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ABRAHÁMOVINY UŽ NEOSLAVÍ 
Důležitá spojnice mezi sázavskými břehy, lávka u ledečské sokolovny, která slou-

ží občanům ke zkrácení cesty, ale také romantické místo pod šeptouchovskými ská-
lami s krásnými výhledy po i proti proudu Sázavy - končí. Technologie padesátých 
let vzaly za své a lávka se nedočká ani půlstoletí trvání. 

Řeka plná vody 
objímá vychladlé břehy 
přes proutí prosvítá 
bílý obzor 
Napjatě vyhlížím jaro, 
které se plíží mechovými 
ostrůvky 
a pak se mi 
tenkým ptačím hlasem 
posmívá až do setmění. 

Ledečská lávka dosloužila 
Železobetonová lávka u sokolovny 

se již svých padesátin nedožije. Stáva-
jící konstrukce lávky je z roku 1956. 
Byl to prý tehdy pokus o předepjatou 
betonovou konstrukci s rozpětím 35 
m, která dalším používáním, pozděj-
ším přitížením vodovodem, parovodem 
a asfaltobetonem trpěla. Vedení města 
bylo stavem lávky, která nám ještě kon-
cem minulého roku při uzavření hlavní-
ho mostu posloužila jako jediná spojni-
ce v centru města pro přechod přes řeku 
Sázavu, znepokojeno natolik, že požá-
dalo autorizovaného inženýra pro mos-
ty Ing. Pavla Starého z firmy PÓREM 
Pardubice, aby provedl v lednu tohoto 
roku prohlídku této mostní konstruk-
ce a vypracoval posudek, který stav le-
dečské lávky u sokolovny hodnotí jako 
chatrný s tím, že objekt lávky vyžaduje 
okamžitou nápravu pro odvrácení hro-
zícího zřícení. Stav chatrný - to je po-
slední VII. stupeň klasifikace dle ČSN 
736221. Závažnost zjištěných závad, 
ze kterých stačí uvést, že průhyb lávky 
dosahuje hrozivých 180 mm, i pouhým 
okem je patrný popraskaný a zvětralý 
beton hlavních nosníků, úložných prahů 
a zábradelních zdí, zkorodovaná výztuž, 
výluhy a krápníky na spodní části mostu, 
potvrdila naše znepokojení a vedla nás 
k nepříjemnému avšak nutnému rozhod-
nutí. S odvoláním na tento posudek byl 

z důvodu narušené statiky průchod po 
lávce zakázán, na což chodce upozorňu-
jí výstražné tabule, a vstup na lávku byl 
z obou stran zatarasen. Město Ledeč nad 
Sázavou coby vlastník lávky tím plní 
svoji povinnost danou zákonem 13/1997 
Sb. a vyhláškou 104/1997 § 8 odst. 3 
o údržbě mostních komunikací. 

Majetkem každé obce kromě jiného 
jsou různé stavby, silnice a objekty k nim 
náležející. Zatímco o stavby se obce sta-
rají automaticky, zájem o silnice a sil-
niční objekty je podstatně menší. Nicmé-
ně tyto stavby jsou pro život v obci také 
velmi důležité. Pokud jsou všechny věci 
v pořádku, nikdo ani neví, jaké jsou jeho 
povinnosti. Daleko horší situace nasta-
ne, dojde-li k poškození např. mostu, 
a správce ani neví, jak most vypadal 
a kde vlastně byl. Tepn>e tehdy se hledá 
viník, třeba i dopravní nehody, zaviněné 
zanedbaností silničního objektu. V záko-
ně i v CSN je jednoznačně dáno, že od-
povědnost nese správce. 

,, Povinností každého správce komu-
nikace, ať se již jedná o dálnice, silni-
ce a nebo místní komunikace, je evidovat 
a starat se o veškeré objekty s ní souvise-
jící. V případě místních komunikací zod-
povídá za provádění těchto prací přísluš-
ný městský nebo obecní úřad. V případě, 
že dojde k destrukci mostu nebo k do-
pravní nehodě vlivem zanedbanosti nebo 

špatného technického stavu objektu, nese 
zodpovědnost správce komunikace - což 
je obecní úřad. " - to je citace z nabídky 
firmy zabývající se mostními prohlídka-
mi, kterou jsme obdrželi den po našem 
rozhodnutí. 

Prohnutí mostu je značné, beton po-
praskaný, výztuž zkorodovaná, hydro-
izolace mostní konstrukce buď chybí 
zcela, nebo je značně poškozená. Proto 
ty výluhy, krápníky, trhliny. Lávku nelze 
bohužel s ohledem na její statické uspo-
řádání a stavební stav opravit. Je nutné 
provést její výměnu včetně sanace ka-
menné části spodní stavby. 

Stavební úřad po jednání dne 22. 2. 
2005 vydal rozhodnutí o odstranění ha-
varijní lávky s termínem do konce roku 
2005. Potřeba lávky pro pěší navazují-
cí na Poštovní ulici je z mnoha důvodů 
opodstatněná. Spojuje oba břehy Sázavy 
v místech, kde se nachází důležité úřady, 
budovy a instituce (finanční úřad, pošta, 
obě nádraží, školy, kino, sokolovna). Na 
radnici proto začneme shánět prostředky 
pro výstavbu lávky nové. Ta se bohu-
žel nachází v městské památkové zóně, 
a tak do jednání o výstavbě nové lávky 
budou zasahovat i památkáři. V každém 
případě nás nová lávka v dnešní době 
přijde na několik milionů korun a než je 
seženeme, budeme chodit pouze po loni 
zrekonstruovaném mostě. 
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ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 16. února 2005 

• RM bere na vědomí záznam z jednání 
starosty a místostarosty města se zástup-
ci školského odboru kraje Vysočina ve 
věci převodu zřizovatelských kompetencí 
k ZUŠ, ZVLŠ a DDM a převodu nemovi-
tostí, které tyto organizace užívají z kraje 
na město. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje přijetí nabídky firmy Automa-
ty CZ na instalaci nápojového automatu 
ZANUSSI Mariner 7 HCC v chodbě haly 
sportovního centra - ledové plochy Ledeč 
nad Sázavou doplněnou nabídkou spon-
zorského daru pro mládežnický hokej ve 
výši 3000,- Kč. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje přijetí nabídky firmy DRZ Elektronik 
Ledeč nad Sázavou na instalaci techniky 
pro trvalé ozvučení ledové plochy za část-
ku 50 000,- Kč. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění a v sou-
ladu s vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 108/2003 Sb. schvaluje změnu slože-
ní pracovní skupiny pro přípravu a plnění 
Programu regenerace městské památkové 
zóny v Ledči nad Sázavou: 
Tomáš Březík - MěU Ledeč nad Sázavou 
- předseda pracovní skupiny 
Jana Boumová, Mgr. - MěU Ledeč nad Sá-
zavou 
Pavel Nácovský, ing. - MěU Ledeč nad Sá-
zavou 
Jaroslav Doležal - místostarosta města Le-
deč nad Sázavou 
František Pleva - Informační centrum Le-
deč nad Sázavou 
Bohumil Svoboda - jednatel společnosti 
Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
Vladimír Molín, ing. - tajemník MěU Le-
deč nad Sázavou 
Jarmila Brožová - odborná pracovnice 
NPÚ Brno 
Eva Horná, ing. - odborná pracovnice MěU 
ORP Světlá n.S. 
Zadražilová Jana, Mgr. - odborná pracovni-
ce památkové péče kraje Vysočina. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
bezplatný pronájem společenské místnosti 
v budově čp. 1202 v DPS Oblastní charitě 
Havlíčkův Brod za účelem pořádání huma-
nitárních sbírek za těchto podmínek: 
- termíny pořádání sbírek budou předem 
sjednány s vedoucí DPS 
- pořádání sbírky bude Městu Ledeč nad 
Sázavou doloženo právoplatným rozhod-
nutím o povolení pořádání sbírky 
- žadatel zajistí pořádek a následný úklid 
chodeb a společenské místnosti. 

• RM v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě 
čp 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou 
manželům Erice a Petru Staníčkovým, na 
dobu určitou od 1. 3. 2005 do 30. 6. 2005 
a stanovuje smluvní nájemné ve výši 873,-
Kč měsíčně. V případě, že uvedený byt po 
uplynutí lhůty nebude poskytnut jako by-
tová náhrada a manželé Staníčkovi budou 
řádně plnit povinnosti nájemníka, bude 
nájemní smlouva k bytu č. 3 v domě čp. 
77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou pro-

dloužena na dobu určitou od 1. 7. 2005 do 
30.6.2006. 

• RM na základě svého zmocnění ZM usne-
sením 5.2004/2ZM-zm) schvaluje výsled-
ky výběrového řízení předložené komisí 
pro výběr nejvýhodnější nabídky v projek-
tu Metropolitní síť LeNet. Rada města po-
tvrzuje výběr firem PVT a AutoCont. 

• RM schvaluje žádost obyvatel ulice Petra 
Bezruče v Ledči nad Sázavou ze dne 16. 2. 
2005 na odstranění betonového pilotu ve 
spodní části ulice a jeho náhradu za vyjí-
matelnou zábranu. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje pronájem autobusového 
nádraží na pozemku parc.č. 101 o výmě-
ře 747 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s, Na 
ostrově 177, Chrudim na dobu 5 let za cenu 
5.000,- Kč/rok. - A N O 4x 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje pronájem části objektu čp. 
53 v ulici Hrnčíře v Ledči nad Sázavou o 
celkové ploše 43 m2 společnosti ČSAD 
BUS Chrudim a.s, Na ostrově 177, Chru-
dim na dobu 5 let za cenu 250,- Kč za 
m2/rok s tím, že v případě veřejného zájmu 
(zájmu pronajímatele) bude nájem ukončen 
dřív s možností vrácení poměrné části vy-
naložených nákladů nájemci. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje změnu smlouvy o nájmu 
nebytových prostor na poliklinice s Lékár-
nou Média, kde k 1. 2. 2005 došlo na zá-
kladě smlouvy o prodeji podniku ke změně 
nájemce na právnickou osobu Lékárna Mé-
dia, s.r.o. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní ukládá vedoucí investičního oddělení 
pí Čubanové zajistit změnu užívání jedné 
místnosti v domě čp. 53 o výměře 16,8 m2 

na prodejnu tiskovin a tabáku. 
• RM ukládá vedoucí investičního odděle-

ní pí Čubanové prověřit vlastnické vztahy 
k opěrným zdím na Heroldově nábřeží po-
dél komunikace č. 11/150. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
neschvaluje žádost občanského sdružení 
Řád rytířů bílého kříže na pronájem sálů na 
spodním nádvoří ledečského hradu s pří-
slušenstvím, nedokončené galerie na střed-
ním průjezdem, věže a koníren z důvodů 
nevyhovujícího stavebního stavu těchto 
prostorů. 

Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 28. února 2005 

• ZM bere na vědomí Otevřený dopis k situ-
aci v ulici Jaroslava Haška od pana Petra 
Málka z 2. 1. 2005 a pověřuje starostu měs-
ta Stanislava Vrbu odpovědí v souladu s je-
ho písemnou reakcí ze dne 17. 2. 2005. 

