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K V E T E 
V povědomí máme máj zafixován zejména jako měsíc květů, vůní a především lásky. K těmto 

milým atributům se přiřazuje ještě jeden příjemný - 6. květen je totiž vyhlášen jako Světový den 
smíchu. Smích totiž uzdravuje a ve společnosti milých lidí se rádi smějeme, smát se o samotě je to-
tiž o hodně těžší. Při smíchu aktivizujeme vrásky kolem očí, které nám dodávají výraz „ nasmáté-
ho" člověka. Existují kluby smáni i jóga na smáni — už jedna minuta smíchu prý člověka zcela 
uklidní. Lidé se smyslem pro humor vnímají méně bolesti než škarohlídi. Tak vám přejeme hezké 
májové dny plné úsměvů! 

OSLAVILI JSME DEN MATEK 
Častokrát si myslí v tiché jarní noci, 
co bych asi dělal, kdybych měl svět v moci. 

Rozdal bych já všechno, celý svět i nebe, 
jenom bych si nechal, matičko má Tebe! 

Byli jsme teprve týden v měsíci máji, v měsíci, který nám přináší jaro v plné kráse, se všemi jeho 
vůněmi a barvami, kdy jsme v místní sokolovně oslavovali milý svátek. Do rozkvetlého měsíce 
máje je vklíněn v druhou neděli svátek pro nás nejmilejší - svátek matek. Vzdáváme matičkám tím-
to úctu a lásku, neboť maminky tvoří teplo domova, připravují nás do života a učí nás prvním krůč-
kům do něho vkročit. Kdo jiný než maminka dovede rozjasnit naši tvář, rozdávat radost a něhu, 
proto šij í máme hluboce vážit, dokud je tu s námi. K tomu také směřovala naše oslava. 

Trochu nás mrzelo, že rok 
od roku se tato slavnost těší 
stále menší pozornosti, při-
tom gratulantů bylo hodně 
a patří jim naše poděkování 
- byly to děti z mateřské 
školy, žáci základní umělec-
ké školy a v neposlední řadě 
také manželé Ulrichovi, kte-
ří přátelskou a slavnostní ná-
ladu doplnili krásnými 
melodiemi i písničkami 
a některé tanečnice dokonce 
dovedli i na parket. Doufám, 
že všem zúčastněným při-
nesl tento odpolední pro-
gram radost, což bylo jistě 
smyslem našeho pozvání. 

V každém našem konání 
by mělo být cítit, že Vás mámy potřebujeme, že nám na Vás záleží. Jedna stará moudrost říká, že 
jedna matka se dokáže postarat třeba i o tucet dětí, ale že tucet dětí se nedokáže postarat o ni. Zajis-
té nechceme, aby se to vztahovalo i na nás, neboť být dobrou dcerou či dobrým synem není tak ne-
snadné. Už samotné Desatero nás k tomu moudře nabádá svým čtvrtým přikázáním - Cti otce 
svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi... Ok 
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KOUZELNÝ DEN 
Informační centrum a Městské 

kino připravilo na středu 25. června 
2003 ve 20 hodin obnovenou premié-
ru filmu Kouzelný den. Tento film se 
v roce 1960 natáčel v Ledči nad Sá-
zavou, Koňkovicích, Trpišovicích 
a ve Stvořidlech. 

Barevný film režiséra Jana Valáš-
ka pojednává o pětiletém chlapci 
Honzíkovi, který se zápalem nacvi-
čuje skladbu Pohádka pro II. celo-
státní spartakiádu. Honzík se málem 
nedostane na oblastní spartakiádní 
vystoupení, ale nakonec se vše poda-
ří. Honzíka hraje Jirka Lukeš, učitel-
ku Štěpánka Haničincová, dědu 
Slípka Eman Fiala a rodiče Čermá-
kovy Josef Mixa a Jarmila Krulišová. 

Ve filmu se jistě poznají ledečští 
muzikanti, cvičenci a cvičenky, 
i když od té doby uběhla již řada let. 
Srdečně zveme všechny občany na 
tento film, kdy jedinou kopii, kterou 
vlastní, nám laskavě zapůjčil Národ-
ní filmový archiv v Praze. 

VÝSTAVA 
VÝTVARNÉHO OBORU 

ZUŠ 
v Ledči nad Sázavou 

M Y Z H R A D U II . 
od 29. 5. do 25. 6. 2003 

NA LEDEČSKÉM HRADĚ 
vernisáž 29. 5. v 18 hodin 

Informační centrum připravuje 
na červen 2003 prodejní výstavu 
obrazů známého výtvarníka a kul-
turního pracovníka Vysočiny Ja-
roslava Kreibicha pod názvem 
TOULKY PŘÍRODOU. Výstava 
proběhne v ledečské synagoze od 
5. do 20. června. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sá-
zavou konaného dne 23. dubna 2003 
• RM bere na vědomí dopis ředitele 
VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou ing. Mi-
loslava Palána ze dne 22. 4. 2003 ve věci 
přístavby tělocvičny a učeben v areálu 
DM při VOŠ a ISŠ strojnické v Ledči nad 
Sázavou. 
• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění schvaluje doda-
tek pojistné smlouvy č. 565-00253-10 
a č. 565-00658-14 o pojištění živelném 
mezi Českou pojišťovnou a.s. a Městem 
Ledeč nad Sázavou. 
• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění schvaluje pro-
nájem části pozemku pare. č. 1629/1 za 
účelem umístění reklamního zařízení 
zpětně od 1. 4. 2003 za nájemné 540,-
Kč/rok. Za rok 2003 bude o 3 měsíce saz-
ba snížena, tj. částka do 31. 12. 2003 
bude 405,- Kč. 

• RM v souladu zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění schvaluje 
výši nájemného za pronájem nebytové-
ho prostoru v domě čp. 561 v ulici Hla-
váčova v Ledči nad Sázavou pro pana 
Vladimíra Zadražila, bytem Pavlov čp. 
22 v částce 250,- Kč/m2/rok s tím, že sta-
vební úpravy si provede na vlastní ná-
klady po předložení projektového 
návrhu úprav vedoucí investičního od-
dělení a odsouhlasení těchto úprav vede-
ním Města. 
• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění schvaluje pro-
nájem jedné místnosti (prodejny) za úče-
lem podnikání v domě čp. 53 v Hrnčířích 
v Ledči nad Sázavou o výměře 16,80 m2 

paní Marii Malimánkové, bytem Stínadla 
čp. 1036, Ledeč nad Sázavou na dobu 
dvou let s tím, že se může lhůta prodlou-
žit na základě dohody smluvních stran. 
Výše nájemného se stanovuje 520,-

Kč/m2/rok s tím, že nájemce si zajistí sa-
mostatné měření elektrické energie. 
• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění schvaluje pro-
vedení tří dešťových vpustí v rámci re-
konstrukce kanalizace v ulici Růžová 
v Ledči nad Sázavou a schvaluje zaplace-
ní částky 30 000,- Kč firmě, která bude 
celou rekonstrukci provádět. 
• RM v souladu zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění schvaluje výběr 
geologické firmy GEOMIN družstvo Jih-
lava na provedení geologických prací pro 
projektovou přípravu na „Sportovní cen-
trum - ledovou plochu" v Ledči nad Sá-
zavou. 
• RM schvaluje podle zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
Organizační řád Městského úřadu v Led-
či nad Sázavou v předloženém znění 
s účinností od 1. 4. 2003. 

Slávek Poborský, místostarosta 

O Z N Á M E N I 
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava podal dne 3. dubna 2003 u zdejšího speciálního stavebního úřadu - odboru dopravy Městského 
úřadu ve Světlé nad Sázavou žádost o vydání stavebního povolení ke změně stavby 

„Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu včetně rekonstrukce části silnic 
-11/130 a 11/339 v Ledči nad Sázavou " 

spočívající v rozšíření mostního objektu ev. č. 130-009 na kategorii MO 8 modifikovanou na místní podmínky s chodníky 1,50 
a 2,00 m. Součástí stavebních úprav je rekonstrukce silnice 11/130 od ulice Pivovarská až po výjezd z Husova náměstí na Hněvkovi-
ce. Silnice 11/339 bude upravena v úseku od Komenského ulice po napojení 11/130 na náměstí Svobody. S úpravou komunikací sou-
visí také úprava křižovatky na nám. Svobody, úprava přilehlých chodníků a parkovacích ploch na náměstí a úprava opěrné zdi před 
domem čp. 103. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
Odbor dopravy Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou, jako věcně příslušný speciální stavební úřad, v souladu s ustanovením 
§ 61 odst. 4 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) oznamuje zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu 
dobře známy (byla předložena kompletní projektová dokumentace) poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhovaných stavebních změn stavby, upouští ve smyslu § 61 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního 
jednání. 
Dle ustanovení § 61 odst. 3 stavebního zákona se zároveň stanoví lhůta 15 dnů od doručení a vyvěšení tohoto oznámení, ve které se 
mohou účastníci řízení vyjádřit nebo uplatnit své námitky. K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. 
Dotčené orgány státní správy ve smyslu ustanovení § 61 odst. 5 stavebního zákona sdělí svá stanoviska ve stejné lhůtě. 
Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumenta-
ci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko 
k navrhované změně stavby, platí, že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí. 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru dopravy MěU světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18 ve lhůtě shora uvedené 
v úřední dny (pondělí a středa od 7,30 do 17,00 hodin). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou stavbu, stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky (£61 
odst. 4 stavebního zákona). Ing. Otakar Švec 

vedoucí odboru dopravy 

DEN OTEVŘENÝCH DVERI 
1 6 . - 1 7 . k v ě t n a 2 0 0 3 

i Přístavba 9 bytových jednotek v ulici 28. října | 
čp. 400, Ledeč nad Sázavou 

Ukázka bytů 1+1,2+1 

pátek 16. května 2003: 
otevřeno od 9 do 16 hodin 

sobota 17. května 2003: 
otevřeno od 9 do 11 hodin 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

římskokatolická farnost v Ledči nad Sázavou 
POŘÁDÁ VÝSTAVU 

PANNA MARIA - MATKA CÍRKVE 
Světová i naše poutní místa 

Výstava se bude konat v ledečské synagoze. 
Zahájena bude 7. května v 15 hodin 

a ukončena 30. května 
Otvírací doba: 

úterý - pátek 9-12 a 14-17 hodin 
sobota 9-12 hodin, neděle 10-12 a 14-17 hodin 

Vstupné dobrovolné 
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Co nového na Vysočině - duben 2003 
Krajští zastupitelé tentokrát také 

0 obcích a domovech důchodců 
Poslední březnový den se konalo 

zasedání Zastupitelstva kraje Vysoči-
na. Při svém zasedání přijali zastupi-
telé více než 50 usnesení. Lze říci, že 
hned několik z nich se může promít-
nout pozitivně do hospodaření a živo-
ta poměrně značného počtu menších 
1 větších obcí na Vysočině. 

