu, zkrátka jak ze starého fi lmu. 
Otec říkal, že si nechávala zlaté peníz, tehdy běžnou měnu, a prý jich ušetřila moc...

KONRÁD HENLEIN (1898–1945)
(21 x 14 cm) je mnohé jasné. Po osvobození sídlila ve vile okres-
ní správní komise. Dopis tehdy směřoval na Okresní národní výbor 
do Zruče. Avšak ONV tam nikdy nebyl, nýbrž v Ledči na Sázavou. 
Tedy pošta ho přeposlala. Šlo o doporučený s provizorní RN a gu-
movým razítkem Liberec 3.

Konec jmenovaného byl tragický. Byl zajat v Lokti. V Plzni pak 
v hrůze a děsu, když Američané i Češi s ním odmítli jednat a že je 
považován za válečného zločince, si rozšlapal brýle a střepem si 
podřezal žíly. Domníval se mylně, že s Američany se domluví na 
další existenci Mnichovské smlouvy. Před lety mi říkal známý fi -
latelista z Olomouce, že sloužil u bezpečnostních složek v Chebu. 
Zažil v Dolním Žandově (u Chebu) ještě vdovu Emmu Louisu Ge-
yer-Henleinovou. Žila tam krátce na hospodářství. Často se stává, 
že světská sláva, polní tráva...                               RNDr. M. Vostatek
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INVESTICE, OPRAVY, ÚDRŽBA, OSTATNÍ - pokračování
V uplynulém roce jsme v této kapitole zařadili poněkud vyšší rychlostní stupeň. No, 

volební období se blíží k cíli, tak abychom splnili, co jsme slíbili. Je sice pravda, že stěžejní 
akce byly realizovány až v druhé polovině roku, ale podařilo se. Ono totiž sehnat dnes dob-
rou fi rmu, to není zrovna jednoduché. Je to podobné, jako když sháníte domů řemeslníka. 
Tak to prostě je. V současné době je většina mladých na studiích a rukama se živit nikdo 
nechce. Pak se nedivte paní Merkelové, která se naivně domnívá, že to vyřeší s migran-
ty. To jen tak na okraj a zpátky k tématu. Pro naši obec nám v posledních letech nejvíce 
akcí prováděla fi rma UNIMONT J.C.K. Zahájení dohodnutých termínů stavby mnohdy 
pokulhává, ale závěr je splněn. Dohodnutá, či vysoutěžená cena za dílo je vždy dodrže-
na, přestože ve většině případů je rozsah oproti zadání větší. Započali jsme dokončením 
napojení nového vrtu, včetně příjezdové komunikace, dále parkoviště v Rajdlově lesíku. 
Bylo posíleno trubní vedení obecního vodovodu do Rovin. Stávající bylo poddimenzo-
vané a s výhledem  rozšíření bytové zástavby v této lokalitě to bylo nutné. Zároveň jsme 
v této trase rozšířili veřejné osvětlení. Zbrusu nové VO mají i na Kostelíku a Pavlíkově. 
Tato investice byla vyvolána pokládkou elektrického kabelového vedení do země. A tím 
pádem demontáž stávajících sloupů, na kterých byly původní lampy zavěšeny. Opět s touto 
investicí jsme několik lamp přidali. Zároveň jsme na Kostelíku dokončili kdysi započaté 
rozšíření veřejného prostranství. Řekl bych, takovou malou náves. V této kapitole nesmí 
chybět zmínka o pravidelném čištění koupaliště a údržbě veřejných prostranství. Mám-li 
se zmínit o práci na rok 2018, tak následovně, co nás čeká. Rekonstrukce střechy kapličky, 
instalace památníku padlým z I. světové války, rozšíření kanalizační sítě od Březinových 
a Svobodových, zpevnění komunikace Barrandov II. a úvozu na Kostelíku. Vrácení koryta 
potoku odtoku z Habřiny do původního místa. Stihnou-li České dráhy výběrové řízení, 
konečně dojde k náhradní výsadbě za pokácené lípy. S tím souvisí i zřízení lesoparku ve 
Staré pískovně. Je toho požehnaně. Opět si povzdychnu, kdo to udělá? 

Václav Vacek, starosta obce
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OSMIČKY

Pokračování z minulého zpravodaje

Jsme v Ledči (přídomek „nad Sáza-
vou“ si dáme až o 3 roky později, aby 
to pošťáci měli snadnější), prožíváme 
vzrušené dny velké proměny – mo-
narchie padá, rodí se republika. Všude 
v davu okolo jsou převážně zemědělci 
(80 % obyvatelstva), bezprostředně za 
domy náměstí jsou hospodářská sta-
vení a stodoly, na viditelném obzoru 
se rýsují drobná políčka a sady. Oby-
vatel je tu na dvě a půl tisícovky (šest 
Němců), na 350 domů a také 300 ko-
ní. Méně početné dělnictvo je v obuv-
nickém a kartáčnickém průmyslu, lidé 
jsou zaměstnáni v cihelnách, na dráze 
a také ještě příštích osmnáct let v pa-
pírně. Je tu také 11 krejčích, 8 šva-
dlen, 8 truhlářů, 7 pekařů, 5 řezníků 
a také dva sedláři. Co se týká nábo-
ženského smýšlení, převažují katolíci 
– 1500, na 70 lidí je vyznání židov-
ského a už je tu také na 80 bezvěrců. 
Doba vyžaduje také čilý společenský 
život, a to především spolkový. Kro-
mě tradičních spolků jako byly pěvec-
ké, divadelní a učitelské, mě přede-
vším zaujaly tyto: Mládenecký spolek 
Jarost a také Dámský spolek Štěstě-
na. Nově je tu také Klub velocipedis-
tů. Jó, to kdyby dnešní „velocipedis-
té“ měli chuť a sílu se organizovat, to 
by byla jiná síla, ta by ovládla i komu-
nální volby! Jsme v roce, kdy se na-
rodil neblaze proslulý chlapec Pavlík 
Morozov, nebo výteční herci Svato-
pluk Beneš a Josef Bek. Trochu utaje-
ně válčíme s Poláky a Maďary, v Rus-
ku je občanská válka. Vraťme se do 
víru dění v Ledči na podzim 1918. 