• ZM bere na vědomí stanovisko staros-
ty města Stanislava Vrby z 18. 2. 2005, 
kterým Město Ledeč nad Sázavou jako 
účastník řízení nesouhlasí s legalizací ne-
povolené stavby „Předzahrádka s pergo-
lou" na pozemku st.p.č. 222/2 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou. 

• ZM na základě zákona č 561/2004 (školský 
zákon), který mění úplaty za vzdělávání a 
školské služby, ruší k 31. 12. 2004 Obec-

ně závaznou vyhlášku města Ledče n. S. č. 
1/2003 o stanovení a vybírání příspěvku na 
částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
mateřské školy, školní družiny a školního 
klubu. 

• ZM v souvislosti s přijetím usnesení č. 
1.2005/2ZM-U) ruší usnesení č. 3.2003/ 
29ZM-s) a 3.2003/8ZM-U) z 18. června 
2003 a 3.2004/1 lZM-u) ze 7. června 2004 
ve věci směny pozemků a vybudování hřiš-
tě v katastrálním území Vrbka. 

• ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění a § 26 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů organizační složku Veřejně pro-
spěšné práce, Husovo náměstí č.p. 7, Ledeč 
nad Sázavou. 

• ZM zmocňuje starostu města, Stanislava 
Vrbu, podpisem smluv s firmou AutoCont 
CZ a.s. Moravská Ostava a PVT, a.s. Pra-
ha podle usnesení ZM č. č. 1.2005/7ZM-s), 
včetně jejich dodatků. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje pracovní komisi k zajištění přípravy, 
zpracování a realizace projektu „Regene-
race panelových sídlišť" ve složení: 
Stanislav Vrba, starosta - předseda komise 
Jaroslav Doležal, místostarosta 
Ing. Břetislav Dvořák, Mgr. Jana Boumo-
vá, Zdena Čubanová - Městský úřad Ledeč 
n. S. 
Marie Vávrová-ATOS, s.r.o. Ledeč n.S. 
Václav Panský - Společenství vlastníků 
bytů A. Jiráska čp. 784-5 Ledeč n. S. 
František Hořejš, František Janda - Staveb-
ní bytové družstvo občanů Ledeč n. S., 
A. Jiráska čp. 783 
Josef Forst - Stavební bytové družstvo ob-
čanů Ledeč n. S. 
Vladislav Pavlíček - Okresní stavební by-
tové družstvo Havlíčkův Brod. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je projekt „Regenerace panelových sídlišť" 
řešící regeneraci sídliště Na Rámech a síd-
liště Stínadla ve dvou etapách rozložených 
do let 2005 a 2006. 

• ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění přijetí dotace z kraje Vysočina ve 
výši 636 678,- Kč na výkon lékařské služ-
by první pomoci v roce 2005. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření kupní smlouvy s Českomorav-
skou plynárenskou a.s. Praha na prodej 
plynové přípojky pro zimní stadion za cenu 
1.000,- Kč a pověřuje starostu města podpi-
sem této smlouvy. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění a v souladu 
s čl. IV/6 obecně závazné vyhlášky Města 
Ledeč nad Sázavou č. 12/95, úplné znění 
vyhl. č. 03/2001 včetně dodatku č. 1, schva-
luje vyhlášení výběrového řízení pro žada-
tele o půjčku z „Fondu rozvoje bydlení". 

• ZM ukládá vedoucí oddělení investic a ma-
jetku města paní Zdeně Čubanové jednat 
s majitelem pozemku PK/č. 5 v katastrál-
ním území Vrbka o možnosti odkoupení 
pozemku s hřištěm. 
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Zimní provoz odhalil nedostatky stavby 
Stavba „Rekonstrukce mostu ev. č. 

130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad 
Sázavou" byla dne 22. prosince 2004 
zprůjezdněním mostu předána do před-
časného užívání. Dvouměsíční zimní 
provoz odhalil některé nedostatky, pro 
které jsme požádali o svolání kontrol-
ního dne akce ještě před jarním zahá-
jením dokončovacích prací. V pondělí 
28. 2. 2005 v 10.00 hodin se tak na naši 
výzvu uskutečnilo v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Ledči nad Sázavou 
jednání za účasti investora, technického 
dozoru, dodavatele, projektanta, správy 
a údržby silnic, dopravního inženýra, 
dopravního odboru a zástupců města. 
Ti všichni se mohli na vlastní oči pře-
svědčit o nutnosti řešení těchto nedostat-
ků stavby: 
- tři ostrůvky uprostřed komunikace na 

náměstí Svobody je nutné zjara upra-
vit, snížit jejich výšku na pouhé 3 cm, 
zrušit na nich svislé dopravní značení, 
dlažební kostky nahradit armovanou 
betonovou deskou s raženým povr-
chem, barevně upravenou - dosavad-
ní řešení bránilo průjezdu techniky 
zabezpečující zimní údržbu a velkým 
kamionům s vlekem 

- přechod pro pěší na náměstí Svobody 
před Pivnicí přesunout blíže k mostu 

- přechod byl nevhodně umístěn mezi 
parková stání a byl proto nebezpečný 
pro chodce 
přechod pro pěší před ZŠ Komenské-
ho posunout o cca 10 m směrem k pře-
jezdu - stávající přechod pár metrů za 
ostrou zatáčkou byl nebezpečný pro 
chodce a hlavně školní děti 

I když přírodu i nás chtěla zpočátku paní 
Zima zmást, neboť v lednu nechala málem 
rozpučet stromy a nám dovolila chodit v leh-
kém oblečení, s únorem (a zdá se, že i s prv-
ním jarním měsícem) nám dává pocítit, kdo 
je tu v tento roční čas pánem. A tak kloužeme 
a padáme na ledových plotnách a boříme se 
v závějích navátého sněhu. Věřme však, že blí-
žící se velikonoční čas vše obrátí a dočkáme 
se zase kýžených slunečních paprsků a tepla. 

- parková stání na náměstí Svobody 
před barem Krokodýl vyčlenit pouze 
pro zásobování - nedbale zaparkova-
ná osobní auta brání průjezdu po ko-
munikaci 

- betonová svodidla ve Svondráku pro-
dloužit směrem do křižovatky k ulici 
Nádražní - zabrání se tím nájezdu au-
tomobilů na chodník a svodidla 

- tři kolmá parková stání z kraje ulice 
Nádražní před přechodem pro chodce 
zrušit - zaparkovaná auta brání silnič-
nímu provozu 

- dopravní značky z chodníku za svo-
didly přemístit na výložník z rampy 
- zvýší se šířka chodníku a možnost 
jeho údržby 

- chodníky na mostě namrzají - pláno-
vaná úprava jejich povrchu je nutná 
Do 30. března 2005, kdy se uskuteční 

další kontrolní den akce, má projektant 
za úkol navrhnout vyřešení těchto ne-
dostatků včetně požadovaných výkazů 
výměr pro ocenění víceprací s tím spo-
jených. Město Ledeč nad Sázavou se 
přihlásilo k úhradě nákladů za posunutí 
přechodu pro pěší před ZS v Komenské-
ho ulici, což nebylo předmětem stavby. 
Úhradu ostatních vícenákladů bude řešit 
investor s projektantem. 

Opět jednáme o LSPP (pohotovosti) 
LSPP - lékařská služba první pomoci neboli „pohotovost" je 

od roku 2003, kdy zanikly okresní úřady, organizována krajem 
Vysočina. Rada kraje Vysočina svým rozhodnutí z 19. 12. 2002 
schválila síť LSPP, do které je zařazena i Ledeč nad Sázavou. 
Na jednoho obyvatele desetitisícového správního obvodu do-
stalo letos Město Ledeč nad Sázavou přidělenou částku 64,- Kč. 
Tato částka však nedostačuje k pokrytí potřeb výkonu LSPP. 
V minulých letech nám na tyto služby 
přispívala světelská radnice. V roce 2003 
nám poskytla celý příspěvek z kraje Vy-
sočina, loni větší část svého příspěvku. 
Letos se světelské zastupitelstvo rozhod-
lo svoje prostředky ve výši 690 tisíc ko-
run rozdělit mezi města Havlíčkův Brod 
a Ledeč nad Sázavou s tím, že starosto-
vé Světlé n.S. a Ledče n.S. mají dojednat 
s provozovatelem brodské LSPP firmou 
Baukomplex výši podílů. 

Jednání světelského zastupitelstva 
jsme se s místostarostou Doležalem a pa-
nem primářem Kaniokem osobně zúčast-
nili. Apelovali jsme zde na fakt, že Světlá 
nad Sázavou jako obec s rozšířenou pů-
sobností má povinnost se v případě LSPP postarat i o ledečský 
správní obvod. Vždyť z obcí Jedlá, Chřenovice, Hněvkovice je 
to do Havlíčkova Brodu více jak 40 km! Řada obyvatel světel-
ského správního obvodu naopak využívá služeb ledečské LSPP. 
Tato argumentace je navíc podpořena zákonem č.320/2002 Sb. 
část 119 odst. 2, kde veškeré činnosti, které vykonávaly okresní 
úřady, aniž by jim byly stanoveny obecně závazným předpisem, 
přechází na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a to do 
jejich přenesené působnosti. Na obecní úřady s rozšířenou pů-
sobností tím také přešla povinnost zabezpečovat výkon LSPP. 
I usnesení vlády ČR č.742 ze dne 24.7.2002 navrhovalo pře-
chod působnosti LSPP na obec s rozšířenou působností. V na-

šem případě na město Světlá nad Sázavou. Přímo zde však „po-
hotovost" zajišťována není a světelským občanům je bližší 
Havlíčkův Brod, kam mají lepší spojení a kde funguje i dětská 
pohotovost a pohotovostní lékárna. To se nechá pochopit z po-
hledu řadového občana, ne však z pohledu obce s rozšířenou 
působností mající povinnost zabezpečovat výkon LSPP. Proto 
jsme světelské zastupitele obeslali dopisem a zúčastnili se jejich 

jednání. O konečném výsledku jednání vás 
budeme dále informovat. 

Náklady na výkon LSPP v Ledči nad 
Sázavou dosáhly v roce 2004 částky 
1 265 049,40 Kč. Tyto výdaje byly kry-
ty jednak dotací z kraje Vysočina ve výši 
628 021,- Kč a příspěvkem Města Světlá 
nad Sázavou ve výši 576 972,- Kč. Z vlast-
ních prostředků Město Ledeč nad Sázavou 
doplnilo částku 60 056,40 Kč. Pohotovost 
v Ledči v roce 2004 navštívilo 2500 lidí. 

Pokud se letos nepodaří nalézt finanční 
prostředky ke krytí nákladů LSPP v mi-
nimálně loňské výši, požádáme o pomoc 
obce mikroregionu Ledečsko, v nejhor-
ším případě budeme nuceni omezit výkon 

LSPP na únosnou míru. Doposud je LSPP zajišťována v letoš-
ním roce smluvně společností Nemocnice Ledeč - Háj, spol. 
s r.o. ve stejném rozsahu jako loni, tj. Po - Pá 1 7 - 2 2 hodin, So 
a Ne 1 0 - 19 hodin. 