Schválen příspěvek svazkům obcí 
na Vysočině ve výši až 5000 korun 

Novela zákona o obcích platná od 
1. ledna 2002 kromě jiného nařizuje 
všem svazkům obcí nechat za uplynu-
lý kalendářní rok přezkoumat své hos-
podaření auditorem a za provedené 
přezkoumání hospodaření také samo-
zřejmě zaplatit. 

Píši o tom proto, že před změnou 
zákona mohl přezkum hospodaření 
pro svazek obcí nebo libovolnou obec 
provést po vzájemné dohodě zdarma 
příslušný okresní úřad. Od 1. ledna 
2002 převzal funkci okresního úřadu 
pro obce s počtem obyvatel menším 
než 5000 krajský úřad. Větším obcím 
a svazkům obcí byla však zákonem 
stanovena povinnost objednat na pře-
zkum hospodaření auditora a za jeho 
práci zaplatit ze svého rozpočtu. 

Zastupitelé kraje Vysočina se svým 
usnesením rozhodli pomoci přede-
vším menším svazkům obcí a na za-
placení auditora poskytnout z kraj-
ského rozpočtu příspěvek do výše 
5000 Kč. Důvodem tohoto rozhodnutí 
zastupitelstva je především fakt, že 
velké množství hlavně svazků malých 
obcí vzniklo a existuje především za 
účelem realizace společných akcí, 
jako je výstavba společného vodovo-
du, společné plynofikace, opravy rea-
lizovat pro občany potřebné akce, 

komunikací apod. Osobně rozhodnutí 
zastupitelstva vítám, neboť nepova-
žuji za správné se za odhodlání a sna-
hu obcí společně realizovat pro 
občany potřebné akce „odměnit" 
nově zavedenou povinností zaplatit za 
povinný přezkum hospodaření. 

Obce z Vysočiny obdrží z rozpočtu 
kraje Vysočina 7 miliónů 850 tisíc ko-
run 

O problému financování domovů 
důchodců zřizovaných obcemi toho 
již bylo napsáno velmi mnoho. Při ur-
čitém zjednodušení lze stručně říci, že 
celý problém spočívá v tom, že celo-
roční náklady na lůžko v domově dů-
chodců, které činí cca 150 tisíc korun, 
nejsou u domovů důchodců zřizova-
ných obcemi zdaleka plně pokryty. 
Částka, kterou má obec jako zřizova-
tel domova důchodců k dispozici, je 
součtem státem poskytovaného pří-
spěvku na lůžko a částky vybrané od 
v sociálním zařízení bydlícího dů-
chodce. Pro informaci nezasvěcených 
se chybějící provozní „nedoplatek" na 
jedno lůžko pohybuje okolo 30 tisíc 
korun. 

Protože obec je jako zřizovatel po-
vinna provoz domova důchodců dofl-
nancovat, probíhala každoročně mezi 
obcemi a okresními úřady v různých 
okresech různě úspěšná jednání 
o možnosti dokrytí chybějících pro-
středků na provoz obecních domovů 
důchodců. V roce 2002 a nyní v roce 
2003 je pak již zcela zřejmé, že všech-
na města zřizující domovy důchodců 
musela a budou muset provozní ná-
klady domovů důchodců částečně do-
platit ze svého rozpočtu. 

Zde je důležité poznamenat, že 
u „státních" domovů důchodců zři-
zovaných dříve okresními úřady, 

nyní krajem, stát dříve přímo (zři-
zovatel okresní úřad), nyní prostřed-
nictvím účelové dotace (zřizovatel 
kraj), hradí náklady na je j ich provoz 
v plné výši. 

Protože je krajským zastupitelům 
tato v některých okresech již léta exis-
tující „nerovnoprávnost" mezi hraze-
ním nákladů obecních a „státních" 
(nyní krajských) domovů důchodců 
známa, rozhodli krajští zastupitelé 
o poskytnutí neinvestiční dotace ob-
cím a nestátním neziskovým organi-
zacím na krytí alespoň části výdajů 
spojených s provozem těchto „nekraj-
ských" domovů důchodců (domovy 
důchodců jsou umístěny v kraji Vyso-
čina, ale zřizovatel není kraj, nýbrž 
obec nebo nestátní nezisková organi-
zace). 

Zastupitelstvo kraje Vysočina uvol-
nilo ze svého rozpočtu na každé lůžko 
v domově důchodců zřizovaného obcí 
nebo nestátní neziskovou organizací 
dotaci ve výši 10 tisíc korun. V přípa-
dě celého kraje Vysočina to tedy zna-
mená, že kraj Vysočina poskytne na 
provoz domovů důchodců zřizova-
ných obcemi nebo nestátními nezis-
kovými organizacemi v roce 2003 
částku ve výši 785 lůžek krát 10 tisíc 
Kč, tedy celkem 7 miliónů 850 tisíc 
korun. Jak pozorný čtenář jistě po-
znal, nejedná se tedy o plné dokrytí 
všech nákladů spojených s provozem 
domovů důchodců. Na druhé straně se 
jedná o krok, kdy kraj ze svých vlast-
ních peněz (daňových příjmů) nahra-
zuje nečinnost a neodpovědné 
a nespravedlivé chování státu vůči ob-
cím a nestátním neziskovým organi-
zacím. 

Miloš Vystrčil 
náměstek hejtmana 

Výstava IDET 
Společnost EST + a.s. poprvé ve 

své historii vystavovala na Mezi-
národním veletrhu obranné a bez-
pečnostní techniky a speciálních 
informačních systémů IDET 2003 
konané v Brně ve dnech 28.-30. 4. 
2003. 

Výstava potvrdila výjimečnost 
konstrukce přenosných dekontami-
načních zařízení vyvinutých a do-
dávaných z Ledče nad Sázavou 
jako jediného výrobce na meziná-
rodním trhu. Zařízení je používáno 
nejen v armádě, ale i v záchranných 
systémech, polních nemocnicích 
a hasičských sborech. 
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v Hýla 

m e z i nás 
Foto: P. Nácovskv 

Koncert populárních melodií 
Vystoupení žáků Základní umělecké školy 

v Ledči nad Sázavou pro zdejší veřejnost mají 
dlouhou tradici. Jejich kvalita roste, což je vý-
sledkem poctivé práce vedení školy a učitel-
ského sboru se žáky. 

Škola se stala významnou výchovnou insti-
tucí, která se velkou mírou podílí na celkovém 
kulturním dění ve městě, institucí, která vy-
chovává žáky k chápání i hodnot z nemateriál-
ní sféry, které obohacují život člověka. 

Co říci ke koncertu populárních melodií, 
který se konal 14. dubna v sále gymnázia. 

Nechci a ani mi nepřísluší hodnotit vystou-
pení jednotlivých účinkujících. S ohledem na 
to, j ak byla přij ímána obecenstvem, lze j e hod-
notit jako úspěšná a působivá. Na všech byla 
patrná chuť zpívat a muzicírovat. 

Úspěch mělo i vystoupení akordeonového 
kvinteta učitelů ZS doplněného žáky Marti-
nem Knytlem a Marií Rajdlovou. 

Závěrem koncertu zazněla Rossiho Večer-
ka v podání Tomáše Vobořila (dnesjiž studen-
ta konzervatoře) - trubka, Martiny Špačkové -
pozoun a Jany Horákové - klávesy. Dlouhotr-
vající potlesk zcela zaplněného sálu po skon-
čení koncertu byl neformálním a upřímným 
poděkováním všem vystupujícím a učitelům za krásný večer. Jaroslav K 

P ř i j ď t e 
Základní umělecká škola v Ledči nad Sázavou vyhlašuje nábor žáků 

pro školní rok 2003/2004 do všech svých oborů - hudebního, výtvarného 
a literárně dramatického. 

Hudební obor ZUS vyučuje hře na klavír, akordeon, housle, el. kláve-
sy, kytaru, rock. kytaru, zpěv sólový i sborový a dechové nástroje - zobco-
vou i příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, tenor, baryton, 
tubu a bicí nástroje. Ve škole působí dva pěvecké sbory - Hlásek a Campa-
nella, flétnový soubor, akordeonový a klávesový soubor, saxofonové trio, 
dechový orchestr a další nástrojová seskupení. Výuka probíhá v délce 2 - 5 
hodin týdně v závislosti na zařazení žáka do ročníku (hra na nástroj, ko-
morný souborová, případně orchestrální hra, hudební nauka a pěvecký 
sbor. Školné v hudebním oboru je stanoveno na 250,- Kč/měsíc. Školné 
v oboru literárně dramatickém a výtvarném činí 160,- Kč/měsíc (rovněž 
2-5 hodin výuky týdně). Pro žáky ze sociálně slabších rodin je školné sní-
ženo. 