Naposledy jsme opustili zpívající 
dav. Jestli to byla opravdu píseň Kde 
domov můj (hymnou se stala až o 2 
roky později), přesně nevíme, ale na 
rozdíl od některých současníků jim 
zřejmě nepřipadala málo bojovná, 
když s její pomocí tak výrazně pohnu-
li dějinami…

„Lid bral se k budově okresního 
četnického velitelství a stanice, tam 
přistaven žebřík a dělník Josef Radi-
kovský s učněm Antonínem Hartma-
nem sňali orla a tabuli. Stmívá se, ale 
zástupy lidu, mezi nimi všichni ital-
ští zajatci, proudí městem, dostavuje 
se průvod občanů koželských s hud-
bou, která procházejíc ulicemi a ná-
městím hraje nově složenou píseň 
„Aj, vy páni s fráčkem, se žlutým 
zobáčkem, už vám vyzvánějí všu-
de umíráčkem.“ Dlouho do noci by-
lo město na nohou, za účasti mnoha 
občanů ze sousedství. Všude visely 
prapory a nápisy: Sláva Masaryko-
vi! Ať žije republika! Slavnost zahá-
jil s balkonu při zasedací síni obec-
ní starosta města Václav Táborský, 
notář, načež pronesl ohnivou vzlet-
nou řeč dr. Jan Ebert, všichni přítom-
ní přísahali věrnost československé-
mu státu. Ohromný průvod několika 
tisíc lidí ubíral se kolem „Koželuž-
ny“ na hrad, kdež sňata tabule ředitel-
ství velkostatků C. K. Tereziánského 
ústavu šlechtičen na hradě pražském 
Ledeč - Vrbice.“ Odpoledne vyhrá-
vala na náměstí hudba. Italští zajat-
ci nesli v čele průvodu italský prapor. 
Všem zářila radost z očí, že skonče-
na konečně dlouhá světová válka, že 
se rozpadla monarchie a máme opět 
svůj stát. V den Všech svatých ko-
nány ve zdejším děkanském chrámu 
za veliké účasti slavnostní bohosluž-
by na oslavu dosažení samostatnos-
ti, po nichž prvně zazněla prostorem 

chrámovým tklivá naše národní hym-
na Kde domov můj.

Následující slova mohou pro našin-
ce znít pateticky, ale osudové chvíle 
taková dojetí přinášejí a výstižněji, 
než to udělal pan Antonín Kostelecký, 
by to popsat nešlo.

Také v tomto jedinečném okamžiku 
slzeli přítomní hluboce jsouce dojati. 
Též je naše svoboda klenotem, který 
si národ náš nenechá nikdy nikým vy-
rvati, kéž nenajde se nikdy český člo-
věk, jenž by toužil, byť i jen slovem, 
po bývalé porobě a otroctví v Rakous-
ku. Nechť řídíme se v našem státě vždy 
jen heslem = Rovnost, svoboda, bra-
trství všech!

ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA. A pře-
ci tu obcházelo jedno velké strašidlo. 
Ani jásot a oslavy zcela nezakrývaly 
děs, který všude okolo šířila španěl-
ská chřipka. Ta zabila v letech 1918
a 1919 podle odhadů 20 až 100 mi-
lionů lidí. V poslední době se histo-
rici kloní spíš k té vyšší hranici, což 
by znamenalo, že tato epidemie by-
la nejsmrtelnější událostí v dějinách 
lidstva. Překonala by první i druhou 
světovou válku. Začala na jaře 1918 
a s výkyvy trvala do roku 1920. Čes-
ké země měly více jak 50 000 obětí
a tak je spíše jen s podivem, že v Led-
či jich bylo „jen“ 15. Uprostřed rados-
ti se tak šířil i panický strach. Přestože 
školy byly zavřeny, úzkému kontaktu 
lidí se v soukolí událostí nedalo vy-
hnout.

Podle dobových záznamů zpracoval ok.

V domácnostech stále ještě byly vystaveny fotografi e tátů a synů, kteří bojovali na frontách svě-
tové války.
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ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU HUSOVA SBORU PŘI PŘÍLEŽITOSTI 
AKCE NOC KOSTELŮ, 25. 5. 2018 OD 15:00 HOD. V HUSOVĚ 

SBORU V LEDČI NAD SÁZAVOU, KOŽELSKÁ ULICE.

PĚVECKÉ KOMORNÍ SDRUŽENÍ CANTUS JAROMĚŘ
dovoluje si vás pozvat na koncert do Husova sboru ČCSH

v Ledči nad Sázavou, ul. Koželská, dne 12. května 2018 v 16 hod.
Vstupné dobrovolné.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V LEDČI N. S. 
Sestry a bratří v Kristu, přátelé církve,
tímto dopisem se vám chci představit jako nový farář Církve čs. hu-
sitské v Ledči a okolí a zejména v našem Husově sboru. Od dub-
na jsem byl pověřen administrováním – tedy duchovní správou na 
dálku – ledečské obce. Jmenuji se František Tichý (53 let, ženatý,
3 dcery, 2 vnuci), bydlím v Jihlavě a sloužím jako duchovní v Jihla-
vě už 26 let (střediska Třešť, Počátky) a v Humpolci. Ledeč je far-
nost jistě vzdálená, ale situace v duchovní správě není lehká a já se 
budu snažit podle svých sil sloužit dobře k prospěchu církve i Boží 
slávě. Budu dojíždět o nedělích a v týdnu každou středu. Možná je 
tato situace výzvou i pro vás, abyste měli v srdci správu místní ob-
ce. Jsme církví presbyterní, kde se laici podílí na životě obce, mají 

různé aktivity, modlí se, navštěvují atd. Tím sami vytvářejí tu pra-
vou rodinu věřících, „Kristův dům“.

Vyprošuji pro vás a váš osobní život Boží ochranu. Pro naši cír-
kev v Ledči požehnání a těším se na spolupráci. Jsem vděčný za 
každý nápad nebo projev vstřícnosti k církevnímu dílu a za kaž-
dou pomoc, která se týká jak duchovní služby, tak i údržby a oprav 
krásného Husova sboru. Budu se těšit na naše setkání. Bohosluž-
by máme 1. a 3. neděli v měsíci od 14 hodin, chvilka nad Biblí pak 
ve středu v 17 h. 