Lékárna MEDIA na poliklinice má o víkendu otevřeno i v so-
botu dopoledne. LSPP má pro svoji potřebu ve své ordinaci po-
hotovostní zásobu léků, kterou pravidelně doplňuje a v případě 
akutní potřeby jsou lékárnice ochotny na telefonní výzvu LSPP 
vydat i jiný akutně potřebný lék. Pro výkon LSPP máme tedy 
v Ledči nad Sázavou zajištěn i výdej léků. 

Stanislav Vrba 
starosta města 
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Restaurace Na Růžku hostila Petrklíč 
(CENTRUM - DUM DETIA MLÁDEŽE 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 
HUSOVO NÁMĚSTÍ 242 

Pro letošní hlavní prázdniny jsme při-
pravili dva běhy letního dětského tábo-
ra „Sklené 2005". Základna Sklené se 
nachází asi 7 km od Žďáru nad Sáza-
vou. Kapacita se skládá z pevné budovy 
a chatiček pro 4 osoby, spaní ve spacá-
cích s vložkou, prostěradlem a polštářem 
(patří k vybavení každé chaty), strava 5x 
denně a pitný režim (vaří naše kuchař-
ky). Tábor je vhodný pro děti od 2. tříd. 
První běh je se všeobecným zaměřením 
- hry, sport, koupání. Program druhého 
běhu zaměřen na karate a moderní ta-
nec. Každý turnus má svoji celotáboro-
vou hru. 

O vaše děti se bude starat spolehlivý 
personál s mnohaletými zkušenostmi 
v oboru práce s dětmi a mládeží. 

Termín prvního běhu: 
25. 7 . - 1 . 8 . 2005 
Termín druhého běhu: 
1 . 8 . - 8 . 8 . 2005 
Cena běhu: 2.050,- Kč 

Bližší informace a závazné přihlášky 
obdržíte v Centru - DDM, telefon 569 
726 415,569 720 537. 

Uzávěrka přihlášek 29. 4. 2005! 
(nebo s naplněním kapacity) 

Po uzávěrce přihlášek od nás obdržíte 
tiskopis Prohlášení o bezinfekěnosti dí-
těte, tiskopis Prohlášení ošetřujícího lé-
kaře, informace o způsobu placení poby-
tu a podrobné pokyny pro pobyt vašeho 
dítěte. 

Ivana Svobodová 
- hlavní vedoucí tábora prvního běhu 

Zina Kubová 
- hlavní vedoucí tábora druhého běhu 

Vodácký oddíl Slalom TJ Kovofiniš 
Ledeč nad Sázavou 

Centrum - Dům dětí a mládeže, 
Ledeč nad Sázavou 

pořádají 

CELOSTÁTNÍ 
V O D N Í SLALOM 

na řece Sázavě 
KDY: 

2.-3.dubna 2005 
KDE: 

Stvořidla - úsek řeky 
nad lanovou lávkou 

Zahájení závodu vždy v 9,00 hodin 

Srdečně Vás zvou pořadatelé 

V pondělí 14. 2. 2005 připravila le-
dečská restaurace Na Růžku bezplat-
né pohoštění pro klienty a zaměstnan-
ce denního stacionáře Petrklíč pro děti 
a mládež s kombino-
vaným postižením. Do 
připraveného salónku 
navozili a nanosili za-
městnanci stacionáře 
svoje klienty a strávi-
li zde s dětmi příjemné 
odpoledne plné dobrot 
a krásné hudby v po-
dání DJ Karla Hrůši, 
který se osobně výrazně zasazuje o po-
zdvižení úrovně této restaurace a je záro-
veň i příznivcem stacionáře. 

Existence Stacionáře Petrklíč pro děti 
a mládež s kombinovaným postižením 
v Ledči nad Sázavou se stále více a více 
zapisuje do podvědomí ledečských oby-
vatel a společenského života města i re-
gionu. Přispíváme ke vzniku integrované 
společnosti - tedy společnosti přátelské 
ke všem svým minoritním skupinám. 
Vyrovnáváním příležitostí zdravotně 

postižených s ostatní zdravou populací 
umožňujeme těmto postiženým uplatnit 
své schopnosti a dovednosti, které by 
v konkurenci se zdravými lidmi nedoká-

zali prosadit, přestože 
nemusí být o nic hor-
ší. Bouráním bariér 
předsudku mezi vět-
šinovou společností 
a touto minoritou při-
spíváme k obohacení 
společnosti o jejich 
názory a jejich vidění 
světa i o celých různo-

rodý potencionál schopností. 
Za milý a pozorný přístup ke klien-

tům, za tu spoustu dobrot, úsměvů, za 
přívětivé jednání děkuje stacionář Petr-
klíč všem zaměstnancům restaurace Na 
Růžku, panu Hrůšovi a hlavně manže-
lům Klapalovým, věrným sponzorům 
stacionáře, kteří restauraci provozují 
a stacionáři Petrklíči u příležitosti 8. na-
rozenin své restaurace pondělní pohoště-
ní darovali. Děkujeme. 

Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

Matur i tn í ples 
18. února 2005 to vypuklo. Ptáte se, co??? Výjimečný den pro všechny studenty ISŠ 

v Ledči nad Sázavou. V pátek 18. 2. se v Dolních Královicích konal již 25. maturitní ples 
tříd M4 a P4. 

Vše odstartovalo úderem dvacáté hodiny, kdy se na sále představila svým předtančením 
taneční skupina LENASA pod vedením paní ZINY KUBOVÉ. Po představení mladých ta-
nečníků přišlo na řadu to, na co všichni netrpělivě čekali, nástup a slavnostní dekorování 
maturantů. V obou třídách bylo dekorováno 16 maturantek a 22 maturantů. Šerpy nám pře-
dali naši třídní učitelé - paní Ing. Vlasta Rýdlová a pan Petr Pánek. Atmosféra byla kouzel-
ná, nejednomu z rodičů se v očích zableskly slzy, peníze létaly vzduchem, všichni jásali. 
Po všech těchto formalitách přišly už jen hodiny zábavy a tance. K dobré náladě nám hrála 
skupina MELODIE a po půlnoci ji na hodinu vystřídala skupina SDA. 

Tímto bychom chtěli poděkovat hudebníkům za vytvoření příjemné atmosféry v sále 
a pořadatelům, kteří zajistili občerstvení a organizaci plesu. Poděkování patří také všem 
sponzorům, právě díky nim mohla být naše tombola tak bohatá. Hlavními sponzory byly 
ATOS s. r. o., KOVOFINIŠ s. r. o., EST a. s., GALATEK a. s. a jiní. Tento ples by však 
nešel uspořádat bez pomoci Společenství pracovníků školy, které nad námi po celou dobu 
drželo ochrannou ruku. 

Poslední účastníci plesu opustili kulturní dům v Dolních Královicích kolem čtvrté hodi-
ny ranní, dveře se zavřely, zámek cvakl ... a je po všem! 

Všechno to krásné, co se točí kolem plesu, je za námi a teď na nás čeká už jen to 
nejtěžší - maturita. Popřejme si tedy, abychom byli všichni v květnu 2005 úspěšní 
a s úsměvem na rtech vykročili ze dveří školy do života. 

Za studenty 4. ročníků Keltnerová a Panská 

Zastupitelé si snížili 
odměny 

Na návrh tajemníka městského úřa-
du Ing. Vladimíra Molína odsouhlasili 
ledečští zastupitelé změnu v poskyto-
vání odměn neuvolněným zastupitelům. 
S platností od 1.3. 2005 bude tato odmě-
na určovaná nařízením vlády č. 697/2004 
Sb. v našem městě vyplácena v úrovni 
3/7 stanoveného intervalu, což je u řado-
vého zastupitele města pouhých 230 Kč, 
u člena výboru nebo komise 380 Kč, 
u předsedy výboru 460 Kč u tří členů 
rady města, kteří zasedají každých 14 
dní, byla odměna ponechána ve výši 
1450 Kč měsíčně. 

Úkl id měs ta bude 
na jaře pokračovat 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sáza-
vou na návrh tajemníka městského úřa-
du Ing. Vladimíra Molína schválilo zří-
zení organizační složky města Veřejně 
prospěšné práce, která bude mít za úkol 
péči o pořádek a čistotu města. Bude se 
tak pokračovat v úklidu města, který 
jsme zahájili na podzim. Na veřejně pro-
spěšné práce budou najímáni uchazeči 
o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřa-
du práce. Řídit a úkolovat je budu osob-
ně ve spolupráci s tajemníkem městské-
ho úřadu a v součinnosti s jednatelem 
Technických služeb. 

Jaroslav Doležal, místostarosta 
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DĚTSKÝ KARNEVAL 
V neděli 30. ledna po 14. hodině se sál ledečského gymnázia zaplnil dětmi. Byl tu 

černokněžník, Harry Potter, vodník, čertík, Sněhurka, indiánka, mušketýr, voják, kov-
boj, kuchař, víla, lékař a jeho zdravotní sestřička a mnoho dalších pěkných masek. 
Hned u vchodu každý dostal perníkové srdíčko. 

Zakoupili jsme lístky do tomboly, zapsali své přestrojení, zasedli a sledovali děti, 
jak tančí. Lákavé občerstvení vkusného domácího pečiva a limonád ve formě švéd-
ských stolů zvalo k ochutnání a toho nejvíce využívaly děti. Fanfára pro tři nej krás-
nější masky a tři nejlepší tanečníky - porota to opravdu neměla snadné. Při odchodu 
každé dítě obdrželo sušenku a lízátko. 

Bylo to moc pěkné odpoledne pro naše nejmenší. Velké poděkování patří pořadate-
lům - Katolickému společenství mládeže, všem ostatním, kteří se podíleli na organi-
zaci dětského karnevalu, a samozřejmě všem zúčastněným. 