Literárně dramaticky obor-oddělení slovesné při ZUŠ - je rozdělen 
na dva stupně. 

První stupeň začíná přípravným ročníkem. Jsou přijímány děti ve věku 
8 - 9 let. Ve výjimečných případech i starší. Končí absolutoriem - absol-
ventským představením, popř. absolventskou prací ve 14ti letech. Násle-
duje druhý stupeň. Žáci druhého stupně již odborně pracují ve skupině 
a pedagogicky nadaní žáci vedou skupinu v přípravném oddělení. 

V přípravném až druhém ročníku prvního stupně se žáci učí metodami 
tvořivé dramatiky především navázat kontakt, rozvíjíme pohybové dis-
pozice, rytmické cítění, schopnost aktivně se zapojit do společenské hry. 
Práce v tomto oboru je připravovaná i z hlediska vývojové psychologie -
tedy cílem oboru je, aby při situačních hrách a modelových situacích do-
cházelo k rozvoji osobnosti dítěte po všech stránkách. 

Od třetího ročníku jsou do vyučování zařazeny i volitelné předměty 
- pohybová výchova, solo přednes, výtvarná průprava, hlasová a dechová 
průprava a další. Učivo navazuje na elementární dovednosti získané 
v komplexní dramatické průpravě v prvním a druhém ročníku, upevňuje je 
a rozvíjí. 

Vybraní talentovaní žáci se připravují individuálně ke studiu na 
konzervatoři, DAMU JAMU, FF, PF... 

Vzděláním v tomto oboru získávají žáci předpoklady pro povoláni, kde 
úspěch závisí na vytvoření dobrého mezilidského kontaktu, na pohotovém 
vyjadřování a rychlém řešení problémů - učitelky MŠ, zdravotní sestry, 
vychovatelé, služby, obchod, učitelé, právníci... 

Průpravné technické předměty - mluva a pohyb ovlivňují výrazně 
připravenost žáků na tato povolání. 

Žáci literárně dramatického oboru pod vedením uě. paní Marie Za-
jícové mají několikrát ročně svá vystoupení pro veřejnost, uvádějí 
koncerty, vernisáže apod. Zúčastňují se a vítězí v recitaěních soutě-
žích v solo projevech i v kolektivech, jezdí na přehlídky dramatických 
souborů do okresních i krajských soutěží. V posledních letech jsme se 
prorecitovali až na Národní přehlídku - což je meta nejvyšší. 

V létě naši žáci absolvují pravidelně i soustředění, většinou v zahra-
niěí. 

Výtvarný obor ZUS 
Výtvarný obor je pro všechny děti a mládež, kteří projevují zájem 

o výtvarné vzdělání. V základním studiu usiluje o to, aby žák podle svých 
schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal 

ho výtvarně vyjádřit. Aby dítě dokázalo tvůrčím způsobem zachytit realitu 
nebo myšlenku, musí ovládat základní paletu prostředků v kresbě, malbě, 
grafice, plastice a případně i ve fotografii. Výuka staví na dvou proce-
sech. První proces rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků, které je zákla-
dem výtvarné komunikace. Dítě vnímá podněty, přemýšlí o nich, dává jim 
tvar a do svého projevu vkládá niternou výpověď. Ve druhém procesu pře-
važuje výchovný aspekt - vcítění se, prožívání a uvažování v duchu 
principu humanity. Rodící se poznám a citové i morální rozvíjení osob-
nosti dítěte je nejcennějším přínosem tohoto oboru k všeobecnému vzdělá-
ní. 

Podmínkou přijetí je zájem o výtvarné aktivity a různé schopnosti dítě-
te, které mu umožňují plnit program učebních osnov. Výuka probíhá v pří-
pravném stupni studia (6 až 8 let), v I. stupni základního studia (8 až 14 let) 
a ve II. stupni základného studia (14 až 18 let). U starších žáků je látka do-
plněna odbornou přípravou k talentovým zkouškám na školy s výtvar-
ným zaměřením, která obohacuje talentované žáky o znalosti 
a dovednosti vyžadované odbornými školami. 

Žáci výtvarného oboru ledečské umělecké školy každoročně pořá-
dají několik výstav, jejich práce byly prezentovány v loňském roce 
v galerii v Ledeburských zahradách v Praze, zvítězili v oblastním kole 
s postupem do národního kola a z národního kola postoupila jejich vý-
tvarná díla i do světového finále. Své práce zasílají do různých prestiž-
ních soutěží - naposledy mohli převzít cenu na velvyslanectví Itálie. 
Vy si můžete prohlédnout jejich malby a kresby na chodbách a v pros-
toru základní umělecké školy na ledečském hradě, kde také každou 
středu probíhá výuka pod vedením učitelky paní Ivany Měkotové. 
Nebo můžete navštívit v měsíci červnu výstavu My z hradu II, kde se 
žáci představí se svými díly. 

Vážení rodiče, rozhodnete-li se zvolit pro vaše dítě některou z výše na-
bídnutých možností studia v ZUŠ, dostavte se, prosíme, se svým dítětem 
do budovy ZUŠ Na Mizerově 82 (tel. 569 726 239) nejpozději do konce 
června 2003. Informace ohledně LDO získáte na telefonu 777 187 217 -
paní uč. M. Zajícová, informace ohledně VO na tel. 606 859 867 - paní uč. 
I. Měkotová. Máte možnost nahlédnout i do tříd jednotlivých oborů či 
zhlédnout některé z četných vystoupení našich žáků. Těšíme se na vás! 

Vydařená představení. 
V pondělí 14. 4. 2003 se v sále gymnázia uskutečnil Koncert populár-

ních melodií, který připravili učitelé se svými žáky ze ZUŠ. Představili se 
v něm především soubory školy - flétnový, klávesový a akordeonový, pě-
vecké sbor Hlásek a Campanella, saxofonové trio, akordeonové duo a dal-
ší nástrojová seskupení a Akordeonové kvinteto učitelů ZUŠ. Účinkující 
nabídli posluchačům pestrou směs známých českých i světových melodií 
a netradičně přeplněný^sál ledečského gymnázia se jim štědře odměňoval 
nadšeným potleskem. Že se koncert vydařil a posluchači odcházeli téměř 
po dvou hodinách spokojeni, svědčí slova chvály z jejich úst. 

Dalším představením, které měla ZUŠ pro posluchače v měsíci dubnu 
připraveno, byl Hudebně poetický večer 23. 4. v synagoze. Absolventi 
a zástupci jednotlivých ročníků literárně dramatického oboru ZUŠ spolu 
s kytaristkami učitelkou ZUŠ V. Bělinovu a posluchačkou pardubické 
konzervatoře M. Cendelínovou vytvořili společně kvalitní program, 
v němž zazněly texty K. Čapka, J. Suchého, R. Kipllinga aj. a v mistrov-
ském podám skladby španělských autorů pro kytaru. 
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Oznámení 
v 

o době a místě konání referenda o přistoupení České republiky 
k Evropské unii 

Starosta Města Ledeč nad Sázavou Karel Urban podle § 21 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistou-
pení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů 

o z n a m u j e : 

1. Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se uskuteční 

v pátek dne 13. června 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 14. června 2003 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské 
unii, je podatelna Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou. 

3. Místem konání referenda 

v okrsku č. 1 - je obřadní síň v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 

Barborka 
Hrnčíře 
Husovo náměstí 
Jaroslava Haška 

Jiřího Wolkera 
Julia Fučíka 
Mlýnská 
Mostecká 

- Petra Bezruce 
- Podolí 
- Pod Šeptouchovem 
- Tyršovo nábřeží 

v okrsku č. 2 - je místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo náměstí čp. 242, Ledeč nad Sázavou 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 

- Družstevní - Melechovská - Spojovací 
- Háj - Na Pláckách - Údolní 
- Havlíčkova - Na potoce - Zahrádecká 
- Hůrka - Na skalce - Z.M.Kuděje 
- Hutní - Nad internátem - Želivská 
- Koželská - Pod skalkou 

v okrsku č. 3 - je místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 

- 28. října - Lovčen - Poštovní 
- Čechova - Mizerov - Růžová 
- Hálkova - Nádražní - Sázavská 
- Heroldovo nábřeží - náměstí Svobody - Slunečná 
- Hlaváčova - Nad Lesem - U Hradce 
- Hradní - Nad Strání - Zahradní 
- Jabloňová - Na Žižkově - Zoufalka I 
- Komenského - Partyzánská - Zoufalka II 
- Letní - Pivovarská - Zoufalka El 
- Lipová - Poděbradova 
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v okrsku č. 4 - je místnost v Základní škole, Komenského ul. 626, Ledeč nad Sázavou 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 

5. května 
Aloise Jiráska 
Boženy Němcové 
Habrecká 
Ke Stínadlům 
Marie Majerové (do čp. 670) 

- Na Rámech 
- Na Sibiři 
- Pod Stínadly 
- Zdeňka Fibicha 

v okrsku č. 5 - je místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 

- Marie Majerové (od čp. 681) 
- Stínadla 

v okrsku č. 6 - je místnost v ZD Jedlá - Habrek, administrativní místnost, Ledeč nad Sázavou 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 

- Habrek - Sychrov 
- Obrvaň - Vrbka 
- Souboř 

4. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, když prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

5. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že 
na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou otázku. 