V dubnu L. P. 2018, František Tichý, Jihlava, Komenského 20, 
tel. 736 265 817, frantisektichy@email.cz 

Mistr zde jest a volá tebe! Jan 11,28

KARDINÁL BERAN: SÍLA K ODVAZE Koncem dubna došlo 
k události, která spojila záležitosti církevní, lidské i státní. Ostatky 
kardinála Josefa Berana byly z Vatikánu přeneseny do Prahy. Osud 
Josefa Berana nebyl lehký. Prošel nacistickým koncentračním tá-
borem v Terezíně a Dachau, zažil krátkou poválečnou dobu velké 
naděje a relativní svobody, kterou ukončily události roku 1948. Pro 
arcibiskupa Berana a celou církev nastala doba pronásledování. 
Nový režim začal ničit a ovládat všechny nezávislé organizované 
složky společnosti. Zůstaly z nich jen malé ostrůvky, které se pod 
jinými názvy věnovaly zejména zájmové a společenské činnosti. 
Zbyl jen jeden velký ostrov. Komunistický stát nikdy zcela neo-
vládl církve a komunity věřících. Tlak byl přitom obrovský. Řada 
církevních představitelů a věřících byla zatčena, řeholní řády roze-
hnány, církevní školství a sociální služby převzal stát, který také 
dosazoval na důležité pozice v církvi loajální kněze, arcibiskup 
Beran skončil na dlouhých patnáct let v internaci a později v ne-
dobrovolném exilu. I přes všechny snahy strany a státu v naší zemi 
přetrvalo nezávislé společenství věřících vedené církví. Po celou 
dobu nesvobody se mezi věřícími objevovali lidé, kterých se režim 
obával kvůli jejich veřejně šířeným morálním postojům. Státní moc 
je ničila, zavírala, izolovala. Marně. Sílu a odolnost čerpali v ideálu 
dobra, v Bohu, ve spojení s ním. Nešlo o supermany nebo světce, 
byli to lidé často chybující, nedokonalí a slabí, ale před sebou viděli 
cíl, který je držel nad vodou. Jedním z nich byl Josef Beran.   

VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE 

Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek 
v 19.00
11. 5. v 16.30-19.00 Spolčo pro děti od 9 do 15let (vede Barča 

Wolfová, Tonča, Alča, Terka a Šimon). Koná se na faře.

17. 5. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spo-
jené s modlitbami za děti a rodiny). Koná se na faře.

18. 5. v 16.00 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let (vede 
Barča Wolfová, Tonča, Alča a Šimon). Koná se na faře. 

18. 5. v 15.00  Spolčo pro školní děti (vede paní Přádová). Koná 
se na faře.

18. 5. v 15.00 Spolčo na faře pro děti do třinácti let (setkání dětí 
plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství 
mladých). Koná se na faře.

22. 5. v 19.00 Biblická hodina (vede P. Jan Bárta, děkan)

25. 5. 18 – 21 hod. Noc kostelů, otevřen kostel sv. Václava 
v Chřenovicích

3. 6. v 9.00 Slavnost Božího Těla - slavnostní mše svatá s eu-
charistickým průvodem v okolí kostela a fary. Součástí prů-
vodu budou modlitby u čtyř venkovních oltářů.

Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI

10. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník - jeden z nejzná-
mějších českých světců umučený světskou mocí roku 1393. 
Jeho památku připomíná socha před farou v Ledči.    

20. 5. Seslání Ducha svatého - dle Bible tohoto dne došlo k zá-
zračnému osvícení učedníků. 

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V ZŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

V úterý 10. dubna 2018 ve speciálním oboru ZŠ Ledeč proběhla okresní botanická soutěž. Soutěžilo celkem 17 žáků z Chotěbo-
ře, H. Brodu a Ledče n. S. Soutěž byla příjemným setkáním žáků a učitelů. Všichni soutěžící nakonec obdrželi za svoje znalosti, 
obrovskou snahu a účast praktické dárky od fi rmy JAS Ledeč n. S. Firmě děkujeme za poskytnutí dárků a vítězům blahopřejeme. 

Jitka Pašková, speciální pedagog

OKRESNÍ BOTANICKÁ SOUTĚŽ SPECIÁLNÍCH ŠKOL

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
(umístění ledečských žáků):

1. kategorie

1. místo Petra Bauerová HB

2. místo Petr Výborný Ledeč

3. místo Marie Čížková Ledeč

V pátek 20. dubna se 11 žáků 7. a 8. ročníku ZŠ Ledeč 
zúčastnilo atletického pětiboje v Humpolci. Žáci soutěžili 
v disciplínách - hod medicinbalem, přeskok přes švihadlo, 
trojskok z místa snožmo, kliky, běh na 1000 m nebo drib-
ling s míčem. V konkurenci téměř stovky závodníků se žá-
ci naší školy neztratili a v soutěži družstev se umístili na
4. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Andrea Chaloupková, učitelka tělesné výchovy

OKRESNÍ KOLO OLYMPIJSKÉHO 
ODZNAKU VŠESTRANNOSTI

Ve dnech 6. a 7. dubna 2018 proběhl  v budově v Komenského ulici Základní školy Ledeč zápis dětí do prvních tříd 
pro školní rok 2018/19. K zápisu se celkem dostavilo 80 zákonných zástupců se svými dětmi. Zatím bylo přijato 68 
dětí, o odklad zahájení školní docházky požádalo pro své dítě 12 zákonných zástupců. Ve školním roce 2018/19 bu-
dou v ZŠ Ledeč otevřeny tři první třídy.

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy

V listopadu 2017 jsme s naší třídou založili tzv. „hřbitov odpadků“. Na školním pozemku jsme za-
kopali různé druhy odpadů s cílem sledovat jejich postupný rozklad v reálném čase. Po Velikonocích 
jsme v rámci hodiny přírodovědy provedli první kontrolu. Zjistili jsme, že známky rozkladu jsou dle 
očekávání patrné na papíru a bioodpadu, trochu rzi se objevilo na plechovce, ale dřevo zůstalo zatím 
v nezměněné podobě.  Nezměněný stav skla i plastů nikoho nepřekvapil. Časové záznamy stavu odpa-
dů povedeme i v dalším ročníku, příští kontrola nás čeká ale ještě těsně před prázdninami. 

Chaloupková a třída IV. C

PRVNÍ KONTROLA NA HŘBITOVĚ
ODPADKŮ V ZŠ LEDEČ N. S.
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Už v předchozích vydáních 
Ledečského zpravodaje jsme 
informovali o některých úspě-
ších žáků ZUŠ Ledeč n. S.
v soutěžích a jsme rádi, že
i dnes v jejich výčtu můžeme 
pokračovat. Koncem března 
a v průběhu dubna se kona-
ly další soutěže a přehlídky,

v nichž se žáci ledečské ZUŠ neztratili, naopak se ctí ob-
stáli a výborně reprezentovali naši školu i město.  