Za spokojené rodiče Lenka Černá 

KANCELÁŘ SENÁTORA MOLDANA 
V pondělí 7. 2. 2005 proběhlo slavnostní otevření senátorské kanceláře Bedřicha 

Moldana ve Vladislavově ulici 331 v Kutné Hoře. Celkem bylo pozváno 55 hostů 
a pozvání přijalo asi 40 z nich. Nejdříve si hosté prohlédli senátorskou kancelář a pak 
byli pozváni na slavnostní přípitek a občerstvení do nedalekého hotelu Mědínek. Mezi 
významnými hosty nechyběl hejtman Vysočiny pan Miloš Vytrčil, radní kraje Vysoči-
na Martina Matějková, bývalý starosta Kutné Hory Ivo Šanc, současný starosta Kutné 
Hory Ivo Salátek, starosta Světlé Josef Bohm, ex-starosta Ledče nad Sázavou Karel 
Urban, starosta Golčova Jeníkova Pavel Kopecký, starosta Zruče nad Sázavou Mar-
tin Hujer a starosta Uhlířských Janovic Pavel Bohatec. Pozváni byli též všichni sou-
peři pana senátora v podzimních senátních volbách (kromě komunistického kandidáta 
pana Melši). Pozvání přijal pan Ivo Šanc a následně se domluvil s panem senátorem 
Moldanem na další spolupráci v regionu. Je potřeba zmínit, že pan Petr Janda a pan 
Vladimír Zeman se předem omluvili. Starostové a všichni zúčastnění byli informová-
ni o budoucí přítomnosti a plánech senátora Bedřicha Moldana v regionu. „Senátorská 
kancelář je určena pro všechny občany regionu a již teď se těšíme na jejich podněty 
Jelikož si uvědomujeme, že Kutná Hora není geografickým centrem senátního obvo-
du, budeme některá pondělí pořádat výjezdní dny, během kterých bychom rádi navští-
vili další větší města v regionu. V současné době již existuje dohoda se šesti velkými 
městy, kde bychom byli rádi přítomni na městských úřadech a případně se zúčastnili 
jednání zastupitelstva města," říká doslova senátor Bedřich Moldan. Občané tak bu-
dou mít možnost vidět svého senátora v předem určených termínech v Čáslavi, Uh-
lířských Janovicích, Zruči nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Světlé nad Sázavou a v 
Ledči nad Sázavou". Úřední hodiny v senátorské kanceláři budou každou středu od 
10 do 17 hodin a schůzky si bude možné domluvit telefonicky (327 512 660 - kance-
lář v Kutné Hoře, 257 07 51 12 kancelář v Senátu) či e-mailem - (marcikm@senat.cz). 
Senátor Bedřich Moldan bude v kanceláři osobně přítomen či v zastoupení svým se-
nátním asistentem Mgr. Michalem Marčíkem (mobil - 732 827 248). 

Zásahy ledečských 
| • v O hasicu 

• 1.2. Jednotka PS-Ledeč vyjela na od-
stranění spadlých stromů na vozovce 
u obce Vilémovice. Pomocí motorové 
pily a navijáku byly stromy rozřezány 
a odstraněny mimo vozovku. 

• 2. 2. Na žádost policie ČR vyjeli hasiči 
na hledání pohřešované osoby v Kožlí. 
Jednotka provedla průzkum hospodář-
ského stavení, studně a přilehlých pro-
stor. Pohřešovaná osoba bohužel nebyla 
nalezena. 

• 3. 2. V ranních hodinách vyjeli hasiči na 
odstranění spadlého stromu z vozovky 
u Vilémovic. 

• Dopravní nehoda osobního automobilu 
S Fabia u obce Vilémovice. Jednalo se 
o vozidlo spadlé pod strání. Vozidlo ne-
bylo vážně poškozeno a proto byl po-
volán jeřáb na vyproštění, aby nedošlo 
k poškození automobilu. 
V nočních hodinách vyjela jednotka 
k vyproštění zapadlého kamionu na ná-
městí Svobody, který zde blokoval do-
pravu. 

• 5. 2. Osobní vozidlo S Forman po smy-
ku u Kamenné Lhoty skončilo na střeše 
v příkopu u silnice. Hasiči po příjezdu na 
místo zabezpečili vozidlo proti požáru 
a aby zabránili úniku provozních náplní, 
vrátili auto zpět na kola. 

• 7. 2. Ledečští hasiči vyjeli na zahoře-
ní sazí v komíně v ulici Melechovská. 
Po příjezdu na místo jednotka provedla 
vyčištění komína a vybrání hořících sazí 
z vybíracího otvoru komínového tělesa. 
Jelikož vzniklým žárem došlo k prask-
nutí komínu, byl vyřazen z užívání do 
provedení opravy a následné revize. 

• 13. 2. Vlivem nastavených ker mezi 
mostkem a stavidlem na Olešenském 
potoce došlo ke zvednutí vodní hladiny. 
Hasiči ledové zátarasy pomocí trhacích 
háků uvolnili a tím zabránili vybředení 
potoka. 
Ještě týž den jednotka odstranila spad-
lý strom na vozovce za Ledči směr Hra-
dec. 
Po celý den probíhalo monitorování toku 
řeky Sázavy, kde se tvořily ledové záta-
rasy a hrozilo zaplavení objektů podél 
řeky. 

• 22. 2. Hasiči pomocí navijáku na vozidle 
JEEP vyprostili vozidlo zapadlé v příko-
pu pod viaduktem v Ledči n. S. 

• 23. 2. Operační středisko nahlásilo za-
padlý kamion na vozovce za Vilémovi-
cemi. Jednotka vyjela s T-815 a kamion 
blokující provoz na vozovce vyprostila 
na vrchol stoupání. 
Ve večerních hodinách jednotka vypros-
tila vozidlo zapadlé v příkopu. Osobní 
vozidlo bylo nachýlené ze svahu a hro-
zilo jeho převrácení. 

• 24. 2. Na autobusové zastávce v Leštině 
u Světlé došlo k úniku nafty z autobusu. 
Hasiči zlikvidovali skvrnu pomocí sor-
bentu. 
Mimo výše uvedené zásahy pomohli 
hasiči dvakrát otevřít zabouchnutý byt 
a osmkrát odstraňovali nebezpečné sně-
hové převisy a rampouchy na budovách. 
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JOSEF RÝDL: 90 let! 

Narodil se ještě za Rakousko-Uherska 
(21. 2. 1915) a když jako malé dítě pomá-
hal krmit ve chlévě krávy, přiběhli z blíz-
ké Zahrádky, že je vyhlášena samostatná 
republika. Avšak onen malý chlapec těž-
ko mohl tušit, jaká překvapení jej v živo-
tě a v novém státě potkají. Mimo vojanče-
ní v Sudetech prožil Josef Rýdl celý život 
na rodném dolnopaseckém statku, v úpatí 
kopce Šafranice. Pamatuje mnohé: skři-
vany nad poli, potoky plné raků; vyhoře-
ní rodného statku i sousedskou výpomoc; 
hospodaření za první republiky, když ještě 
platilo čestné slovo a poctivá práce; kněze 
Josefa Toufara, který k Rýdlům rád chodí-
val; násilnou kolektivizaci v padesátých le-
tech, štědrovečerní bouchání na okno (to 
zoufale tloukla rodina jeho sestry, kterou 
právě ten den vystěhovali jako kulackou ze 
sousedních Hojanovic) i zatopení celé kra-
jiny socialistickou přehradou. 

O málokom platí tak jako o Josefu Rýd-
lovi ono biblické: „Blahoslavení čistého 
srdce, neboť oni budou vidět Boha." Přežil 
mnohé vážné nehody i úrazy a dvě totalit-
ní zřízení, která se vyhlašovala „na věčné 
časy". Nikdy „nepřevlékal kabát" - zůstal 
i v těžkých dobách dobrým křesťanem, což 
se v Cechách rovná statečnosti. Jeho mysl 
a srdce je prodchnuto křesťanskou moud-
rostí a vděčností Bohu. A v očích a upra-
covaných dlaních má vepsány charakterní 
postoje, pracovitost a věrnou vazbu k do-
movské zemi. 

Do dnešních dnů a s pomocí nejbližších 
dobrý hospodář Josef Rýdl stále pracuje 
na vrácených polích a loukách a patří mezi 
vzácné svědky a pamětníky našeho kraje. 
Ať je ještě dlouho mezi námi, ať se stále 
těší andělské ochraně a blízkosti přátel. 

Miloš Doležal 

Pozvánka na 
Šansonový večer 

Petry Ochové 
Sobota 19. 3. 2005 v 18.00 hod. 

v ledečské synagoze. 
Během večera zazní klasické i sou-

časné šansony, cikánské a židovské písně 
v podání zpěvačky Petry Ochové a jejích 
hostů. Během večera zazní také několik 
klavírních skladeb v podání klavíristky 
Markéty Čechové, která zajistí také kla-
vírní doprovod celého večera. 

Jsme velice rádi, že se nám podařilo vyhledat a spojit se s prvním učitelem 
hudební školy v Ledči nad Sázavou, panem Josefem Kučerou, žijícím v Praze. 
Čtenářům Ledečských novin nyní předkládáme rozhovor, který pro nás natočil 
a zpracoval básník pan Miloš Doležal. 

ZVUK JEZU BYL DLOUHO PODMANIVÝ 
Vzpomínkový rozhovor s Josefem Kučerou, nor. v roce 1930 

Vy jste do tehdejší ledečské hudební školy nastoupil hned v únoru 1955? 
Ano. Škola byla otevřena nikoli 1. září, ale až v únoru 1955. Dřív se prostě nestih-

lo vše připravit. Po pololetních prázdninách 8. února proběhlo slavnostní otevření, ja-
kási schůze, kdy jsme my dva učitelé, Alexej Naumčik, který pocházel od Mělníka, 
a já, byli veřejně představeni. Ve dnech poté probíhalo přijímání žáků. Trvalo tři dny, 
protože z 200 přihlášených jsme mohli vzít tuším pouze 78 žáků. A to jsme pak stejně 
měli každý úvazek skoro 40 hodin týdně. Já jsem přišel po půlroční praxi v osvětové 
besedě v Praze. 

Jak jste se v Ledči vůbec ocitl? 
Měl jsem staršího spolužáka, který učil na hudební škole v Telči. Zmínil se o mně 

svému krajskému inspektoru Tetourovi, že v Praze živořím a se ženou čekáme rodinu. 
Inspektor prohlásil, že na Vysočině právě potřebuje schopné učitele hudby. 

Když jste uslyšel o Ledči, nezdčsil jste se, že z kulturního centra míříte kamsi do 
posázavských hvozdů? 

Jednak nejsem rodilým Pražanem, pocházím ze Šumavy. A pak - inspektor mi na-
bízel ještě dvě jiná místa, ale já jsem mu říkal: „Mě je to úplně jedno, ale raději blíz-
ko ke Praze, protože budu asi nějaký čas dojíždět." Nakonec jsem za ženou a dcerkou 
dojížděl téměř třináct let. Slíbený byt nám v Ledči totiž nedali. Kraj povolil zřízení 
samotné hudební školy, když se město zavázalo poskytnout dvěma jejím učitelům byt, 
ale v momentě, kdy byla škola otevřená, byty dostal někdo jiný. Zvláštní šachová hra. 
Po dvou letech mohl bydlet ředitel Naumčik na podnájmu na faře, ale stejně za další 
dva roky odešel do Třeště. A z Třeště místo něho přišel Ladislav Šmolík. 

Ledeč jste předtím někdy navštívil? 
V Ledči jsem nikdy předtím nebyl. Poprvé jsem tam jel s maminkou, protože žena 

už byla těhotná a netroufala si. Maminka tady se mnou byla týden, abych si na nové 
prostředí zvykl, protože v té době už jsem neviděl. Mě se totiž ve třinácti letech stal 
u nás na vesnici úraz, nešťastnou náhodou mě na pastvě kráva uhodila řetězem do oka, 
přišel jsem o něj, a druhé jsem ztratil po zánětu a neúspěšných operacích. 