V Ledči nad Sázavou dne 7. května 2003 

Karel Urban 
starosta města 

KUDY DO ŽIVOTA 
Jaro je nejen obdobím radosti a radovánek. Pro mnohé je také časem rozhodování o vlastní budoucnosti. Jsme totiž také v období 

přijímacích zkoušek na střední školy, zkoušek a testů, které velmi silně zasahují do osudů mladých lidí. Letos o svém dalším bytí 
rozhoduje zhruba 107 000 deváťáků (v Ledči jich je v letošním školním roce 134). Někteří mají tento životní přelom usnadněný svou 
pílí i talentem, jedná se o ty, kteří na základních školách dosahovali výtečných výsledků a v mnohých případech jim drama „přijíma-
ček" odpadá. Většinu ale tvoří ti, kteří se budou muset o své místo na slunci řádně poprat a prodírat se úskalími testů i předvedením 

svého talentu pro vybraný obor. 
V polovině dubna se tato situace řešila 

i na Gymnáziu v Ledči. Na 41eté studium 
tu bylo přijato 30 studentů (z toho 14 bez 
přijímacích zkoušek), jedno místo je re-
zervováno pro odvolací řízení. Obdobná 
situace je i na 81etém studiu gymnázia. 
Rovněž bude přijato 30 studentů (z toho 
17 bez přijímacích zkoušek), dvě místa 
jsou rezervována pro odvolací řízení. 

Všem, kteří se na tuto výběrovou školu 
dostanou, přejeme především dobré 
zdraví a hodně píle. Následující roky pro 
ně budou jistě náročné, ale zároveň jim 
přinesou radostná léta studentského živo-
ta a vize dalšího studia je jistě lákavá. 

Ok 
Foto: P. Stránský 



z POLICEJNÍCH ZÁPISKU 
• 1. 4 Do zemědělského družstva 
v Kožlí se dostavil muž, který si nechal 
proplatit 6000 korun hotově za objedna-
ný balík. Časem se zjistilo, že o údajné 
objednávce nikdo nic neví a také to, že 
dodávka obsahovala jen rukavice za pár 
stovek. Pěkný aprílek! 
• 2. 4. Drzá loupež se odehrála na par-
kovišti místního nádraží. V časném od-
poledni se tu neznámý zloděj vloupal do 
tranzitu VW. Po rozbití okna pohodlně 
přeložil motorovou pilu a přenosný počí-
tač, vše za 42 000 korun. 
• 10. 4. Bylo zahájeno trestní stíhání na 
dalšího krkavčího otce. M. M. z Prahy 
dluží svému potomkovi M. S. z Ledče za-
tím jen necelých osm tisíc korun, ale i ta-
ková částka pochopitelně v rozpočtu 
chybí, navíc je předpoklad, že se díky za-
pomnětlivosti papínka ještě zvýší. 
• Tentokrát záhada vyřešena. Z uzam-
čeného domku místní starší osoby se 
ztratily úspory ve výši 30 000 korun. Po 
vyčerpání všech možných okolností ztrá-
ty financí se přeci jen našla ještě jedna al-
ternativa - a ona vyšla. Na scéně se 
objevil pachatel, v tomto případě pacha-
telka M. P., která zneužila přízně a důvě-
ry a kradla. 
• 11.4. Díky nepřízni znesvářených ro-
din se stává domek v K. Lhotě terčem 
soustředěných útoků, takže chvílemi při-
pomíná irácká bojiště. Tentokrát to odne-
slo plastové okno. Věřím, že i příště 
budeme o této prokleté nemovitosti opět 
psát. 
• 13. 4. Motorizovaní kočovní lidé se 
dávají s příznivým časem opět na cesty. 
Tentokrát prodávali deky v Kynicích, ale 
jejich pohyb už byl monitorován, neboť 
krátce předtím ukradli v Leštině 30 000 
korun. Poznáte je snadno podle snědých 
obličejů a huhlavé řeči, v každém případě 
včas kontaktujte policisty, než se stanete 
i vy obětí jejich agresivního prodeje. 
• 15.4. Podezření z požití návykové lát-
ky u jednoho ze studentů ISŠ Na Plác-
kách nahlásil ředitel školy. Šetřením 
kriminálky se došlo k závěru, že se 
v tomto směru nejedná o žádného nováč-
ka, že studentík prvního ročníku má po-
dobné výlety už za sebou a tentokráte 
k cestování po vesmíru čichal toluen. 
• 18. 4. Pan O. Ch. nahlásil poškození 
zámku u svého rodinného domku. Setře-
ním se zjistilo, že to byl vlastní bratr, kte-
rý po něm tak intenzivně toužil, že 
lomcoval zámkem. 
• 19. 4. Náš starý známý poživačník L. 
S. z Ovesné Lhoty opět navštívil Perlu 
Posázaví. Tentokrát debužíroval v res-
tauraci Centrál za celých 450 korun. Na 
zaplacení, jak jinak, opět neměl. Připadá 
mi, že si z našich restauratérů tento 
recidivista-gurmán dělá legraci, potažmo 
dojnou krávu. 
• 20. 4. Trochu drahý aerobik měla 
I. R., které se během cvičení v místní so-

kolovně ztratil z ledvinky mobilní telefon 
a hotovost 150 korun z peněženky. 
• Pan P. B. si u svého nezdínského sou-
seda F. V. nechal nabrousit řezací ko-
touč, ale když ho chtěl vrátit, se zlou se 
potázal a došlo také k fyzickému napade-
ní. Spor obou pánů se řeší jako přestupek 
proti občanskému soužití, kterého zřejmě 
už spolu moc neužijí. 
• 22.4. V Ledči byl zastaven řidič z Vy-
sokého Mýta, který za jízdy telefonoval. 
Kupodivu s přestupkem vůbec nesouhla-
sil, dokonce silně odporoval. Pokud se 
podobná nařízení do Mýta ještě nedosta-
la, stejně to na situaci nic nezmění. Pan 
řidič bude potrestán jindy a jinde. 
• Oznámením lékaře vyšlo najevo, že 
pan J. P. z Nezdína byl koncem letošního 
února fyzicky napaden J. B. Zranění mu 
přivodila pracovní neschopnost, což bude 
mít pro útočníka jistě neblahé důsledky. 
• S koncem dubna se v rodině T. dost 
nedařilo. Manžel L. si opakovaně vybíjel 
své návaly vzteku na své manželce. Ne-
jenže ji hrubě urážel, ale také fyzicky na-
padal. Ale teď už je zase měsíc lásky 
a věřme, že se do domu vrátí láska a také 
rozum. 
• 23. 4. Volně pobíhající pes v Kožlí 
způsobil bolest i rozpaky. Že paní E. K. 
pejsan kousl do prodloužených zad, je jis-
té, ale spor se vede o to, na čím pozemku. 
Postižená tvrdí, že se napadení odehrálo 
na jejím, majitel psa tvrdí pochopitelně 
pravý opak. Tak a teď babo (a policisto) 
raď, zvláště když pes k tomu ani neštěkne. 
• Na Jaroslava se kradlo ve skladu u Dy-
máků. Neznámý pachatel tu vypáčil mříže 
i skleněnou výplň okna a odcizil zboží za 
8,5 tisíce korun. Když k tomu přidáme 
šest tisíc za poškození objektu, je to už 
slušná částka, za kterou by darebák potře-
boval dostat za uši. 
• 28. 4. Bylo zaměstnanci Domu pečo-
vatelské služby v Ledči oznámeno náhlé 
úmrtí jednoho z obyvatel. U jednašedesá-
tiletého V. C. nebylo zjištěno cizí zavině-
ní. 
• 30. 4. V domě pečovatelské služby 
dnes tak trochu symbolicky i skončíme. 
Osmdesátiletá paní tu byla okradena 
o více než 2000 korun dvěma cikánkami, 
které jí. hotovost ukradly pod záminkou 
prodeje pokrývek. Pak že čarodějnice ne-
jsou. Buďte obezřetní a opatrní - budou 
létat i mimo své vyhrazené dny v roce. ok 

Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 5. 4. Operační středisko nahlásilo kouř 
v objektu zámečku v Hostačově. Jednotka vy-
jela s Camivou, ale před příjezdem na místo 
byla vrácena na základnu. Kouř v zámečku 
způsobilo připálené jídlo a spánek kuchaře, 
který jídlo připravoval. 
• 14. 4. Jednotka vyjela na zakouření rodin-
ného domu v ulici Na potoce. Objekt byl za-
kouřen od popraskaného komínového tělesa. 
Hasiči objekt odvětrali, vyhrabali žhavý popel 
z kotle a zchladili komín. Pro špatný stav ko-
mína bylo jeho další používání do opravy za-
kázáno. 
• 15.4. Dopravní nehoda osobního vozu na 
vozovce směr Hněvkovice. Hasiči zabezpečili 
vozidlo proti požáru, místo nehody, a vyčkali 
příjezdu dopravní policie. Po vyšetření neho-
dy vyprostili vozidlo z příkopu. Lehce zraněná 
řidička byla mezitím odvezena záchrannou 
službou na ošetření do nemocnice. 
• Ještě téhož dne v odpoledních hodinách 
vyjela jednotka na požár lesního podrostu do 
osady Dobrá Voda. Požár vznikl při pálení 
klestí majitelkou lesa, které se oheň rozšířil na 
plochu cca 5000 m2. Jednotka z Ledče společ-
ně se světelskými hasiči oheň zlikvidovala a 
ošetřila lehce popálenou majitelku. 
• 16.4 Neznámý výtržník zapálil stoh u Dol-
ního Města. Hasiči po příjezdu na místo neza-
sahovali. Po dohodě s majitelem nechali stoh 
vyhořet. Dohlídání požářiště bylo předáno pří-
tomné místní jednotce. 
• 22. 4. Ledečští hasiči ve spolupráci se svě-
telskými likvidovali olejovou skvrnu v délce 
800 m na vozovce v Bohušicích, která vznikla 
po proražení olejové vany u osobního vozu 
BMW. Skvrna byla zhruba po dvou hodinách 
zlikvidována pomocí sorbentu. 
• Mimo tyto události pomohli v tomto měsí-
ci hasiči třikrát při otevírání zabouchnutého 
bytu a dvakrát odstraňovali stromy spadlé přes 
vozovku. 