HUDEBNÍ OBOR: Významného úspěchu v krajském 
kole soutěže ZUŠ konaném 27. března v Jihlavě dosá-
hl svojí hrou na saxofon Martin Rajdl, žák uč. Jiřího Rů-
žičky. Za klavírního doprovodu uč. Vladimíry Fišarové 
předvedl vynikající výkon, za který získal 1. místo. 

Na svoji první soutěž vyjeli 13. dubna do Prahy kyta-
risté František Caska a Kateřina Brabcová, oba ze třídy 
řed. Soni Brabcové. Ve velké konkurenci  soutěže PRA-
Guitarra Clássica získali Čestná uznání.

MULTIMEDIÁLNÍ OBOR (uč. Mgr. Markéta Peli-
kánová): Ve dnech 13. - 15. 4. 2018 se v Brně uskutečnilo 
národní kolo soutěže fi lmové tvorby dětí a mládeže Zlaté 
Slunce. Na soutěžní přehlídce byly promítnuty také 3 fi l-
my žáků ledečské multimediální tvorby a dva z nich byly 
oceněny - v kategorii animovaný fi lm získali žáci multi-
mediální tvorby 3. místo s fi lmem Bosá Bohyně a červe-
né střevíčky. V kategorii videoklip a experiment získali 
žáci multimédií také 3. místo s fi lmovým pásmem Čes-
ké lidové písně.

V sobotu 24. března proběhlo v kině Svět ve Dvoře 
Králové slavnostní vyhlášení výsledků Soutěže fi lmové 
tvorby dětí a mládeže do 19 let - Juniorfi lm. Ledečská 
„multimédia“ zaznamenala velký úspěch s animovaným 
videoklipem - pásmem fi lmů České lidové písně, kde zís-
kal 1. místo. Odborná porota ocenění udělila za: pokro-
čilou animaci, výtvarné zpracování, vtipné scénáře a fi l-
mové (nepopisné) vyjádření písňového textu a využití 
původní hudby z hudebního oboru ZUŠ.

TANEČNÍ OBOR (uč. Iveta Melicharová): Ve středu 
4. dubna se žákyně tanečního oboru zúčastnily Přehlíd-
ky scénického tance v Ústí n. O. Dvě choreografi e zís-
kaly od odborné poroty ocenění: Choreografi e Kuličky -
5. ročník: za naplnění námětu a lehkost v choreografi i, 
choreografi e Duše mraků - 6. ročník: za impresi v tanci.

V sobotu 14. 4. 2018 se žákyně 7. ročníku tanečního 
oboru ZUŠ zúčastnily Taneční soutěže kolektivů „O po-
hár starosty města Hlinska“. Za tanec „Ve větru“ získaly 
krásné 2. místo.

Dne 20. dubna proběhlo krajské kolo přehlídky taneč-
ních oborů ZUŠ v Třebíči. Žákyně  4. ročníku za chore-
ografi i „S poutem i bez“ získaly ocenění v bronzovém 
pásmu.

Všem dětem blahopřejeme a jejich učitelům děkujeme 
za kvalitní přípravu!

DALŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ
LEDEČ NAD SÁZAVOU

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM V ZUŠ
Přihlášky ke studiu pro školní rok 2018/2019

přijímá škola v elektronické podobě.

Žádáme zájemce, aby přihlášku vyplnili
prostřednictvím i-ZUŠ:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/
(www.zucledec.cz - pro nové zájemce – vpravo dole 

odkaz na přihlášku)
Přihlášky do naší ZUŠ podávejte do konce května. 

ZUŠ VÁS ZVE...

ROZTANČENÉ PODVEČERY. Srdečně vás 
zveme na již tradiční roztančené podvečery - pře-
hlídku všech ročníků tanečního oboru naší ZUŠ. 
První dva se uskuteční ve čtvrtek 10. května od 
16.30 a od 18.15 hodin. Třetí se uskuteční v pátek 
11. května od 16.30 hodin.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Druhý koncert 
absolventů se uskuteční v pátek 18. května v sálku 
ZŠ Komenského od 17 hodin.

ZUŠ OPEN. Díky Nadačnímu fondu Magdale-
ny Kožené se letos uskuteční již II. ročník nejroz-
sáhlejší kulturní akce v historii ČR, která upozorní 
na význam uměleckého vzdělávání dětí. Celostátní 
happening základních uměleckých škol ZUŠ OPEN 
se uskuteční ve čtvrtek 24. května 2018 a zúčastní 
se ho na 370 ZUŠ po celé České republice.

Akce má za cíl posílit respekt, zviditelnit práci
i aktivity škol a prezentovat celou šíři umění mimo 
jejich běžně užívané prostory. I naše škola se k této 
jedinečné akci letos připojí!

Zveme vás srdečně 24. května od 14 do 18 hodin 
na nádvoří ZUŠ.

Připravujeme pro vás:

- hudební vystoupení žáků po celé odpoledne 

- vernisáž výstavy výtvarného oboru 

- vernisáž výstavy multimediální tvorby 

Těšíme se na vaši účast, kterou vyjádříte podporu 
uměleckému vzdělávání!

Magdaléna Kožená: „Základní umělecké školy tvo-
ří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve 
světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím 
systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podpo-
rovat.“

-jl-
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SRDÍČKOVÝ DEN 2018

Středa 21. března 2018 byla pro studenty tříd sexty a 2.B ve znamení charitativní akce Život dětem, která pomáhá vážně nemoc-
ným dětem v celé České republice. Počasí sice nebylo zrovna na naší straně, ale to nevadilo.  Občané Ledče nad Sázavou i její ná-
vštěvníci mohli ten den potkat skupiny našich studentů, kteří kolemjdoucím nabízeli magnetky a propisky a přemlouvali je k fi -
nanční pomoci.   

Akce se rozhodně vydařila -  vybralo se celkem 25 674 Kč. Tyto peníze potěší třikrát - všechny dárce, kteří mají dobrý pocit, že 
mohli přispět na dobrou věc, naše studenty, kteří si ověřili své organizační i komunikační schopnosti a samozřejmě udělají radost 
obdarovaným - vážně nemocným či postiženým dětem.