Jak jste se v Ledči zabydlel? 
Potkal jsem dobré lidi a vedlo se mi dobře. Například paní školnice Smejkalová, vý-

borná a srdečná paní! Manželé Smejkalovi na konci války přišli o syna a mě přijali do 
rodiny skoro jako svého. Pan Smejkal mne pravidelně v sobotu, když jsem odjížděl do 
Prahy, vodil na nádraží. Paní Smejkalová mi zase chodila několik let naproti k vlaku, 
i když jsem cestu už dobře znal. 

Ze začátku jsem bydlel ve škole, v jedné třídě s ředitelem. Pak jsem tam bydlel sám 
a nakonec šel bydlet k Benešům, kteří bydleli v domě na Mizerově, hned vedle ško-
ly. 

Vy jste měl dvě aprobace? 
Akordeon a lesní roh. Ale zpočátku jsem učil i klavír. Později k nám přišla Iren-

ka Kubálková, která klavír učila rok. A po ní tento nástroj přebrala Hana Kosmáková 
z Humpolce, která přišla jako dvacetiletá rovnou z jihlavské školy. S Naumčikem byla 
slušná spolupráce, mezi sebou jsme o všem otevřeně hovořili. 

Jak se vám dařila práce s dětmi? 
Musím přiznat, že jsem byl tehdy ze začátku v určitém napětí. Po půl roce v osvěto-

vé besedě nemáte pochopitelně tolik zkušeností a když nevidíte, s dětmi to není jedno-
duché. A je zajímavé, že jsem tam přesto neměl téměř žádné problémy. My nevidou-
cí učitelé máme pro začátečníky plastické noty a díky tomu jim můžeme vše názorně 
ukazovat; notovou osnovu, hodnoty not, noty na pomocných linkách, klíče atd. Jinak 
my máme brailovy noty udělané tak, že jsou přesně opsané podle stránek a řádku. 
Tedy já řeknu: dítěti: Najdi si stránku 24, je to nahoře na levo, první notová osnova... 
Takže pokud jsou děti trošku pracovité, tak vše jde normálně a hladce. A vzhledem 
k tomu, že jsem do svých 13 let normálně viděl a hrál na housle, mám jasnou před-
stavu, jak práce s houslemi vypadá, dovedu žákovi názorně naznačit, jak má nástroj 
držet a podobně. 

Pokračování na str. 7 
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Dokončení ze str. 6 

Vzpomínáte si na své některé výrazné ledečské žáky? 
Určitě! Jaromíra Vodrážku jsem připravil na konzervatoř na trubku. Šikovný a pra-

covitý byl Mirek Výborný, Michal Nápravník, Josef Žáček. Rád vzpomínám na hous-
listu Františka Práska z Vilémovic. Tenkrát došlo k zajímavé věci - jeho tatínek nám 
přišel vyhubovat, že jsme kluka nevzali, přestože mu to jde. A protože jsem byl nej-
mladší, takzvané učitelské ucho, vrhl se hned na mě. A já povídám: „Víte pane otče, 
tady bylo 350 dětí během třech dnů, mohli jsme se splést, vždyť jsme jenom lidi. 
A protože tady bylo tolik šikovných dětí, tak jsme brali jen ty křiklavě nejlepší. A ně-
kdy se stane, že se při zkoušce něco nepovede a dítě tudíž z kola vypadne. Víte co, 
vezměte ho sem ještě jednou." Tak tedy přišel ještě jednou, vyzkoušeli jsme ho, byl 
opravdu velice šikovný a postupně se z něho stal náš nejlepší houslista. 

A věnoval se pak dál hudbě? 
Profesor Stejskal mu řekl: „Podívej, seš velmi dobrej, ale špičkovej bys nebyl. Byl 

bys hráč do orchestru, ale sólista asi ne." A protože se František dobře učil, zvolil stu-
dia, tuším vysokou školu železniční. Ale hudbě se věnoval dál, amatérsky. 

Mívali jste už tehdy v začátcích veřejné přehrávky? 
Jistě. Konaly se v sále gymnázia. První koncert jsme pořádali hned v prvním po-

loletí. Když jsem pak odcházel, přebral po mně vše pan Holenda a Bohouš Šmejkal. 
Ještě než jsem odešel, podařilo se pro školu sehnat nové malé akordeony. Nutně jsme 
je potřebovali, neboť se posunula věková hranice dětí. V roce 1955 jsme na akorde-
on začínali s desetiletými dětmi a postupně jsme nabírali i osmileté. Tehdy jsem pro 
nástroje jel do Hořic. 

Jak s odstupem vzpomínáte na svoji ledečskou štaci? 
Na první místo se vzpomíná s nostalgií. 

Vzpomínáte si třebas po letech i na zvuk řeky? 
Jistě. Ten zvuk jezu byl dlouho pro mne velmi podmanivý. Jenže jak na Mizero-

vě žijete ve dne v noci, tak vás ten vodní šum začne po čase pronásledovat. Jednou 
jsem učil při otevřeném okně a divím se - tady se něco muselo stát, je náramné ticho 
a vše dobře slyšet! A kolega mi odpověděl: „Víš, to se opravuje jez a voda je na pár dní 
svedena jinak, a proto nehučí." Také jsem tam na Mizerově prožil v roce 1956 velkou 
povodeň. Nejdříve uhodil velký mráz, asi - 36 stupňů a když vše roztálo, šly mohutné 
ledy, které řádily na březích. 

Čím vám je hudba? 
Naplněním života. Je to krásné umění, což si jako dítě neuvědomujete. Ale když 

jsem přišel o oči a po válce, po dvou letech takřka nicnedělání jsem se dostal do Prahy 
na školu, tak jsem byl tak nabitý energií a dychtil tak silně po hudbě, že jsem se přímo 
vášnivě pustil do hraní na klavír, pak jsem hrál lesní roh a když jsem po třech letech 
přešel na pedagogické oddělení do Deylova ústavu, jako dechařjsem přibral akorde-
on. Když umíte slušně zahrát a můžete svým uměním lidi potěšit, tak se vám to vra-
cí. Tedy hudba je mi hlavně radostí. A pak samotné učení mi také dává pocit smyslu 
a musím říci, že když právě dnes završuji padesát let pedagogické práce, stále mě to 
nepřestává bavit. 

zaznamenal Miloš Doležal 1. 9. 2004 v Praze 

Z á k l a d y . 

KONCERT MISTRU 
V pátek 15. dubna v 19 hod. se v sále Gym-

názia v Ledči nad Sázavou uskuteční Slav-
nostní koncert k 50. výročí založení ZUS 
v Ledči nad Sázavou, na němž vystoupí býva-
lí absolventi školy. 

Karel Malimánek (tuba) - člen České 
filharmonie, dále je členem různých komor-
ních souborů (Universal Brass, Pražské žestě, 
Pražští žesťoví sólisté). 

Antonín Pecha (trubka) - člen České fil-
harmonie, působil v Hudebním divadle v Kar-
lině, ve Filmovém symfonickém orchestru, 
v orchestru opery Národního divadla a v Sym-
fonickém orchestru hl. města Prahy FOK, ně-
kolik let účinkoval v komorním souboru Praž-
ští žesťoví sólisté. Věnuje se též komponování 
a úpravám skladeb různých žánrů, pro odlišné 
soubory a obsazení, v současné době také učí 
na Konzervatoři v Plzni. 

Vlastimil Zeman (housle) - člen Sym-
fonického orchestru Českého rozhlasu, dále 
spolupracuje s Českým národním symfonic-
kým orchestrem, Filharmonickým komorním 
orchestrem a je členem komorního orchestru 
Praga camerata. 

David Pleva (housle) - člen orchestru 
Hudebního divadla v Karlině, spolupracuje 
s pražskými orchestry jako jsou např. Český 
symfonický orchestr, Virtuozi di Praga, nebo 
Pražská komorní filharmonie. 

Jan Brabec (klarinet) - 1. klarinetista 
Pražské komorní filharmonie, člen několika 
komorních souborů (Aloe trio, Pražské klari-
netové trio, Dechová harmonie PKF...) a vyu-
čuje na Pražské konzervatoři. 

Tomáš Vobořil (trubka) - student Konzer-
vatoře v Pardubicích 

Včetně žáků p. uč. Karla Růžka 
Marek Zvolánek (trubka) - člen Symfo-

nického orchestru Českého rozhlasu 
Tomáš Kirschner (lesní roh) - člen Sym-

fonického orchestru hl. města Prahy FOK 
Bohuslav Rattay (trombon) - člen Orches-

tru činohry Národního divadla. 

Tento koncert je v sérii akcí konaných k 50. 
výročí školy zcela mimořádnou záležitostí, při 
které budeme mít vzácnou příležitost vidět 
a slyšet osobnosti našeho soudobého inter-
pretačního umění v oblasti vážné hudby, před-
stavující elitu ve svých uměleckých oborech. 
Zcela nepochybně bude tento koncert mimo-
řádnou událostí v kulturním životě našeho 
města. Srdečně zveme! 

Pozvánka pro bývalé žáky školy 
Za dobu padesátileté existence ZUS pro-

šlo školou velké množství žáků - patří k nim 
určitě i čtenáři Ledečských novin. Srdečně 
všechny zveme na Slavnostní koncert ko-
naný 15. 4. a prosíme: předejte informaci 
o jeho konání všem, o kterých víte, že by se 
rádi koncertu zúčastnili a po letech se rádi se-
šli se svými někdejšími spolužáky a učiteli -
např. s paní Punčochářovou, Běhalovou, s pá-
ny Kučerou, Vilhelmem, Růžkem, Holendou 
a mnoha dalšími. 

Jana Laudátová, ředitelka ZUS 
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39x 26. prosinec Ještě nás studí 
loňské sněhy, 
však vystřídá 
je zeleň něhy, 
a modré naše 
naděje, 
ve žluti jarní 
orseje. 

„ ...a vedle petrklíč, 
zima už je pryč" 

Na začátku téhle Hrubínovy říkanky 
stojí první sněženka. Ovšem přiznejme 
si, že to ještě pořád není to pravé jaro, 
když začínají rozkvétat sněženky. Vždyť 
vlastně až s druhým sledem květů, kte-
ré se rády rozrůstají do celých koberců, 
a už také pestrobarevnějších, otevírá se 
ta pravá jarní sezóna květná: podléšky, 
vstavače, sasanky - a také právě petrklíč 
z naší básně, oficiálně ovšem prosím pr-
vosenka. 

Však to také sám ten název prvosen-
ka napovídá i po zkrácení dost zřetelně -
a co teprv, když ještě zněl, jak se obvyk-
le má za to prvo-senka. Ten název pak 
jako by zase byl oklikou oficiálního jmé-
na latinského - primula veris, tedy asi to-
lik jako „první květ jara". Ostatně i lido-
vý název petrklíč, který je v běžné mluvě 
rozšířen jistě nejvíc, počítá s jakýmsi tím 
otvíráním jara či země na jaře. Ve sta-
ré češtině to byla prostě bylina sv. Pet-
ra, latinsky herba Petři, a dodnes je tak 
známo i Petrovo kvítí. Ale Petrovy klíče 
(claves sancti Petři) asi pro to zpřesně-
ní slovem klíč nakonec převládly, někte-
rá nářečí se tu pak spokojila i prostým 
označením kluč, klúčíček, tedy klíček. 