Zápis do MS 
V měsících květnu a červnu 2003 pro-

běhne zápis dětí do MS 28. říjen v Ledči 
nad Sázavou a zároveň do odloučených 
pracovišť MŠ Stínadla a MŠ Družstevní. 

Rodiče dětí se speciálními vzdělávací-
mi potřebami mohou umístit své děti ve 
speciálních logopedických třídách na MŠ 
Stínadla. 

MŠ 28. říjen nabízí zápis dětí do křes-
ťanské třídy, kde náboženská výchova 
není zařazena jako samostatná složka, ale 
prolíná se do ostatních činností v MŠ. 

Rodiče se mohou informovat přímo na 
jednotlivých předškolních zařízeních 
v době od 6.30 hodin do 16.00 hodin 
osobně nebo na telefonních číslech: 
MŠ 28. říjen: 569 721 695 
MŠ Stínadla: 569 726 629 
MŠ Družstevní: 569 720 906 

Jarmila Dvořáková 
ředitelka MŠ 

I N Z E R C E 

PRODÁM 
Téměř nový plynový sporák VIADRUS 26, 5 kW (v provozu jednu topnou sezónu). Cena 
15 000 korun (původní cena 25 000 korun). Zn. Tel: 732 257 010. 
SHÁNÍTE PRACÍ? 
Nabízím spolupráci všem, kteří mají zájem o práci v oblasti obchodního síťového marketinku. 
Možnost zařazení na plný i vedlejší pracovní úvazek. Bližší informace získáte na telefonu 
732 257 010. 
PRODÁM garáž v Ledči na Stínadlech. Kontakty prosím zanechte v redakci LN. Zn. Nejvyš-
ší nabídce. 
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Na fotografii záběr z utkání doroste-
nek. 

NASE VÍTĚZSTVÍ NA VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM 
V současné době se na mnoha středních a vyšších odborných školách můžete setkat 

s výukou předmětu Fiktivní firma, jejímž cílem je připravit studenty na jejich budoucí 
povolání. Fiktivní firma nemá žádné učebnice a vyučující místo výkladu učiva dohlíží 
na činnost studentů, pomáhá jim a radí ve složitějších případech. 

Činnost fiktivní firmy je shodná s činností středně velké skutečné firmy, která má 
své vedení, sekretariát, marketingové, zásobovací a odbytové oddělení, účtárnu apod. 
Při jejím vzniku se studenti rozhodují, kdo a jakou funkci bude ve firmě plnit, který 
předmět podnikání si zvolí, jaká bude právní forma firmy a zda bude zapsána do ob-
chodního či živnostenského rejstříku. Všechny činnosti ve fiktivní firmě jsou skutečné, 
jenom peníze a zboží jsou fiktivní. Součástí výuky je i účast na veletrzích, kde firmy 
nabízí své zboží, se kterým obchodují. 

V nedávné době jsme se zúčastnili 8. MEZINÁRODNÍHO VELETRHU 
FIKTIVNÍCH FIREM, který se konal v Praze. Veletrhu se zúčastnilo 95 fiktivních fi-
rem nejen z České republiky, ale i z Rumunska, Polska, Rakouska, Slovenska a Fin-
ska. I tento rok byly vyhlášeny soutěže o nejkrásnější stánek, o nejlepší katalog, a také 
soutěž o nejoriginálnější slogan. 

První den byl náročný, neboť jsme stavěli stánek, zapojovali počítače a celkově jsme 
se připravovali na obchodování. Náš stánek se podobal domu s klasickou červenou 
střechou vyrobenou z papírového kartonu. Uvnitř stánku bylo vystaveno broušené sklo 
ve skříňkách s bodovými světly. 

Druhý den už ale na nás čekalo samotné obchodování .Veletrh fiktivních firem 2003 
byl oficiálně zahájen v 10 hodin. Lidem, kteří projevili o náš stánek zájem, ať už to byli 
studenti škol, ostatní vystavovatelé, rodiče či dokonce pořadatelé, kteří nás hodnotili, 
jsme ochotně podávali informace o výrobcích, které prodáváme. Pokud se jim naše na-
bídka výrobků líbila, mohli si naše zboží ihned zakoupit. Pro nás to znamenalo klasické 
obchodování tak, jak se to dnes a denně děje ve zcela běžných obchodech. Tedy vysta-
vení faktury, paragonu nebo příjmového pokladního dokladu a přijímání fiktivních pe-
něz od zákazníků za zboží, které si fiktivně koupili. 

Poslední den veletrhu se vyhlašovaly výsledky soutěží. Jistě si tedy dokážete před-
stavit, jakou radost jsme všichni měli, když se naše fiktivní firma Lefif, s. r. o. umístila 
na 2. místě v Evropě a 1. místě v České republice, a to v soutěži o nejkrásnější stánek! 
Byli jsme velice šťastní, že všechna práce a čas strávený na přípravě přinesly vytouže-
né ovoce. 

Tímto bychom chtěli poděkovat paní inženýrce Dagmar Janečkové, profesorce 
předmětu fiktivní firma, panu inženýru Miloslavu Palánovi, řediteli VOŠ a ISŠ stroj-
nické, panu Jiřímu Pražákovi za pomoc při přípravě a stavbě stánku, ale hlavně našim 
spolužákům. Hana Skopcová, Veronika Vašková, Kateřina Kučerová 

Studentky VOŠ a ISŠ Ledeč n. S. 

SVÁŘEČSKÉ OPRÁVNĚNÍ-ZÁRUKA BUDOUCNOSTI 

V měsíci dubnu navázal oddíl há-
zené na tradici předchozích let a po-
zval do Ledče nad Sázavou 
házenkářská družstva z Langenhes-
senu v Německu. Na přátelskou ná-
vštěvu našeho města přijela ve dnech 
11.-13. dubna družstva dorostenek 
a starších žáků a v závěru měsíce ve 
dnech 25.-27. dubna družstvo mužů. 
Tato družstva házenkářů z Ledče 
odehrála přátelská utkání s těmito 
výsledky, 
dorostenky 
TJ KF Ledeč n/S : Langenhessen 

22 : 16 
starší žáci 
TJ KF Ledeč n/S : Langenhessen 

17 : 16 
muži 
TJ KF Ledeč n/S : Langenhessen 

18 : 17 

CENTRUM - DDM zve 
* Na Běh Terryho Foxe, který se usku-
teční 15. května v našem městě. Běh za-
číná i končí, stejně jako v minulosti, na 
náměstí. Zápis účastníků bude od 15 ho-
din u domu dětí a vlastní start od 16 hodin 
tamtéž. 
BTF je během nesoutěžním, trať je mož-
no absolvovat jakýmkoli způsobem. 
Chůzí, během, na kole, se psem, s kočár-
kem atd. 
V prostoru startu budou umístěny po-
kladny veřejné sbírky. O osud vložených 
peněz nemusíte mít starost. O prostředky 
získané v České republice a jejich využití 
na výzkum rakoviny se stará hlavní orga-
nizátor Česká obec sokolská, pověřená 
kanadským velvyslanectvím. 
Za svůj příspěvek získáte výměnou ně-
který z předmětů se symbolikou BTF -
tričko, čelenku, samolepky nebo diplom. 
Příspěvek můžete poskytnout, aniž byste 
trať absolvovali. I když není to závod 
a procházka po nábřeží by Vám jistě 
prospěla. 
• Unikátní vycházku můžete podnik-
nout 10. května, zrak Vás nešálí, ve 4 ho-
diny ráno za ptačím zpěvem. Vítání 
ptačího zpěvu je vycházka s ornitologem, 
při níž se seznámíte s našimi ptačími pěv-
ci podle hlasu. Můžete je pozorovat dale-
kohledem, uvidíte odchyt ptáků do sítí 
a na závěr ptačí dravce ze stanice pro 
ochranu fauny v Pavlově. „Vítat" můžete 
bez ohledu na věk. Těšíme se na minulé 
i nové účastníky. 

V poslední době stále slýcháme stesky 
na úbytek řemeslné zručnosti u mladých 
pracovníků přicházejících do praxe. Aby 
to nebylo pravidlem, se starají pracovníci 
školy společně s pracovníky Vyšší od-
borné školy a Integrované střední školy 
strojnické, v jejichž prostorách na Kožel-
ské ulici nalezla svářečská škola útočiště. 

O tom, že sej í práce daří, svědčí i vý-
sledky. Koncem měsíce dubna zajistila 
svářečská škola účast svých absolventů 
na mezinárodní soutěži žáků středních 
škol ve svařování pod názvem „Zlatý po-
hár Lindě", pořádané ISŠ Frýdek-Mís-
tek. V konkurenci téměř dvou set žáků 
nejen z českých ale i slovenských, pol-
ských a belgických škol úspěšně před-
vedli své dovednosti. 

Karel Hájek získal druhé místo ve zna-
losti technologie a zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při svařování. Své dobré 
umístění zvýraznil ještě ziskem čtvrtého 
místa v celkovém hodnocení za ruční ob-
loukové svařování obalovanou elektro-
dou. Čtvrté místo v celkovém hodnocení 
rovněž získal Luboš Cihlář za svařování 
v ochranné atmosféře tavící se elektro-
dou. Ziskem jednoho druhého a dvou 
čtvrtých míst se tak zástupci svářečské 
školy Cihlář stali nej úspěšnějším druž-
stvem soutěže. 