A kdo nemohl přispět v den sbírky, může nadaci Život dětem podpořit kdykoli na jejich E-SHOPU    
ThMgr. Jiří Foller – třídní učitel sexty a 2.B

PŘEDNÁŠKA VÝROBNÍHO PODNIKU CWS s.r. o.
NA NAŠÍ ŠKOLE

V rámci udržitelnosti projektu „Přírodní a technické obory 
- výzva pro budoucnost KA5“ byla uspořádána dne 12. dub-
na 2018 přednáška na téma „Výrobní program a nové techno-
logie ve strojírenství ve výrobním podniku CWS s. r. o. Ledeč 
nad Sázavou“. Přednášejícími byli Vladimír Martinec – výrob-
ní ředitel a Ing. Kristýna Klikarová – průmyslový inženýr.

Přednášky se zúčastnili žáci 3. maturitních ročníků oboru 
Strojírenství a Mechanik seřizovač a žáci 3. ročníků učebních 
oborů Strojní mechanik a Nástrojař.

Podnik působí v oblasti dodávek plastových výrobků, pře-
devším z PE a PVC pro energetiku, telekomunikace, výstav-
bu železničních koridorů a výstavbu jiných inženýrských sítí. 
Jedná se o výrobky sloužící k ochraně kabelů uložených pře-
devším v zemi (kabelové žlaby, ochranné trubky, kabelové kry-
cí desky atd.).

Všichni žáci tuto přednášku hodnotili velmi kladně, líbila se 
jim připravená prezentace, výklad a nabídky, ale také ukázky 

plastů a dalších zajímavých komponentů. Pan Martinec a Ing. 
Klikarová podrobně vysvětlili žákům naší školy, čím se fi rma 
zabývá, dále jim nabídli zajímavé pracovní nabídky, které mo-
hou využít při hledání svého prvního zaměstnání.

Tímto bych chtěla poděkovat panu Martinovi a Ing. Klikaro-
vé nejen za odbornou a zajímavou přednášku, ale také za čas, 
který věnovali našim žákům.  

Ing. Soňa Poupětová

Dne 12. dubna se třicet pět žáků prvních až třetích ročníků vyš-
šího gymnázia sešlo po obědě u jídelny a se čtyřmi pedagogy se 
vydali na úklid okolí silnice vedoucí od Penny až k lesu, který kon-
čí před Hněvkovicemi. Jednalo se o akci s názvem Čistá Vysočina. 
Tuto trasu někteří z nás absolvovali již minulý rok, i přesto jsme 
však nasbírali nemalé množství odpadu, který jsme shromáždili 
a připravili k odvozu ve více než třiceti objemných pytlích. Úklid 
nám zabral asi dvě hodiny času a počasí k nám bylo velice přívě-
tivé. A tak jsme měli možnost udělat si hezkou procházku a ješ-
tě něco udělat pro naše okolí. Pokud se tato akce bude opakovat
i příští rok, rádi bychom se opět zúčastnili i ve větším počtu.

ČISTÁ VYSOČINA S NÁMI PRÁCI NAJDETE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
LEDEČ NAD SÁZAVOU

EKONOMIKA A MANAGEMENT
PODNIKUw

• Pomaturitní studium, denní nebo kombinovaná 
forma.

• Absolvent tříletého studia získá vyšší odborné 
vzdělání a titul DiS (diplomovaný specialista).

• Modulový a kreditní systém.

• Možnost ubytování.

OD 2. ROČNÍKU STUDIA VOLBA ZAMĚŘENÍ
• Ekonomika – uplatnění jako samostatný účetní, 

fi nanční analytik, specialista marketingu.

• Strojírenství – uplatnění jako samostatný 
konstruktér, projektant, technolog, obchodník.

Naši absolventi nekončí na úřadu práce.

Práce ve fi ktivní fi rmě s možností získání certifi kátu. 
Půlroční praxe ve fi rmách.

Termín odevzdání přihlášky: 1. kolo 31. 5. 2018

Bližší informace: www.gvi.cz, Tel.: 569 430 500
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KRASOKROUŽEK SE ROZLOUČIL
S LEDEM

Poslední březnovou středu se děvčata a chlapci při zá-
věrečném vystoupení rozloučili s ledem. Vystoupení by-
lo dlouhé 40 minut, za tu dobu nám předvedli své doved-
nosti všichni - krasobruslařky a krasobruslaři. Závěrečné 
vystoupení se všem moc povedlo a byli za ně odměněni 
drobnými dárečky a sladkostmi. Na děti se přišli podívat 
jejich třídní učitelé, asistentky a paní družinářky i s dět-
mi. Také nás přišly podpořit paní Ivana Svobodová a pa-
ní Aneta Šťastná z SVČ Ledeč, dorazila i paní Horáková 
z městského úřadu. Samozřejmě se přišli podívat i rodi-
če dětí a ostatní příbuzní. Na ledě jsme také mohli vidět 

maskota krasokroužku OLAFA – paní Ivu Hurychovou, 
které moc děkujeme. Největší dík však patří našim tre-
nérkám, paní Jarmile Palánové a paní Květě Pidimové. 
Nesmíme také zapomenout na naše asistentky Natku Pa-
lánovou, Petru Pokornou a Radku Smutnou. Děkujeme
i paní trenérce Vlaďce Sedinové a asistentce Adéle Cas-
kové z HC oddílu. I když bruslení skončilo, tak kraso-
kroužek dále pokračuje. Od 4. dubna nám SVČ umožnilo 
chodit jednou týdně do tělocvičny, kde budeme s dětmi 
cvičit. Moc se na všechny těšíme.        

Za rodiče Jana Veselá

PRONAJMU
1 místnost nebytových prostor – 17 m2 na

Husově náměstí č. 13 v 1. poschodí. Vhodné pro ženu 
(společné příslušenství) na kancelář, kosmetiku apod.

Tel.: 728 608 903

BLEŠÁK BEZPENĚZ IV
16. 6. 2018 od 14 h., Hotel SÁZAVA Ledeč 
Máte doma nepoužívané věci, které mohou někomu

udělat radost?

Nevhodné dárky, přečtené knihy, pěstitelské či chovatelské 
přebytky, domácí spotřebiče, hračky co nepotřebujete,

oblečení co nenosíte…?

Přineste je na Sázavu. Odnést si můžeteco se Vám hodí.
Vstupenkou na akci je příspěvek do našeho Blešáku.