Ale jsou tu ještě starobylejší názvy 
pro prvosenku: tvary jejích květních 
kalichů mají na svědomí název kropá-
ček, dřív běžný na východní Moravě, 
a ještě dřív tu pak podle všeho vzniklo, 
označení bílé bukvice, či prostě bukvice 
- to nepochybně na základě podobnosti 
ochlupacení petrklíčových listu se srstna-
tostí bukvových plodů - bukvic. Bukvice 
- petrklíče byly zaznamenány na severní 
Moravě a v nejvýchodnějších Cechách. 
A bylo by jistě zajímavé zvědět, kde ještě 
dnes možná ty bílé bukvice, stejně jako 
i ty kropáčky znají. 

A lesy znovu čekají 
poslední sněhy sněženek. 
Hučí již vody volných řek, 
dukáty blatouchů svítí z blat 
Pojďte to jaro přivítat! 

Tolik změn se vystřídalo od doby, 
kdy tradice vánočních výprav ke stu-
dánce pod melechovskou rozhled-
nou vznikla. Opakují se pravidelně 
vždy stejný den - na svátek svatého 
Štěpána, 26. prosince. Tu tradici za-
ložili ledečští Old - skauti a celou 
dlouhou řadu let udržují a opatrují. 
A tak to bylo letos už po devětatřicáté. 

Teď už ale neprocházíme celou 
tu trasu z Ledče přes Háj, Stvořidla 
a pověstným Rejžákem pěšky. Ne že 
bychom to nezvládli, ale ti, kteří dří-
ve chodili a my znali jejich zdatnost 
a možnosti, už nechodí. Čas a léta mají 
své zákony a proto 
úsek cesty zimní kraji-
nou kolem řeky překo-
náme vlakem. Však už 
za mostkem přes Sá-
zavu ve Smrčné, když 
se potkáme s Mezi-
klaským potokem, za-
číná stoupání. 

Nad krajinou le-
žela mlha. Zdola, od 
řeky, les a celý vrcho-
lek Melechova se ztrá-
cel v mlze a při pohle-
du zpátky do údolí i na východ, ke 
vzdálené Lipnici nic jiného, než še-
divý závoj a spíše jen tušení bílých 
skvrn osamělých stavení. Jenom Koň-
kovice pod námi se zdály na dosah. 
Z některých komínů stoupal kouř, vět-
šinou ale chalupy i jejich obyvatelé 
ještě pospávali. Dvacátý šestý prosi-
nec, svátek svatého Štěpána, den po 
Božím hodu vánočním. 

Než jsme vstoupili do lesa ces-
tou, kterou pokrývala slabá vrst-
va sněhu a spadaného listí teď ho-
lých buků a habrů, prošli jsme úvoz, 
který rok od roku stále víc zarůstá 
pichlavými pruty maliní. Až od hra-
nice lesa se uvolňuje, ale začínají 
klouzavé kameny, mokré jehličí smrků 
a mech. Vlhko, všude vládne dech tle-
ní na ležících kmenech padlých stro-
mů. Teprve tady si uvědomujeme, že 
ustal studený severozápadní vítr, co 
štípal do tváří na holých pláních nad 
samotami Remuty, tam, kde les tají na 
blízkém hřebeni dávno zkáze propad-
lou tvrz Smrčensko. 

Cesta vzhůru lesem překračuje po-
tůček - spíše bažinatý úval, nad kte-
rým stojí prastarý buk, mohutný král 
melechovských buků, o který se při 
své každoroční cestě pokaždé na chví-
li opíráme s přáním, aby nám dodal 
sílu pro nastávající nej strmější úsek 
cesty vzhůru. Letos se tu nebrodíme 

sněhem, ale bývalo ho tady někdo po 
kolena. 

Místo u studánky při kamenném 
křížku je ještě prázdné. Připravujeme 
dřevo na oheň a závěs na kotlík pro náš 
tradiční oběd, ale to už přichází další 
účastníci, světelští skauti. Oheň se roz-
hořel, začíná příprava jídla. Dlouhá, 
dřevěná lžíce - to aby plameny nepo-
pálily ruku - má už devětatřicet zářezů. 
Ten poslední, devětatřicátý, patří dne-
šku. Něco takového se koupit nedá: 
šestašedesát centimetrů švestkového 
dřeva, opracovaného do tvaru lžíce, 
rukověť uzpůsobená pro zářezy, udá-

vající počet těch vá-
nočních pochodů. 

Po obědě ještě čaj 
na zahřátí - na záda 
a ramena se usazuje 
vlhké mrholení. Letos 
nás studánka překva-
pila i odměnila bohat-
stvím křišťálově čisté 
vody. Té se nevyrov-
ná žádná z těch „bale-
ných". Je v ní obloha, 
slunce, měsíc, hvěz-
dy, vůně větru i ticho 

a mír lesa. Ten pramen - studánku -
chrání dřevěná roubená stříška, kterou 
opravují a udržují světelští skauti. 

Oheň dohořel, voda ze studánky 
smáčí poslední doutnající uhlíky. To 
už není dým, ale pára, která stoupá 
a ztrácí se v korunách stromů. Ještě 
důkladný úklid - žádné zbytky a ne-
pořádek tu nesmí zůstat. Místo svého 
tábořiště opouštěj v lepším stavu, než 
jak jsi jej nalezl při svém příchodu. To 
je „ZÁKON"! 

Old - skauti Ledeč 

Sbírka ošacení 
Oblastní charita Havlíčkův Brod za-

čne v našem městě konat pravidelné 
sbírky ošacení a to od pondělí 4. dub-
na, pak i8.dubna a dále každé I. a 3. 
pondělí v měsíci vždy od 14-17 hod. 
v budově Pečovatelské služby v ulici 
5. května č. 1202. 

Předmětem sbírky bude: ložní prádlo 
- povlečení, prostěradla, pyžama, noční 
košile, spodky, nátělníky, flanel. košile, tep-
láky, svetry, ručníky. 

Sbírky budou věnovány státním i ne-
státním zdravotnickým zařízením v na-
šem regionu. 
Upozorněníf 

Prosíme dárce, oby nezajížděli do are-
álu Pečovatelské služby, ale parkovali v ul 
5. května. 

Díky všem dárcům. 

Svůj tábor ukryj, střež jak poklad, 
však odcházfS-li, zahlaď každý doklad, 

že byl tu 6lov6k! Koho stopa zradí, 
ten ztrátou práva nedbaloast svou hradí. 

M6j v úctě vodu! Čím je bez ní Země? 
Jen moudrý pramen hudbou zvoní jemně. 

Vše ufi se chápat: celičký svět vůkol! 
Je chránit život posvátný Tvůj úkol. 

Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí 
a miluj ty, kdo Zákénem se řídí...! 
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LEDEČSKÉ G Y M N Á Z I U M NA HORÁCH 
„Bomba!!!" ozývalo se ze zadních sedadel autobusu míří-

cího do českých velehor. Jen co jsme dorazili na místo, bylo to 
hned vidět... Ledeč přijela... Stačilo jen vypustit chlapce z au-
tobusu a už začínala legrace (jestli se to dá jako legrace brát). 
„Auu!" křičela jedna z dívek, stojících v předních řadách, kte-
ré se na obličeji objevila sněhová koule. Chlapci se začali válet 
a shazovat do sněhu, jako by to byli malé děti... 

Hanka Horáková a Lukáš Prchal, I.B 

Nabízím čtenářům Ledečských novin zajímavé postřehy ly-
žařského kurzu tak, jak ho prožívali studenti našeho gymnázia. 
Z mého pohledu byl lyžařský kurz mimořádně vydařený. Poča-
sí nám přálo, sjezdovky byly každý den upravené, studentům 
nechybělo sportovní nadšení a s chutí se učili novým trendům 
ve sjezdovém lyžování, kterým se říká carvingový způsob ly-
žování. 

Jednou z cest, jak se rychle a efektivně naučit progresivní 
carvingovou jízdu, je využití krátkých lyží. Zde se hodí několik 
rad pro rodiče. Netrestejte svoje děti nákupem nových lyží pod-
le starých měřítek. Dítě potřebuje tak krátké lyže, aby se s nimi 
nemuselo prát, aby ho nenutily ke smýkání. Čím kratší lyže, 
tím menší mají rádius a tím menší oblouk jsou schopny vykro-
jit. Není výhodou, když se dítě sveze v krátkých obloucích, při 
nižší rychlosti, než aby jezdilo rovně z kopce dolů?!? 

Chcete-li vyměnit staré, klasické lyže, na kterých dítě dosud 
jezdilo, za nové, carvingové, smiřte se s tím, že je nutné neku-
povat lyže delší, ale mnohdy kratší, než byly původní rovné. 
I na vyloženě krátkých lyžích může dítě strávit další roky, aniž 
by to jeho stylu výrazněji uškodilo. 

Jestliže jsou pro dospělého muže nejvhodnější délky lyží pro 
carving 150-165 cm a pro ženu 130-150 cm, uznejte, že ne-
můžete 131etému dítěti nutit 140 cm. Když si nejste jisti, zvolte 
kratší variantu. Kratší lyže nejsou nikdy na škodu. Rádius juni-
orských lyží by měl být do 9 m, jinak není lyže pro dítě carvin-
gová. Kupujte dětem lyže s nejvýraznějším krojením a malým 

rádiusem, pro malé děti vždy ty nejkratší lyže, které seženete. 
Pro děti do 10 let lyže nejvýše 100 cm a nikdy nekupujte dětem 
do 14 let delší lyže než 130 cm. 

Právě ke zdokonalování carvingu nám chybí speciální vyba-
vení, na které naše škola nemá finanční prostředky. Žádat po 
studentech jen carvingové vybavení není možné. Naši instruk-
toři svým nadšením nahrazovali chybějící vybavení a vymýšle-
li cviky na zlepšení lyžařské techniky. Všechna družstva splnila 
plán lyžařského výcviku a mohla se zúčastnit závěrečného sla-
lomu, který všichni závodníci zvládli na výbornou. Fotografie 
z lyžařského kurzu můžete zhlédnout na našich webových 
stránkách (www.glns.cz). 

Je škoda, že naučené dovednosti nemohou někteří studenti 
rozvíjet i po návratu z kurzu. A zde se nabízí otázka, zda by ro-
diče neměli své děti více podporovat v jejich sportovních akti-
vitách. Sjezdovka ve Světlé nad Sázavou je vhodná pro začína-
jící i zkušenější lyžaře, pro běžecké lyžování je ideální běžecká 
stopa nedaleko Ledče nad Sázavou na Melechově. 

Závěrem bych chtěla poděkovat firmě ATOS, která opět za-
jistila odvoz lyžařského vybavení pro všechny studenty bez 
nároku na honorář a samozřejmě děkuji i SRPG za finanční 
pokrytí autobusové dopravy. Tímto se cena lyžařského kurzu 
výrazně snížila. 