Řemeslo má nejen zlaté dno, ale vyho-
vět všem předpisům a nařízením stojí ne-
malé úsilí. Aby tato stránka bolela 
živnostníky co nejméně se stará svářeč-
ská škola Cihlář v Ledči nad Sázavou. 
V oblasti s tradičně velkou poptávkou po 
svářečské profesi, připravuje pracovníky 
pro získání nejen základních zkoušek, ale 
i úředních zkoušek s evropskou platností 
dle ČSN EN 287-1 v široké škále rozsahů 
a technologií. U všech nabízených zkou-
šek zajišťuje rovněž prodlužování plat-
nosti těchto zkoušek. 

Aby pracovníci školy umožnili získat 
živnostníkům potřebná svářečská opráv-
nění, a tak vyhovět příslušným normám, 
připravují budoucí svářeče také v odpo-
ledních hodinách. Možné je pro přípravu 
rovněž využít soboty. Živnostníkům tato 
aktivita umožňuje získat svářečská 
oprávnění s potřebnými znalostmi a ře-
meslnými zručnostmi bez ztráty pracov-
ního času. 

Svářečská škola aktivně vychází vstříc 
nejen živnostníkům, ale i jednotlivým 
mladým zájemcům o svařování. 

Svářečské oprávnění jsou nejen osob-
ním rozšířením znalostí a řemeslných do-
vedností, ale stále více i limitující 
podmínkou pro získání budoucího povo-
lání. Ing. Ladislav Ivan 
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NÁVŠTĚVA U JUBILANTA 
V květnu se dožívá významného jubilea ledečský ro-

dák, původním povoláním holič, bývalý pracovník propa-
gace v n. p. Kovofiniš a dlouholetý vedoucí kina, pan 
Vladimír Pražák. Neměl lehké mládí, po vyučení musel 
nastoupit za druhé světové války na nucené práce do Ně-
mecka, kde prožil okamžiky, které by vydaly na román. 
I další životní pouť nebyla lehká. Jubilanta jsme navštívili 
v kině a položili mu několik otázek. 

Jaké byly vaše začátky v kině? 
Přede mnou zde pracovala jako vedoucí Marie Van-

žurová - Mačinová. Já sám jsem nastoupil v roce 
1951. Hledali vedoucího a tak jsem se přihlásil a po 
různých prověrkách, které tenkrát nebyly jednodu-
ché, jsem byl přijat. Kino v té době bylo umístěné v so-
kolovně, promítalo se pouze na jeden přístroj a tak 
během filmu bylo několik přestávek. Nejvíce se pro-
mítaly české filmy, zvláště s Vlastou Burianem. Zde 
jsem byl pouze dva roky, kdy se kino přestěhovalo do 
hotelu Sázava. Tady se promítalo již na dva přístroje, 
a hrálo se zde až do postavení nového kina. 

A jak to bylo s novým kinem? 
Nově postavené kino se otevřeno v roce 1957 na 

1. máje. Uváděl jsem na jevišti první představení, kte-
ré se hrálo pro pracovníky, kteří se podíleli na stavbě 
kina. Dostali jsme premiéru česko-bulharského filmu 
Labakan. Zde jsem pracoval s velkou radostí, vše bylo 
nové a kino v té době bylo na úrovni a vždy plné náv-
štěvníků. Často jsme hráli i čtyřikrát denně. 

Jaké máte nejlepší zážitky z kina? 
Kino bylo pro mě vždy velkým koníčkem. Já sám 

jsem si natáčel filmy na tehdy populární osmičku, ale 
již tehdy jsem denně obcházel město a všude prováděl 
propagaci filmových představení. Za svojí kvalitní 
práci jsem byl mnohokrát vyznamenán Českosloven-
ským státním filmem a Krajským filmovým podni-
kem v Hradci Králové jako nejlepší vedoucí kina 
v kraji. 

Díval jste se na filmy, které se promítaly? 
Ano, za svoje působení v kině jsem viděl stovky 

a stovky filmů z celého světa. Dodnes bych mohl vy-
právět o různých filmech a jak se líbily divákům. 

Dnes, když se Vám blíží významné jubileum a jste stále 
svěží, jak hodnotíte stav kina dnes? 

Je škoda, že od postavení kina se neprovedla větší 
úprava a to již stojí 46 let. Práce je stále namáhavější, 
tím že je sice velký výběr filmů, který v minulosti ni-
kdy nebyl, ale návštěvnost je minimální. Lidé se dívají 
na televizi, půjčují si filmy domů na videokazetách 
a do kina již většinou nepřicházejí. Zajímavé je, že 
přicházejí návštěvníci ze Zruče a okolí Ledče, ale 
místních je velmi málo. Kino potřebuje nutně generál-
ní opravu a prospěla by mu i přístavba jeviště, které 
by se mohlo používat i pro divadelní představení. Nut-
ná je i výměna sedadel a celková oprava budovy. Sna-
žím se kino neustále udržet v chodu, i když kina 
v okolí již dávno nepromítají. Silnou propagaci smě-
řuji k tomu, aby se tento kulturní stánek ve městě udr-
žel. 

Pane Pražáku, dovolujeme si Vám za redakci Ledeč-
ských novin popřát k Vašim osmdesátinám pevné zdraví 
a hodně elánu pro kulturní život v našem městě. Děkuje-
me za rozhovor. František Pleva 

Nezdá se Vám, 
že bylo kino dří-
ve lépe vybave-
né? 

Od výstavby 
kina se v něm 
bohužel mnoho 
nezměnilo. Při-
cházely pouze 
nové promítací 
stroje a zvuko-
vá technika. 
V kabině se vy-
střídala velká 
řada promítačů. Mohl bych vzpomenout na bratry 
Škvorovy, Zdeňka Chaloupku, Jirku Koču, Bohouše 
Binků, Alexandra Urbana a další. Mimo ně prošla ki-
nem i řada dalších zaměstnanců. V provozu byla i šat-
na a bufet. To vše již dnes není v provozu pro nezájem 
diváků. V době největšího rozkvětu navštěvovalo kino 
60 až 80 tisíc návštěvníků ročně. 



NEJSTARSI VYOBRAZENI 
LEDČE JIŽ NENÍ 

V minulých dnech jsem navštívil Thu-
novský letohrádek, který má od nedávná 
nového majitele. Nepřekvapilo mě ani 
tak to, že do budovy prší a jsou zde již 
propadlé stropy, včetně části vazby. Ale 
i do tohoto prostředí se odvážilo vniknout 
několik mladých nezvaných návštěvní-
ků, kteří se odvážili po shnilých trámech 
přijít až k malbám půdní části stavby 
a tyto poznamenat svým sprayerským 
vyznáním. Tak dnes místo nejstaršího 
vyobrazení Ledče si můžeme přečíst, že 
tento „umělec" by všem přál lepší sex. 
Myslím, že si pro to vybral nevhodnou 
plochu, kterou bude vidět jen málo žen. 
Snad si chudák ani neuvědomil, že by si 
při sexu lépe užil, než aby plýtval drahým 
sprayem a zničil tak nenávratně toto vy-
obrazení pocházející z roku 1700. Tento 
vandalský čin je nenahraditelnou ztrátou 
pro historii města. František Pleva 

Stoletá zajímavost 
Dne 3. ledna 1903 byla odeslána 

z Ledče nad Sázavou bednička o váze 
3800 gramů. Adresátkou byla Emilie 
Šimková, která byla schovankou škol-
ských sester v Moravské Třebové. Tehdy 
se psalo na balíkovou průvodku i to, jaký 
je druh a obsah zásilky. O tom svědčí i to, 
že poště nestačilo uvést pouze „bednič-
ka", ale odesílatel musel sdělit i obsah. 
A tak poštovní zaměstnanec dopsal ještě 
„cukroví". Nakonec od vánočních svátků 
uběhlo pouze několik dní. Ledečská poš-
ta, která tehdy sídlila na náměstí, použí-
vala na razítku pouze LEDEČ 
a pochopitelně ještě s německým 
LEDETSCH. Průvodka tehdy stála 12 
haléřů a byl na ní přitištěný kolek s nomi-
nálem 10 haléřů. Porto bylo 60 haléřů. 

Kdysi mně v Ledči nad Sázavou vy-
právěl pamětník starých časů, který ne-
měl právě lehký život, že když si někdo 
vydělal za týden jednu zlatku, pak si 
mohl říkat, že má na nezbytné živobytí. 
A tady s průvodkou se zaplatilo 72 halé-
řů. V pravém horním rohuje pošťáckou 
pastelkou napsáno 60, tedy poznámka, 
aby se nalepila příslušná známka - tehdy 
s portrétem císaře Františka Josefa I. -
v hodnotě 60 haléřů. A tak to je obrázek 
zajímavého poštovního tiskopisu „Poš-
tovní adresa průvodní", který je starý ce-
lých 100 let a nějaký ten měsíc. 

Dr. Miroslav Vostatek 
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Zajímavosti kotem díacemboku 
Popravdě řečeno jsem byl na místě, kde Lacembok stál, před mnoha desítkami let. 

Když jsem tudy před lety znovu šel, už jsem místo nenašel. Ale bezesporu tento hrad 
měl spolu se svými držiteli místo nejen v historii Ledečska, ale i celého tehdejšího krá-
lovství. 

V publikaci o městě se mj. píše, že východně od Souboře na skalnatém ostrohu nad 
Vrbickým potokem stával kdysi gotický hrad Lacembok. Hrad byl též nazýván Zíkev. 
Hrad se skládal z válcovité věže, za níž byl podélný palác. Dnes jsou vidět v lese pouze 
nepatrné stopy po hradišti. František Pleva ještě píše, že prvním známým držitelem byl 
ve 14. století Jaroš z Lacemboka, hrad však byl určitě starší. Syn zakladatele Jindřich 
z Lacemboku doprovázel mistra Jana Husa do Kostnice. Spolu se Souboří byl hrad zni-
čen vojskem krále Zikmunda kolem roku 1420, když táhlo od Humpolce přes Ledeč do 
Kutné Hory. 