Věci můžete donést na Sázavu:
ve středu 13. 6. a ve čtvrtek 14. 6.

mezi 17-19:00 hod., v pátek 15. 6. mezi 17:30-20:00 hod. 
nebo v sobotu od 12:00 hod. a po celou dobu akce.

Blešák bude průběžně doplňován.

Věci co si neodnesete, poputují k lidem, kteří je potřebují.
+ novinka pro děti POKÉMONÍ TRŽIŠTĚ (15-17:00 hod.),

kde si děti budou moci vzájemně vyměňovat kartičky
pokémonů.

Vstupenkou je dětský příspěvek do Blešáku, třeba hračka,
se kterou si děti už nehrají.

V rámci podpory akce vystoupí od 19:00 hodin kapely
COLME POROA, PRIMITIV PLEBS a KOCZKOPES.

Všichni jste srdečně zváni. email@bezpenez.info
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NAKUPUJETE NA INTERNETU BEZPEČNĚ?

Počet Čechů, kteří nakupují zboží v domácích ale 
i zahraničních, zejména v čínských e-shopech, výraz-
ně stoupá. Zatímco loni si objednával zboží z Číny 
přes internet každý třetí uživatel, který nakupuje on-
line, letos jejich podíl stoupl na 42 procent. Vyplý-
vá to z průzkumu, který v závěru loňského roku pro 
ESET realizovala společnost Seznam.cz. Interneto-
vému nakupování se podle tohoto průzkumu věnu-
je téměř každý Čech, konkrétně pak 96 procent re-
spondentů.

„Čtyři procenta respondentů průzkumu připusti-
la, že byla při platbě přes internet okradena. Oproti 
loňskému roku je to o jedno procento více,“ konsta-
tuje Miroslav Dvořák, technický ředitel společnos-
ti ESET. „Stejně jako loni při krádeži přišli většinou
o částku do 5 000 Kč, přičemž pouze v polovině pří-
padů se jim peníze vrátily. Třetina své peníze již ne-
dostala a zbytek získal alespoň část odcizené částky,“ 
dodal Dvořák.

Pozvolna rovněž stoupá podíl uživatelů, kteří se při 
nákupech v e-shopech registrují. Zatímco loni jich by-
lo 55 procent, letos je jich o čtyři procentní body ví-
ce. Zároveň mírně klesá podíl těch, co používají pro 
všechny e-shopy stejné heslo (nyní jde o dvě třetiny 
uživatelů, loni šlo o 71 procent). O něco populárněj-
ší než loni jsou mezi Čechy mobilní nákupní aplikace. 
Letos je využívá více než třetina lidí, zatímco loni šlo 
o 29 procent. Údaje o platební kartě si do těchto apli-
kací ukládá 28 procent respondentů oproti loňským 
21 procentům.

Internetové platby za objednané zboží jsou mezi 
Čechy stále využívané o poznání méně než neoblí-
benější dobírka (preferuje ji 71 procent respondentů)
a platba při osobním vyzvednutí zboží (67 procent do-
tázaných). Kartou online platí 59 procent lidí, což je 
o tři procentní body více než v loňském roce. Mírně 
však klesá zájem o placení přes PayPal/PaySec. Na-
opak roste počet lidí, kteří jsou ochotni sdílet svou 
platební kartu v rámci rodiny. Loni šlo o 17 procent 
respondentů, letos o 19 procent. Naprostá většina uži-
vatelů, kteří pravidelně platí online nákupy kartou, má 
nastaven limit pro internetové platby. Jde o 82 procent 
respondentů a stejný podíl uživatelů využívá i dvou-
faktorové ověření při veškerých online platbách.

Průzkum společností ESET a Seznam.cz se usku-
tečnil formou online dotazníku, který mezi 5. a 11. 
prosincem 2017 vyplnilo 1 030 respondentů, z nichž 
984 nakupovalo online (za ně jsou zpracovány vý-
sledky). Vážení bylo provedeno při kvótách na pohla-
ví, věk a vzdělání.

POČET OKRADENÝCH MEZIROČNĚ STOUPL. ZKUŠENOST S KRÁDEŽÍ 
PŘI ONLINE PLATBĚ MAJÍ JIŽ ČTYŘI PROCENTA ČESKÝCH ZÁKAZNÍKŮ. 

VĚTŠINOU PŘIŠLI O ČÁSTKU DO 5 000 KORUN, ZJISTIL ESET.

Doporučení pro bezpečné nakupování na internetu:
1. Používejte oddělenou kartu pro nakupování na in-

ternetu s limitem pro platby.
2. Preferujte platby umožňující dvoufaktorové ověře-

ní transakce.
3. Nakupujte na důvěryhodných e-shopech – sledujte 

spotřebitelské recenze a hodnocení.
4. Využívejte bezpečnostní aplikace na počítači či mo-

bilním zařízení, které k nákupu používáte.

Komentář experta z fi rmy mbcomp IT s.r.o.
Internetová bezpečnost je stále velmi podceňovanou 

věcí a mnoho uživatelů si neuvědomuje, že špatně za-
bezpečený počítač nebo mobil může mít za následek 
nejen ztrátu peněz při nezabezpečených platbách, ale 
i ztrátu veškerých dat v počítači. V poslední době se 
stále častěji setkáváme i s tzv. kryptoviry, které, pokud 
se dostanou do počítače, znehodnotí veškerý obsah
a náprava bývá ve většině případů nemožná. Tato ne-
bezpečí zpravidla volně šiřitelné antivirové programy 
nedetekují, a tudíž neochrání data dostatečně. Zkuše-
nosti našich techniků to potvrzují. Více než 90% napa-
dených zařízení, která prošla naším servisem, nebyla 
dostatečně chráněna. V tomto směru se jako nejúčin-
nější ochrana potvrdila antivirová řešení ESET. U za-
řízení, která měla nainstalováno řešení ESET, se pro-
blémy s viry prakticky neprojevují.

Proto i my důrazně doporučujeme používat kvalitní 
internetovou ochranu. Více informací rádi podáme na 
našich pobočkách v ulici Nové Město 85, Světlá nad 
Sázavou a Husovo náměstí 19, Ledeč nad Sázavou ne-
bo na telefonu 777827321.                                     -eb-



20

STŘÍBRO Z EVROPSKÉHO ŠAMPIONÁTU I V LEDČI

Ve dnech 16.-19. dubna 2018 se uskutečnil ve Finsku ev-
ropský pohár v ženském hokeji pro kategorii do 16 let. Turna-
je se účastnily týmy České republiky, Rakouska, Finska, Ně-
mecka, Maďarska, Japonska, Norska, Ruska a Švýcarska.