Mgr. Šárka Vopěnková, vedoucí lyžařského kurzu 

Lyžování bylo skvělé. Nejen, že nám počasí přálo, ale v par-
tě veselých spolužáků jsme se snadno naučili základům lyžová-
ní. Ti pokročilejší se ve svém lyžařském umění zase zdokonalili. 
Odpolední a večerní program byl pestrý, zajímavý i zábavný. 
Přednášky o lyžování, správném voskování lyží a první pomo-
ci střídaly nej různější společenské hry, diskotéka, karneval. Ten 
se díky množství vtipných masek zvlášť vydařil. Bylo to všechno 
prostě super, jen škoda, že ten týden utekl mnohem rychleji než 
týden strávený ve školních lavicích. 

Marcela Cuchalová, studentka sekundy 

G y m n á z i u m na Melechově 
V pátek 18. února 2005 jsme připravili 

pro studenty historicky první závody na 
běžkách. Využili jsme příznivého počasí 
a dostatečné sněhové pokrývky na neda-
lekém a mnohdy opomíjeném Melecho-
vě. Ač někteří pravili bezprostředně po 
projetí cílem, že už nikdy..., myslím si, 
že příští zimu závody zopakujeme. Jak 
správně podotkla jedna z divaček, ne-
měla jsem se ptát na zážitky ze sportov-
ního výkonu hned po skončení závodu, 
ale po teplém čaji, párku s hořčicí a vlíd-
ném slovu všech zúčastněných. Určitě 
by byla odpověď příznivější. 

Naši závodníci mohli porovnávat svůj 
mnohdy osobitý styl se stylem světo-

MELECHOV 

vých závodníků na právě probíhajícím 
mistrovství světa. Bohužel, žádná Kate-
řina Neumannová asi z našich závodní-
ků již nevyroste, ale snažením na trati se 
jí přiblížili všichni účastníci. Trať nebyla 
náročná, ale někteří si sáhli skoro až na 
dno svých fyzických schopností a právě 
toto je třeba velmi ocenit a přát si, aby 
jim tato vlastnost - schopnost překoná-
vat překážky - vydržela až do maturity 
a do dalšího vysokoškolského života. 

Závody se vydařily a můžeme si přát 
do dalšího ročníku více schopných ly-
žařů, více tréninku v běžeckých stopách 
na Melechově a výborné sněhové pod-
mínky. Závody by se neuskutečnily bez 
významné podpory SRPG, které finanč-
ně pokrylo občerstvení všech účastníků 
a cestovní náklady spojené s dopravou 
pro více než 120 studentů. 

Nelze zde nepřipomenout, že i běžec-
kou výstroj zakoupilo v průběhu několi-
ka let SRPG. Spolupráce s tímto sdruže-
ním je výborná a napomáhá studentům 
i v dalších oblastech. Věcné ceny za 
přední umístění věnovala firma Sudex. 
Poděkování patří i lyžařskému oddílu za 
zapůjčení lyžařské chaty a přípravu bě-
žecké tratě. 

Mgr. Šárka Vopěnková 

Horalkový závod 
v běhu na běžkách 

V pátek 4. března 2005 uspořádal 
Lyžařský klub a Centrum-DDM v Led-
či n. S. pro veřejnost Horalkový závod 
v běhu na běžkách. Sněhová nadílka po-
sledních týdnů poskytla možnost tento 
závod připravit hned za humny - na po-
li za sídlištěm Stínadla. Na snímku je-
den z účastníků - Filip Novák. Více na 
www.ledecns.cz 

-Pb-
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Nově otevřený moderní zimní 
stadion v Ledči nad Sázavou 

nabízí 
volné hodiny pro 

uspořádání turnajů 
tréninky 

letní přípravu 
rekreační hokej 

Provoz 2005 do konce dubna, 
od začátku srpna! 

Zajistěte si „svůj led" včas! 
informace na telefonním čísle 

569 727 113 
http://zs-ledec.czechian.net 

Měsíční bilance 
zimního stadionu 

Počet bruslařů 11 000 

Vybráno celkem 234 000,- Kč 

Počet hokejových 
kolektivů 20 opakovaně 

Počet mistrovských utkání 3 

Vstupné 
školy zdarma 
děti 10,- Kč 
studenti 15,- Kč 
dospělí 20,- Kč 
kolektivy 1600,- Kč 

Spotřeba plynu 
- záloha 24 000,- Kč 

Spotřeba elektro 69 000,- Kč 

Náklady na mzdy 70 000,- Kč 

-sv-

Příjemnou relaxaci 
doporučuji všem 

Druhý únorový čtvrtek odpoledne 
vedly naše kroky na nový zimní stadi-
on. Vybaveni bruslemi, manžel, děti a já, 
stanuli jsme na ledové ploše. Ta mě zce-
la uchvátila. Jako ve filmu se mi na oka-
mžik v mysli promítla zpět moje školní 
léta, kdy jsem prožívala stejné kouzel-
né okamžiky na zamrzlém rybníku před 
rodným domem se svými vrstevníky. 
Trávili jsme tam nejedno zimní mrazi-
vé odpoledne. A teď stojím na bruslích 
po deseti letech a mám znovu ten úžasný 
pocit. Plně jsem tu využila moje bruslař-
ské základy. Naše děti 5,5 a 2,5 roku stá-
ly na bruslích poprvé a bylo na nich vi-
dět, že je to baví. Strávili jsme tu prima 
odpoledne, které jistě nebylo poslední, 
určitě zase rádi přijdeme. Příjemně una-
vení jsme se vraceli domů. Doporučuji 
všem, na věku nezáleží. Máte-li brusle, 
nenechte je zahálet. Zašněrujte tkaničky 
a vyjeďte. Je to příjemná relaxace a úpl-
né odreagování od starostí běžného dne 
v našem uspěchaném životním tempu. 

Čest svému jménu! 
Rekne-li se Ledeč nad Sázavou, napadají člověka nutně všelijaké ekviva-

lenty slova led. Nutno však přiznat, že se do jisté míry jednalo o poněkud li-
chou úvahu, alespoň co se týče ledové plochy v období mrazů, či dokonce 
ledu umělého. Při troše neskromnosti pak celého zimního stadionu, nejlépe 
zastřešeného... 

Od 22. ledna se všechny obdobné spekulace staly minulostí. Ba ani ta ne-
skromnost není na místě, neboť právě tehdy Ledeč oficiálně otevřela svo-
ji krytou ledovou arénu. Že nejde o stavbu ledajakou, tomu napovídá nejen 
přítomnost hokejových celebrit z řad minulých i současných reprezentantů, 
a (snad) i budoucích talentů, jmenovitě Jaroslava Holíka a Josefa Vašíčka, 
respektive sparťanského juniora a Ledečáka Jana Dušátka, ale také premiéra 
Stanislava Grosse při slavnostním zahájení jejího provozu. Díky rozumné in-
vestiční politice v kombinaci s přiměřenou státní dotací se místní radnici bě-
hem půl roku doslova na zelené louce podařilo vybudovat zařízení, které má 
nejlepší předpoklady stát se již v blízké budoucnosti spádovou oblastí nejen 
pro veřejné bruslaře a rekreační hokejisty, nýbrž i základnou pro vybudová-
ní a rozvoj mládežnického i seniorského hokeje. První kroky v tomto směru 
byly mimochodem již učiněny, další nábory do žákovských kategorií budou 
ještě následovat. Tím se navazuje na dlouholetou tradici, kterou tento zimní 
sport v Ledči má. 

Ačkoli hovořit v souvislosti s ledním hokejem o sportu ryze zimním, zavá-
ní dnes již anachronismem. Vždyť i laik přinejmenším tuší, že hokejistům po 
letní tzv. suché přípravě začíná „doba ledová" mnohdy již na přelomu červen-
ce a srpna. Letní soustředění, tréninkové kempy, přípravná přátelská střetnutí, 
předsezónní i posezónní turnaje - s tím vším provozovatelé ZS výhledově po-
čítají. Nejmodernější chladící technologie umožňuje prakticky celoroční pro-
voz, a také klimatizované šatny, sociální zařízení atd., splňují nejnáročnější 
kritéria. Jinými slovy, odpovídající tréninková zázemí zde najdou také špič-
ková mužstva z domova i ze zahraničí. Svoji roli by přitom určitě měly sehrát 
také optimální dopravní dostupnost po dálnici D i a další podmínky celkově. 

Jakkoli sportovním aktivitám na ledě již nic nebrání, ještě zbývá dobudovat 
tribunu, zabezpečit kvalitní ozvučení haly a provést montáž světelné tabule. 
O to vše bude postaráno během letní odstávky, která je ovšem v tomto přípa-
dě pro uvedené práce nezbytná. Neboť jak již bylo řečeno, Ledeč je od slova 
led a ten lze na tamním ZS jinak mít de facto celoročně! 

(ným) 

Pro velký zájem o finanční produkty 
Českomoravské stavební spořitelny, a.s. 

hledáme ve spolupráci 
s Českou poštou, s.p. 

další spolupracovníky pro okres 
Havlíčkův Brod 

Náplň práce: 
- péče o stávající klienty 
- prezentace a prodej finančních produktů 
- rozšíření obchodních vztahů s klienty a poradenství 
- vyhledávání potencionálních klientů 

Nabízíme: 
- tvůrčí práci a seberealizaci 
- bezplatné vstupní zaškolení 
- profesní vzdělávání 
- perspektivu profesního růstu 
- silné zázemí úspěšné společnosti 

Požadujeme: 
- SŠ vzdělání 
- komunikační schopnosti 
- zájem o obchod a finance 
- samostatnost a časovou flexibilitu 
- základní znalost práce na PC 
- ŘP skupiny „B" 

Kontaktní osoba: 
Roman Procházka, obchodní ředitel-BL 
Informační a poradenské centrum 
Dolní ulice 227, 580 01 Havlíčkův Brod 
Tel.: 569 424 407, 602 586 527 
E-mail: roman.Drochazka<S>cmss-oz.cz 

Českomoravská 
stavební spořitelna 
Na těchto základech můžete stavět 
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JmL rodinný dům 
"DO ROKA A DO DNE..." 

provádíme stavby domů na klíč 
stavební firma 
z Ledče n.Sázavou 

www.tost.cz 

mobil: 777728 221, tel: 569 731 008 

z plastu, dřeva a hliníku 

Využijte mimořádné zimní slevy 
na výrobky z plastu a dřeva 
realizované v období LEDEN - DUBEN 2005 

PKS MONT, a s. 
Brněnská 126/38, 591 39 2ďár nad Sázavou 
tel: 566 697 310, fax: 566 697 393 
e-mail: obchod.mont@pks.cz 
Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001:2001 

www.pks.cz 

Zimní sleva! 
volejte zdarma 
800 23 00 23 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

stavební firma 
z Ledče n.Sázavou 

www.tost.cz 

mobil: 777 728 221, tel: 569 731 008 

D R O G E R I E 
nabízí 

Parfémy - dámské a pánské, 
např. GUCCI, NINA RICCI, 
DOLCE GABBANO a jiné, 

vše na objednávku z katalogu. 
Vonné tyčinky a aroma oleje. 