Antonín Kostelecký v roce 1929 zase psal, že tehdy byly už nepatrné zbytky zdi 
a věže, dokonce i troje příkopy. Palacký prý nazývá hrad Lacembok, Kostelecký píše 
o Lacenboku. Název Zíkev bylo původní české jméno a dle zvyku za posledních Pře-
myslovců bylo překřtěno na Lanzenbach, zkomolené Lacenbok. Jeho majitelem 
v době Husově byl Jindřich z Chlumu, věrný průvodce Mistrův do Kostnice. Spolu 
s Janem z Chlumu žádal papeže o ochranu Husa. Z Kostnice jel do Cách k císaři Zik-
mundovi a zúčastnil se později Sněmu čáslavského r. 1421. 

Na jaře 2003 byla otevřena v Praze ve Valdštejnské jízdárně vynikající výstava vý-
značného českého malíře Václava Brožíka (1851 - 1901). Je známý jako nejpopulár-
nější český malíř historických námětů a jeho rozměrná plátna mu přinesla světovou 
proslulost. Byla vystavena jak v Evropě, tak i Americe. Určitě jeho nynější pražská vý-
stava přináší divákovi nejeden zážitek a poznání. A tudíž jsem nelenil a vypravil jsem 
se tam. A objevil jsem zajímavé souvislosti týkající se i Lacemboku! 

Plátno Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém pochází z roku 1883, má rozměry 
405 x 654 cm a je majetkem Národní galerie v Praze. Pokud budou na reprodukci 
dobře patrné postavy obrazu, pak jde o tři muže zcela napravo. Onen muž s knírem 
a ve světlém plášti, který má v pravé ruce čepici s pérem, je Jan z Chlumu a hovoří 
s Václavem z Dubé na Lešné. Ten je naopak v plášti tmavohnědém. A mezi nimi je 
hlava muže ve světlé čapce. To je Jindřich z Lacemboku! A kolik návštěvníků má as-
poň ponětí, kde Lacembok stával? Na výstavě je ještě studie postav k obrazu a i tam 
jsou v tužce tito tři muži a Brožík to popisuje francouzsky (žil a tvořil i ve Francii a je 
tam pochován na hřbitově na Montmartru) „La Condamnation de Jan Hus 1883" 
(Odsouzení Jana Husa). 

Další obraz, který je taktéž rozměrný, ale dosud není jeho reprodukce k máni, je 
„Defenestrace" z roku 1889. Vyobrazuje známou historickou událost, kdy místodržící 
byli svrženi z oken pražského hradu. Na zámku v Telči, nemýlím-li se, je obraz, jak 
místodržící padají z okna a andělé je zachraňují, takže pád přežili. Skutečnost však byla 
prozaičtější. Pod okny byly kupy odpadu a svinčíku z hradu, takže spadli do měkké-
ho. .. Obraz je v majetku Galerie hlavního města Prahy. Uprostřed je sedící Vilém Sla-
vata v košili a Jan Litvín z Říčan ho za ni drží. Za ním stojí Diviš z Lacemboka a rázně 
pravou rukou ukazuje směrem k oknu, kde už je další z defenestrováných na okraji 
okna. Tak Václav Brožík zobrazil známou událost ze dne 23. května 1618. 

Jako filatelista už dlouho znám skutečnost, že americká pošta vydala sérii 16 poštov-
ních známek a bylo to 2. ledna 1893. Byla to série k 500 výročí objevení Ameriky Ko-
lumbem a byla to první námětová série známek na světě. Nominále bylo tehdy 
„mastné": 16 dolarů a 34 centů. To byl obnos, který si mnoho lidí nevydělalo ani za 
měsíc. A Václav Brožík? Na známce 5 centů je reprodukce Brožíkova obrazu s výje-
vem, jak Kolumbus prosí královnu Izabelu o pomoc. 

Tak tolik jak k Václavu Brožíkovi, tak i k pánům z Lacemboku. 
Dr. Miroslav Vostatek 

10 f j D i f e c i t W 



D £ N KONÍ 
Přátelé koní z Ledče a okolí pořádají 

v neděli 25. května od 11 hodin už 5. roč-
ník DNE KONÍ. Den koní je celorepubli-
ková propagace koní, kdy se vždy 
poslední květnovou neděli snaží všichni 
majitelé a chovatelé představit své čtyřno-
hé miláčky, ať už formou dne otevřených 
dveří ve své stáji, nebo právě nějakou akcí, 
jako to děláme už několik let v Ledči. Nej-
prve to pořádala na dvoře hotelu Sázava 
paní ing. Prchalová, ale protože havarijní 
stav objektu už to neumožňoval, vzal si 
další ročníky na starost pan Koudela s dce-
rami. Mají u lomu Velká Stráň (ulice Z. M. 
Kuděje, pod starým hřbitovem asi kilo-
metr proti proudu řeky Sázavy) na krásně 
udržovaném pozemku ministáj se třemi 
koníky. Již třetí rok se tam letos opět sejde 
více koní všech plemen, aby předvedli na 
volných prostorách kolem řeky nejen 
ukázky sedlání, ale i zápřeže, skokových 
soutěží, jízd zručnosti a dalších zajíma-
vých činností. Organizátoři shání ještě 
další doprovodný program, jedná se opět 
se sokolníky z Pavlova o ukázkách drav-
ců, s drobnými prodejci a dalšími, kteří by 
program mohli obohatit. A protože je tato 
akce spojena s Mezinárodním dnem dětí, 
budou mít děti vstup zdarma a navíc mož-
nosti se posadit do sedla, případně na vůz 
a povozit se. Občerstvení bude zajištěno 
v nedalekém bistru. V případě velké ne-
přízně počasí by se tato akce musela odlo-
žit o týden (jako loni), za deště by 
manipulace s koňmi byla velice nebezpeč-
ná. V tom případě sledujte, prosím, plaká-
ty, případně se informujte na telefonních 

S k a u t i n g p r © ž i v o t . . . 

Možná se budete divit, ale skauting v Ledči ještě stále existuje. Porevoluční nadšení, 
kdy naše středisko čítalo až 70 členů, z toho 12 dospělých vedoucích už však poněkud vy-
prchalo. Úpadek ale zaznamenala také řada sportovních oddílů, na závody kam nás jezdí-
val celý autobus, jezdím dnes sám. 

Schopný člověk, který je ochoten věnovat část svého volného času vedení jakéhokoli 
oddílu a nejlépe ještě zadarmo, se dnes opravdu těžko hledá, ale problém bývá také v pří-
stupu rodičů k výchově svých potomků - je snazší dítě posadit k televizi či poslat ven, než 
je nutit do nějakých zájmových aktivit. 

Mnoho lidí si myslí, že dítě je dobře vychováno, když má dobré vzdělání, dobré vý-
sledky ve škole a je tak připraveno pro výkon povolání. Vzdělání je však jen slabá půlka 
výchovy pro život, pokud nemá vytvořený žebříček hodnot, nezná svou roli v životě 
a společnosti, nemá zázemí, nevěří sám v sebe, nezná smysl života. Jeden můj spolužák 
ze střední školy měl ještě v druhém ročníku samé jedničky, byl skvělý talent na kytaru, 
ale na internátu se poněkud „spustil" marihuana - LSD - ..., rok po maturitě spáchal se-
bevraždu. 

Je pěkné vydělat dost peněz, postavit dům, vybudovat krásné město, chránit přírodu 
proto, aby se naši potomci měli dobře. Budeme to mít ale komu předat? Budou si toho vá-
žit? Budou umět vůbec žít? Nebylo by lepší investovat také trochu úsilí do výchovy na-

šich potomků? K. Znojemský ml. 
Tenkrát na západě 
Dětské odpoledne, večer country bál 
24. května - Bojiště 
Jamboree v Thajsku očima Jana Šibíka 
Výstava fotografií 
3. až 15. června 
Městský úřad Ledeč n. S. 
Posázavský drsoň 
B ě h - k o l o - l o ď 
Ledeč - Zruč - Týnec - Pikovice 
14. června 
Robinsonův tábor 
6. až 19. července 
Beskydy - Velké Karlovice 

číslech: 724 095 200 - pan Koudela, nebo 
603 572 399 - paní Prchalová. 
PROGRAM: 
Prezentace účastníků je od 10.00 do 10.30 
hod. 
Začátek je v 11.00 hod. 
PŘIPRAVILI JSME TYTO SOUTĚŽE: 
- Jízda zručnosti 
- Pony dostih pro pony do 130 cm 
- Parkur pony výška 60 cm 
- Parkur pro „velké koně" výška 80 cm 
- Krátká ukázka dětí z kroužku přátel koní 
Bertík 
- Skok mohutnosti 
- Ukázka metody přirozeného partnerství 
člověka a koně 
- Slalom 
- Krátká scénka 
Konec je orientačně plánován na 18. hodi-
nu. 
Startovně se platit nebude!! 
Za pořadatele se na Vás těší 

Majda Koudelová 

V V 

Namícháme Váš 

Nabízíme široký výbér < 
syntetickým* 
akryiátových 
interiérových 
fasádních 

Ěiiff A Litr 
V V PRIMALEX 
V P R O C O L O H 

Drogerie - barvy a laky/V. HOšek 
Náměstí Svobod 
Ledeč nad Sázkou 

tel. 569 

C H C E T E SI D O P Ř Á T 
J E D E N D E N V O L N A 

A N E C H A T SI O D 
N Á S P O R A D I T : 

* jaké Vám sluší barvy 
* jak se líčit 
* dopřát si manikúru, 

modelaci nehtu 
* kosmetické ošetření 

na přírodní bázi 
* solárium 
* masáže sportovní i thajské 
* malování HENNOU na kůži 