Jednou z reprezentantek českého národního týmu byla
i Viktorie CHLADOVÁ z HC Ledeč nad Sázavou.

Na děvčata čekaly čtyři zápasy základní skupiny a potom 
možná účast v play-off. Soupeřkami v základní skupině byly 
Maďarky, Rakušanky, Japonky a Finky. Všechny zápasy děv-
čata vyhrála a postoupila z prvního místa do play-off. V semi-
fi nále si poradila s týmem Švýcarek jasným výsledkem 5 : 1.

Ve čtvrtek na děvčata čekalo fi nále proti známému soupe-
ři ze základní skupiny - Finsku. Zopakovat výhru ze základní 
skupiny se bohužel nepodařilo, ale i tak byla radost ze stříbr-
ných medailí obrovská! Gratulujeme Viki k tomuto parádní-
mu úspěchu a děkujeme za reprezentaci HC Ledeč! 

- jm - 

Po zimní pauze se na našich dvorcích opět rozeběhly naplno zvuky úderů míčů z tenisových raket a přípravy na nadcházející tenisové mistrov-
ské zápasy družstev dospělých a dorostu. Již tradičním „otvíracím“ turnajem byl v sobotu 21. dubna za až letního počasí deblový maraton zápasů  
klubových hráčů TKL. Za účasti osmnácti tenistů se odehrály „mače“ ve dvou skupinách. Systémem každý s každým vzešel vítěz skupiny, který 
následně odehrál „superfi nále“. Vítěznou dvojící se stal pár Jan Čáp, Jakub Holoubek, stříbrnou příčku obsadil pár Michal Žofka, Pavel Jaremenko 
a na bronzový stupínek dosáhla dvojice Lucie Bartáková, Martin Sýkora. Gratulujeme.

V měsících květnu a červnu budou na kurtech TKL probíhat mistrovské zápasy výše zmiňovaných družstev, a to:
Dorost:   20. 5.  TKL – TK Holice
Dospělí: 19. 5.  TKL  – TK Holice,  9. 6.   – TC Chrudim B, 23. 6.  – TO TJ Tesla Pardubice B
Obě naše družstva hrají Pardubickou krajskou soutěž 1. třídy.                                   

-mk-, TKL

TENISOVÁ SEZONA 2018 ZAHÁJENA

Kadeřnictví JEANE
dámské, pánské, dětské

od června se k nám přidá
kadeřnice s 11letou praxí – Petra

(střihy, barvy, melíry, masáže …)

Těšíme se na Vaši návštěvu

Husovo náměstí 62, Ledeč n. S.
Telefon: 607 460 270
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VÍTÁNÍ DĚTÍ. Další vítání dětí mezi občany na-
šeho města se uskutečnilo v sobotu 24. března 2018 
v obřadní síni městského úřadu.  Přivítáno bylo pět 
chlapců a dvě dívky, a to Eliáš Vacík, Mojmír Mu-
sil, Jakub Janák, Vojtěch Nemeškal, Martin Gutwirt, 
Anežka Šnoblová a Marie Tomanová.

Touto cestou žádáme rodiče nově narozených mi-
minek, kteří mají zájem zúčastnit se slavnostního 
obřadu „Vítání dětí“, aby se přihlásili na městském 
úřadu - matrika u pí Lenky Smítkové, tel. 569 729 
554, e-mail: lenka.smitkova@ledecns.cz                       

-LS-

SVÁTEK MĚL GABRIEL, ALE MEZI PŘIVÍTANÝMI ŽÁDNÝ NEBYL
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A KDE TA LEDEČ VLASTNĚ LEŽÍ?

UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ

Josef PLEVA
opravy nábytku
a starožitností
Jaroslava Haška 646
Ledeč nad Sázavou

Kontakt:
mob.: 608 936 886

e-mail: jpleva@tiscali.cz
www.plevarenovace.wbs.cz

Oddíl KRASO HC Ledeč nad Sázavou 
bilancuje sezónu 2017/2018

12 zlatých, 5 stříbrných a 9 bronzových 
medailí – to je sbírka, kterou členky na-
šeho oddílu KRASO získaly v závodech 
Poháru ČKS, Projektu Bruslička a mezi-
oddílových přípravek v uplynulé zimní se-
zóně.

Těsně před rozpuštěním ledu na do-
movském zimním stadionu v Ledči se se-
šly společně krasobruslařky sportovního 
oddílu KRASO HC Ledeč nad Sázavou
s členkami a členy Krasokroužku při SVČ 
Ledeč ke společné exhibici. V téměř ho-
dinovém programu předvedli svým rodi-
čům, kamarádům i známým své sportov-
ní dovednosti, za které sbírali sportovní 
ocenění doma na Ledečské Piruetě i na 
závodech pořádaných kluby po celé ČR. 
A bilance to byla velmi podařená. Oddíl 
KRASO i Krasokroužek při SVČ mají za 
sebou nejlepší sezónu za dobu své exis-
tence.

11 členek klubu sólového krasobrusle-
ní tuto sezónu startovalo v celkem 21 růz-
ných závodech – v různých kategoriích 
dle věku a dovedností. Celkem 26 medai-
lí svědčí o tom, že i malý oddíl z jednoho 
z nejmenších měst, která provozují zimní 

stadion, si dokáže vybojovat svou pozici 
na krasobruslařské mapě. Dotaz „A kde 
ta Ledeč vlastně leží?“ už na krasobrus-
lařských závodech slýcháme jen opravdu 
výjimečně. Úspěch celé sezóny potvrdil 
velmi dobře hodnocený závod VII. roč-
ník Ledečské Piruety, na který i přes ne-
přízeň počasí dorazilo téměř 140 závod-
níků.

Oddíl KRASO pod dohledem nové kva-
lifi kované trenérky klubu Ing. Vlaďky Se-
dinové dostal řádný rozměr fungování
a vzájemné spolupráce, což se projevilo
i na zlepšení sportovních dovedností zá-
vodnic. Nemálo uznání náleží i našim 
dvěma členkám (které již ukončily svou 
sportovní kariéru) Adéle Caskové a Nat-
ce Palánové, že se jako asistentky trené-
ra intenzivně zapojily do výchovy našich 
mladších a nových členek. A některé zmí-
něné medailové úspěchy byly dosaženy 
pod jejich vedením. Slova díků i chvály 
patří i paní Jáje Palánové za její trenérskou 
spolupráci, rodičům závodnic za velké na-
sazení, našim sponzorům, příznivcům, le-
dařům Technických služeb i zastupitelům 
města za jejich podporu a spolupráci.