AVON, ORIFLAME 
na objednávku z katalogu. 

Dekorativní kosmetika. 

Husovo nám. č. 19 
Ledeč nad Sázavou 

naproti autobusovému nádraží. 

Ovocná^a růžová 
školka Šťastných 

zahajuje jarní prodej 
ovocných stromků, růží, 

jehličnanů a okrasných keřů 
19 . března (dle počasí) 

Prodejní doba 
po-pá: 8-16 hod., so: 8-12 hod. 

Hněvkovlce - Nová Ves 2, 
5 8 4 0 1 Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 569 722 518, 
604 360 546 

PRODÁM PRŮMYSLOVÝ 
ŠICÍ STROJ, TŘÍNITNÝ 
OVERLOCK TEXTIMA 8515. 
Tel.: 606 531 287 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji Envicomp s. r. o. za čás-
tečné sponzorování mé dcery Te-
rezy v ledečském stacionáři Petr-
klíč. Zdena Fantová 

Prodám byt 2 + 1 v OV, cihlo-
vý dům po celkové generální re-
konstrukci - nová fasáda + za-
teplení, střecha, vnitřní rozvody, 
topení atd. 
Tel.: 723 222 155,723 555 302 
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JAZZ CLUB PODĚBRADKA 
Vila Markéta, Heroldovo náb. 317, 

Ledeč nad Sázavou 
pořádá 

• v pátek 25. března 2005 
Velikonoční jazz 
- POLYDOR QUARTET Praha 
Swingové lahůdky 40. a 50. let. 
• v pátek 15. dubna 2005 
JARDA „FATS" KOS TRIO Praha 
Jazzové kousky z repertoáru Fatse Wale-
ra, 30. - 40. léta 
• v pátek 29. dubna 2005 
VOJTA ECKERTTRÍO 
A PETRA VLAŠICOVÁ 
Začátky ve 20.00 hod. - Srdečně zveme 

SBÍRKA „SOS SRI L A N K A " 
V lednu 2005 se na Vyšší odborné 

škole a Integrované střední škole v Led-
či nad Sázavou uskutečnila sbírka pro 
postižené přírodní katastrofou tsunami 
s názvem SOS Sri Lanka. 

Tuto oblast škola zvolila proto, že na 
Sri Laňce žila paní učitelka Dr. Jitka Gu-
naratna se svojí rodinou. Do sbírky při-
spěli učitelé, žáci i ostatní zaměstnanci 
školy. 

Celkem bylo vybráno 4964,- Kč. 
Tato částka byla předána přes Dr. Gu-

naratnu organizaci Ceylon Direkt Hilfe 
v Německu, která má více než dvaceti-
letou zkušenost s humanitární pomocí na 
Sri Laňce. 

Administrativa této organizace je fi-
nancována ze zdrojů EU, a proto všech-
ny poskytnuté peníze jdou na pomoc po-
stiženým lidem. 

Mgr. Ivana Vitisková, zástupce ředitele školy 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 

70. narozeniny oslaví 
7.3. Pokorná Blažena, 

M. Majerové 871 
18. 3. Vejvodová Josefa, Na Sibiři 559 
23. 3. Moravec Josef, J. Haška 614 

75. narozeniny oslaví 
16. 3. Štěpánková Anna, J. Haška 603 

80. narozeniny oslaví 
6. 3. Hartová Josefa, Zd. Fibicha 781 
85. narozeniny oslaví 
25. 3. Málková Vlasta, Zahrádecká 966 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 

Narozeni 
Filip Hlaváček 
Nela Hlaváčková 
Tereza Brzoňová 
Tereza Fialová 
Jiří Koubský 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 

Zemřeli 
Veselý František 
Zajíček Miloš 
Kluchová Anna 
Nulíčková Božena 
Krajíček Ladislav 

Pozvánka na 
velikonoční koncert 

Římskokatolická farnost Ledeč nad Sáza-
vou pořádá v neděli 27. 3. v 14:30 hod. 
v kostele sv. Petra a Pavla koncert smíše-
ného pěveckého sboru Gaudeamus. 

Srdečně jsou zváni všichni, kdo chtějí 
prožít krásné sváteční odpoledne. 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V DUBNU DO KINA! 

2.4. SNOWBOARĎÁCI 
20.00 Dva kluci, Rendy a Jáchym odjíždě-

jí po Vánocích na hory. Tajně doufa-
jí, že se zlepší v jízdě na snowboardu 
a taky, že konečně sbalí nějaké fajn 
holky. Skutečnost se ale od představ 
značně liší... 

6. 4. LOVCI POKLADŮ 
20.00 Benjamin Franklin Gates pochází 

z rodiny hledačů bájného pokladu řádu 
Templářů. A právě on našel mapu k po-
kladu na zadní straně americké Dekla-
race nezávislosti... 

9.4. NA DOTEK 
20.00 Dva páry prožívají drama plné vášně, 

lásky a opuštění. Všechno se ještě více 
zkomplikuje, když se muž z prvního 
páru seznámí s ženou z druhého páru. 

13.4. BLADE: TRINITY 
20.00 Blade, hledaný FBI, musí spojit síly 

s Nightstalkery a čelit nejsilnějšímu 
soupeři - Drákulovi. 

16.4. ZAHULÍME, UVIDÍME 
20.00 Dva hulící spolubydlící, jeden korej-

ský investiční bankéř a druhý indický 
student medicíny, stráví noc toulka-
mi po New Jersey a hledáním ham-
burgerů. 

20.4. LETEC 
20.00 Životní příběh magnáta Howarda Hu-

ghese, legendárního filmového reži-
séra, podnikatele, svůdníka a průkop-
níka letectví. V hlavní roli Zlatým 
globem oceněný Leonardo DiCaprio. 
Film získal pět Oscarů. 

23. 4. HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ 
20.00 Příběh plný kouzel a fantazie inspiro-

vaný životem autora dětského hrdiny 
Petera Pana. Sleduje tvůrčí cestu od 
prvního nápadu až po premiéru filmu. 

27.4. AGENTI NULA NULA 
20.00 Právě byla ukradena supertajná nuk-

leární zbraň a francouzská tajná služ-
ba vyhlašuje nejvyšší možnou poho-
tovost... 

LEVNĚ PRODÁM pěknou obýva-
cí stěnu, daruji za odvoz starší náby-
tek. Tel.: 603 52 20 90 

Z E V Z P O M Í N E K J E D N O H O L E D E Č S K É H O L É K A Ř E - P O R O D N Í K A 
Na konci letošního února oslavil význam-

né životní jubileum - pětaosmdesátiny, emerit-
ní primář MUDr. Jiří Svoboda, který v Ledči 
a zejména v nemocnici v Háji u Ledče strávil 
řadu let. Na bývalého přednostu zdejší porod-
nice jistě s radostí vzpomíná řada lidí, zejména 
maminek, které tu na svět přivedly svá dítka. Je 
pravda, že od těch dob už minula řada let a teh-
dy narozená ,, miminka " se pomalu chystají do 
důchodu, ale pan primář zůstává svěží. 

K jubileu samozřejmě blahopřejeme a pře-
jeme panu primáři především pevné zdraví, 
hodně hezkých životních chvil a stejně tak 
vzpomínek na naše město. 

Do této rubriky pak zařazujeme pár postře-
hů MUDr. Svobody na časy před padesáti let. 

ok 

V prosinci roku 1953 byla v ulici 28. října 
otevřena ledečská porodnice, a to v přestavěné 
budově bývalé Nemocenské pojišťovny. Jejím 
vedením jsem byl pověřen já, sekundář brod-
ského gynekologicko-porodnického oddělení, 
se čtyřletou porodnickou praxí v nemocnici 
v Humpolci a Havlíčkově Brodě. Na moje ná-
mitky nebyl brán zřetel s odůvodněním, že si 
to doba vyžaduje. Zkoušky že mohu udělat do-

datečně, což se v průběhu příštího roku také 
stalo. Se mnou tam byly odeslány 4 mladé po-
rodní asistentky Po počáteční nedůvěře přijí-
maných maminek se nám v krátké době po-
dařilo překonat všechny potíže, takže jsme za 
první rok odvedli 434 porodů při službách ve 
dne v noci, svátek - nesvátek. Náhradní volno 
neexistovalo, přesčasy se tenkrát neplatily. 

Po nějakém čase jsem byl upozorněn oko-
lím, že se proti porodnici chystá nějaká akce. 
Nemohl jsem se stále dovědět, o co jde. Roz-
hodl jsem se tedy, že se obrátím na jednu starší 
paní z Rady žen. Po mém dotazu v jejím bytě 
jsem byl vykázán ze dveří s poukazem, že tato 
záležitost bude se mnou vyřízena veřejně. 
Brzy jsem se dočkal! Velká veřejná místnost 
byla přeplněna převážně ženami. Hned na 
počátku schůze jsem byl obviněn předsedou 
schůze, že jsem se k jedné paní choval urážli-
vě, dokonce že jsem nadával jejímu manželo-
vi, když sej í zastal. O tom jsem neměl ponětí. 
Žádal jsem, aby ona paní byla přivedena, že 
se jí na to zeptám. Byla k ní hned vyslána de-
legace tří žen, které se vrátily s odpovědí, že 
ona nemá v úmyslu přijít. Tak skončila schůze 
nerozhodně. Přesto jsem byl vyzván, abych se 
veřejně omluvil. 

Za nějaký čas jsem potkal staršího pána, 
který mi vyřizoval, že se mi Národní výbor 
jeho osobou omlouvá za tu schůzi. Dostali to-
tiž dopis, který byl nalezen v knížce, vypůjče-
né v Městské knihovně, ve kterém jistá dcera 
vybízí svou matku slovy: „To si proti němu 
neumíš něco vymyslet? To je to tak těžké, že ti 
musím radit?" Zeptal jsem se na jméno té dce-
ry. „Ale tu znám", řekl jsem. „S tou jsem ještě 
v Brodě hrál divadlo!" Omlouval se mi ještě 
jednou a že mne Národní výbor prosí, abych 
vzal uvolněnou funkci předsedy Červeného 
kříže. Dopis, že mi dát nemůže. Tím celá věc 
skončila. Pracovali jsme v dalších letech cel-
kem v klidu. Jistým zadostiučiněním byla pro 
mne občasná sdělení, podobná tomuto o dvou 
paních, které si sdělovaly své zkušenosti ze 
svých porodů. „Paní, jakou písničku si u vás 
zpíval při porodu? U mne tu Červenou sukýn-
ku." „To u mne ne. Něco jako z opery..., nebo 
z operety? Už nevím." 

Tak to bylo tenkrát za oněch časů. Po dal-
ších deseti letech byla porodnice přeložena 
do nově zbudované nemocnice v Háji, ale již 
jako gynekologicko-porodnické oddělení. 

MUDr. Jiří Svoboda 
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