STÍNADLA 555 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

TELEEON: 
732 42 99 78 
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Oprava tenisových 
kurtů zahájena 

Po několikaměsíční přípravě se 
konečně podařilo výboru oddílu za-
hájit práce na opravě tenisových kur-
tů a dalších částí areálu po havárii, 
která se stala 22. 8.2002 sesutím čás-
ti zámecké zdi. Provedení opravy 
bylo dohodnuto s ledečskou firmou 
EVOS s.r.o., která již v minulém 
roce provedla úspěšně zabezpečova-
cí práce v hodnotě přes 1 mil. Kč. 
A kdy se opět bude hrát „doma"? Op-
timisté tvrdí, že by se práce měly do-
končit v průběhu července, ale záleží 
nejen na obětavcích kolem tenisu, 
technice, počasí, ale i zabezpečení fi-
nančního krytí celé akce. Snaha vý-
boruje, aby podzimní utkání soutěží 
mládežnických družstev se hrála 
opět na svých kurtech. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
17.5. Hradecká Jana, 28. října 484 
18.5. Tomková Marie, Na Žižkově 797 
19. 5. Maloušek Josef, Z. M. Kuděje 574 
75. narozeniny oslaví 
29. 5. Brajko Miroslav, Zd. Fibicha 676 
80. narozeniny oslaví 
29. 5. Lebedová Věra, J. Haška 616 
90. narozeniny oslaví 
17. 5. Majorová Božena, Údolní 845 
91. narozeniny oslaví 
19. 5. Radikovská Anna, Komenského 317 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho život ve zdraví 
a spokojenosti 
Svatby 
Mikotová Šárka + Kouba Aleš 
Viktorová Šárka + Sochomutzer František 
Novomanželům přejeme do společného ži-
vota hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti 
Narozeni 
Adam Novák 
Eliška Doležalová 
Martin Smítka 
Petra Králíková 
Vojtěch Holata 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 
Zemřeli 
Gorol Dušan 
Seblová Božena 
Milfaitová Jaroslava 
Ochová Věra 
Cicvárek Jaroslav 
Vanžurová Marie 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V ČERVNU 00 KINA! 

31.5. CHYŤ MĚ, KDYŽ TO DOKÁŽEŠ! 
20.00 Milostný příběh sňatkového podvodní-

ka, který se stal noční můrou 
prostitutek. 

3 .6 . MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD 
20.00 Premiéra francouzského filmu. 

Milostná vášeň Amélie z Montmartru. 
5 .6 . INTACTO 

20.00 Premiéra vzrušujícího příběhu 
z ostrova Tenerife o mladých lidech. 

7 .6 . PERNÍKOVÁ VĚŽ 
20.00 Lehce nezávislý vzrušující příběh 

o těžkých závislostech. 
10.6. PIANISTA 
20.00 Premiéra francouzsko-německého 

filmu, který má v kinech velký úspěch. 
12.6. SMRADÍ 
20.00 Vzrušující filmový příběh o mladých 

lidech, kteří o lásce nemluví, oni j i žijí. 
14.6. KRYSAŘ 
20.00 Premiéra českého filmu. Příběh lásky, 

hříchu a naděje, zrozený v ďábelském 
tempu jediné noci. 

17.6. PAVOUK 
20.00 Premiéra dlouho očekávaného 

kasovního thrilleru. 
19.6. TEST 
20.00 Napínavý thriller z prostředí americké 

tajné služby CIA. 
21.6. SOLARIS 
20.00 Premiéra amerického sci-fi filmu. 
25.6. KOUZELNÝ DEN 
20.00 Archivní celovečerní film, natočený 

v Ledči n. S. a krásném okolí. 
28.6. DAREDEVIL 
20.00 Akční filmový příběh o slavných 

mstitelích, jako byl velký Zoro. 

Zajet ho KeblaVa buc>e itaf za to-! 
Tak j ako v minulých letech, tak i letos se bude svátek dětí velké vstřícnosti sponzorů. Ale protože jejich počet není ještě ko-

v Keblově u Vlašimi slavit ve velkém stylu. Vždyť letošní rok se nečný, budou zveřejněni až při akci na místě a následně v článku, 
bude Mezinárodní den dětí slavit touto formou v Keblově j iž popá- který akci zhodnotí. Loni pořadatelé přivítali více než 100 dětí. Le-
té. tos jsou připraveni třeba na dvojnásobek. 

V sobotu 31. května 2003 se pro děti v Keblově chystá zábavně A protože se v loňském roce osvědčilo zapojit do soutěží také do-
soutěžní program. N a letním parketě pořádá M O ČSSD Keblov spěláky, budou letos, určitě k velké radosti dětí, do soutěží zapojeni 
„Dětské zábavné odpoledne". Zde budou pro děti připraveny nejpr- mnohem více. Pokud však chcete vědět v jakých disciplínách, při-
vé individuální soutěže o spoustu zajímavých cen na několika sta- jeďte do Keblova a můžete se nejen dívat a bavit, ale i aktivně zapo-
novištích. Po jej ich skončení bude pro děti připravena svačina jit . 
(zdarma) a pak vypukne dětská tancovačka, která bude proložena Předpokládaný konec j e cca v 19 hod. 
několika kolektivními soutěžemi a zakončena, dnes j i ž tradiční, žid- Tak co na to říkáte? Že víte, kam pojedete s dětmi 31. května? 
ličkovou soutěží. Pro děti jsou zajištěny zdarma i limonády. Odmě- My to víme také! 
ny za soutěže i občerstvení pro děti se podařilo získat pouze díky Určitě do Keblova !!! 

PSAL SE ROK... 
1923 
Před osmdesáti lety začal květen tropickými vedry, 
ale „ledoví muži" nic nezůstali dlužní své pověsti a 
zkázu dokonči mráz, který přišel 21. 5. a spálil co 
se jen dalo. Snad nejvíce byly postiženy brambory. 
Ve stejný den zemřel v čp. 225 19ti letý Josef Mar-
tínek na střevní tyfus. 
V polovině měsíce zavlál na radnici černý prapor, 
to na známem úmrtí naší první paní prezidentové. 
Uvnitř radnice se hlasovalo o zřízení filiálky čás-
lavské spořitelny, a to s výsledkem 16:6 ve prospě-
ch zřízení. 
24. května došla revisní správa zemského 
správního výboru o 45ti stranách, mimo přílohy. 
Zemské revisní kanceláři zaplaceno 6 578 Kč. 
1928 
Dne 29. května konána schůze městského zastupi-
telstva. Schválena účetní uzávěrka za rok 1927. 
Příjem 485.116 Kč. 03 h. Vydám 464.207 Kč. 97 h. 
Hotovost k 31/12 1927 činí 20.908 Kč. 06 h. Aloisů 
Drozdovi, účetnímu Elektrárenského podniku 
upraveno služné měsíčně na 800 Kč, novoročné 
800 Kč, za bilanci 300 Kč. Srážky dle zákona. 
Doporučeno udělení hostinské koncese Františku 

Lebedovi. Úprava ulice Komenského bude dle 
ofertního řízení vyžadovat náklad 7 079 Kč 24 h., 
bez chodníkových obrub, které stojí 1 125 Kč. 
Úpravu provede Antonín Šulc, mistr zednický 
z Ledče. Josefu Sadílkovi k jeho žádosti propůjčen 
titul „nadstrážník" bez jakýchkoliv závazků. 
1933 
Dne 22. května zadána Vojtěchu Bukovi, staviteli 
v Ledči, stavba hasičského skladiště za oferovanou 
částku 51 428 Kč 39 h. 
Zemřeli v Ledči v květnu: Karel Sobek, bývalý 
krejčí, ve stáří 89 roků a děkan na odpočinku Josef 
Ráček, rovněž ve stáří 89 roků. Býval kaplanem 
v Ledči v letech 1875 až 1885, pak byl farářem 
v Herálci u Humpolce až do roku 1911. Odpočinek 
trávil v Ledči. Byl příjemný a upřímné povahy. 
Dne 29. května byla uctěna památka Františka Jo-
sefa Sadílka, ledečského rodáka, které letos v dub-
nu zemřel v Americe. Týž před lety zasílal městu 
peněžité dary, z nichž založen fond pro zřízení 
dětské opatrovny. Tento fond nese název „Sadíl-
kova dětská opatrovna" a činí toho času 44 834 Kč 
10 h. Téměř každoročně zasílal do Ledče peněžité 
dary pro místní chudé. Přispěl i značnou částkou 

na stavbu sokolovny. Napsal si sám pohřební řeč, 
kterou při jeho pohřbu v Americe přečetla jeho 
dcera provdaná Foldová. V této řeči projevil stá-
lou lásku k rodné zemi a těšil se, že je svobodná 
a zaujala místo mezi národy světa. Cest jeho pa-
mátce. 
Rudolf Oliva, holič, rezignoval na funkci prvního 
náměstka na členství v městském zastupitelstvu a 
komisích z důvodu, že vystoupil ze strany sociál-
ně demokratické, kterou byl zvolen. Na místo 
něho zvolen prvním náměstkem Josef Fenik. Ježto 
týž byl druhým náměstkem a toto místo uprázdně-
no, zvolen druhým náměstkem Petr Fiedler, obuv-
ník. 
1938 
Dne 17. května bylo v městském zastupitelstvu 
usneseno vydláždit žulovými kostkami východní a 
severnív stranu náměstí, za příspěvku spořitelny 
města Čáslavě a ministerstva sociální péče. Kou-
pen od Josefy Krupičkové a Janečkových domek 
číslo popisné 177 a dvacet měr pozemků za 41 200 
Kč a ponecháno Kateřině Miřácké užívací právo do 
její smrti. 
V květnu konány v Ledči obecní volby. ok 
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