Je třeba vyslovit uznání všem našim 
krasobruslařkám za výbornou reprezentaci 

oddílu KRASO HC Ledeč. Přejeme našim 
dvěma členkám – sestrám Kábelovým, 
které se na konci sezony rozhodly odejít 
za svou trenérkou do jiného oddílu, mno-
ho sportovních úspěchů. A našim nadě-
jím Petře Pokorné, Míše Palánové, Aničce 
Průdkové, Tereze Kotěrové, Báře Bělo-
hradské, Aničce Brabencové, Sofče Her-
ko, Nikolce Svatkové i Sofče Kopicové 
mnoho zdaru v sezóně 2018/19. Její letní 
část už začala.

Mgr. Iva Průdková
 oddíl KRASO HC Ledeč nad Sázavou
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MISTŘI JSOU Z DOLNÍCH KRALOVIC
A VILÉMOVIC

Posledního března 2018 byl fi nálovými zápasy ukončen 13. ročník oblíbené a ostře sledované Posá-
zavské hokejové ligy v Ledči. Konečné pořadí fi nálových zápasů:

1. liga 1. HC Dolní Kralovice 2. liga 1. Vilémovice
 2. Bostoni Řendějov  2. Veteráni
 3. Atos  3. SC Želivka 91
 4. AHC Pitbulls – A  4. HC Kamenná Lhota

Do ročníku 2017-18 se přihlásilo 22 týmů, rozdělených do 1. a 2. ligy po 12 družstvech. Registrovaných hráčů bylo 
440, odehraných zápasů bylo 472. Za pronájem ledové plochy od PHL bylo uhrazeno 453 600 Kč.

Za pronájem mimo PHL bylo vybráno 290 200 Kč.
Za veřejné bruslení se vybralo 60 880 Kč.
Za pronájem od HC Ledeč n. Sáz. 217 900 Kč.
To je pár informací o třináctém ročníku PHL . Na závěr bych popřál krásné léto a v září opět na ledě. 

-fc-
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městu Ledeč nad Sázavou a Svazu důchodců za gratulace 

a dárky k mému kulatému životnímu výročí. Poděkování si 
zaslouží i vyslankyně s přáními, se kterými jsme si zavzpomínali 

na naše lepší léta prožitá dokonce nedaleko od sebe.
Krásné je dožít se tohoto věku s vědomím, že nežije

v osamění od rodiny a svého okolí.
Josef Navrátil

PODĚKOVÁNÍ
Na upozornění paní Marie Urbanové k článku VČELAŘI

V BOJIŠTI v dubnovém zpravodaji (str. 11) rádi tlumočíme
i poděkování pro paní Jaroslavu PUDILOVOU, která rovněž měla 

významný podíl na výtečné svíčkové, která se první březnovou 
sobotu podávala u včelařů na Bojišti. Třeba také jednou
ochutnáme a popíšeme. Vlastně patří poděkování všem,

kteří tyto společenské akce připravují. Redakce, ok. 

Vážení občané Ledečska. Dne 14. března probíhalo jednání s vyjád-
řeními ke krajské akci Pavlíkov – Leštinka (objížďka od 10. 4. do 1. 11. 
2018) a byly navrženy 4 objízdné trasy. Při tomto jednání bylo ale zá-
roveň oznámeno, že  KSÚS Kraje Vysočina bude opravovat i jiné silni-
ce a ze čtyř navrhovaných tras zůstala v podstatě jedna, ta pro nákladní 
a vlastně i pro osobní dopravu: Ledeč – Habry – Světlá. Celková délka 
objízdné trasy z Ledče do Světlé a opačně bude 38 km. Tedy 23 km na-
víc, protože z Ledče do Světlé je to bez objížďky 15 km. Na tomto jed-
nání nám byla sdělena skutečnost, že se téměř souběžně bude opravovat 
mostek u Žebrákova. Termín opravy (1. 5. 2018 – 31. 8. 2018). Proto-
že objížďka přes obec Žebrákov není nejen z bezpečnostních důvodů 
možná, zbývá tedy jediná současně navržená trasa přes Habry. Na zá-
kladě těchto sdělení probíhají různá jednání se zástupci Kraje Vysočina 
a KSÚS o vyznačení jiných objízdných tras. Celkový výsledek je jediná 
ofi ciální objízdná trasa přes Habry. Intenzivně, ale zatím bezúspěšně, 

jednáme o opravě silnice Benetice – Vilémovice. (Tato snaha trvá cel-
kově už více jak 3 roky). Ale věřím, že dojde alespoň k drobné opravě 
nejhorších úseků, aby hlavně občané, kteří každodenně jezdí ze Svět-
lé do Ledče a opačně třeba do zaměstnání, nemuseli najíždět desítky 
(stovky) km navíc. Pokud po této trase, ať opravené nebo neoprave-
né nebudete chtít jezdit, nabízí se červeně označená varianta na mapce. 
Nabízí se i možnost: Lipnička – Meziklasí – Loukov – Rejčkov – Kou-
ty. Nebo přes Dolní Město – Rejčkov – Kouty. Neuvádím úmyslně ješ-
tě jednu trasu: Světlá – Leštinka – Smrčná – Trpišovice – Dobrovítova 
Lhota – Ledeč, protože by měla být kvůli opravě uzavřena silnice Hav-
líčkova z Ledče až do Veliké (resp. vč. Bojiště). Za způsobené problé-
my se řidičům omlouvám, ale problémy s koordinací jednotlivých akcí 
nejsou způsobeny námi.

Josef Hnik – místostarosta města Světlá n. S.

PLÁNOVANÉ OBJÍŽĎKY

Dne 22. května uplynou čtyři smutné roky 
od úmrtí pana ZDEŇKA BAČKOVSKÉHO 
z Ledče nad Sázavou. Děkuji všem, kteří uctí 
jeho památku spolu s námi.

Dcera Marie s rodinou a ostatní
nejbližší příbuzní

Dne 28. května 2018 uplyne šest smutných 
let od úmrtí pana BOHUSLAVA KRAJÍČKA 
z Ostrova. Děkujeme všem, kteří si vzpome-
nou spolu s námi.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami

VZPOMÍNKY


