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Rekonstrukce mostu a komunikací dokončena 
Velká investiční akce kraje Vysočina „Rekonstrukce 

mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sáza-
vou" zahájená převzetím staveniště dne 13. 10. 2003 je ko-
nečně dokončena. Vlastní těleso mostu, které bylo přes 
zimu a jarní měsíce předáno do předčasného užívání, je 
nyní opraveno i ze své spodní části, kde dodavatel D.I.S. 
Brno zajistil zjara provedení všech sanačních prací, začiš-
tění, injektáží a nátěrů tak, jak předepisovala schválená 
projekční dokumentace. Celá rozsáhlá akce přitom probí-
hala vp Hvnn etanárh ^^^ ,., 

strukci komunikací, přilehlých 
chodníků a parkovišť na Husově ná-
městí. Byla zahájena 20. 10. 2003 
a ukončena 30.4. 2004. V rámci této 
etapy byla provedena i oprava kana-
lizace pod krajskou vozovkou, polo-
ženy betonové stabilizační vrstvy 
a nová dlažba jak na krajské vozov-
ce, tak i na městských parkovištích. 
Byly zřízeny bezbariérové vstupy na 
nově situované přechody, zkrácena 
délka přechodů, položeny signali-
zační pásy pro osoby se ztíženou 
schopností orientace, vyměněno do-
pravní značení, provedena rekon-
strukce veřejného osvětlení a mimo 
rozsah krajské akce i nová zádlažba 
přilehlých chodníků. Přemístěním 
přechodů pro chodce až do těsné 
blízkosti křižovatek došlo i k rozší-
ření počtu parkovacích míst. Kraj 
Vysočina v I. etapě proinvestoval 
v našem městě téměř 5 mil. Kč. 
Město Ledeč nad Sázavou zaplatilo 
za rekonstrukci parkovišť a části 
chodníků 3,175 mil. Kč, za rekon-
strukci veřejného osvětlení 0,5 mil. 
Kč a zádlažba chodníků v režii měs-
ta byla oceněna na 1,5 mil. Kč. 

Druhá etapa zahájená 12. 7. 2004 

Zástupce kraje Vysočina pan František Mun-
duch, starosta města Stanislav Vrba a místosta-
rosta Jaroslav Doležal zasadili ve středu 
1. června 2005 v 13.45 hodin novou vzrostlou 
lípu na náměstí Svobody náhradou za původní 
košatou lípu, která musela být loni při zahájení 
rekonstrukce komunikace na náměstí Svobody 

se týkala vlastní rekonstrukce mostu p o k á c e n í L N o v é , í p ě p o p ř á l i h o d n ě v l á h y > ž i v i n > 

a rekonstrukce komunikací a chod-
níků kolem náměstí Svobody. Nej-
prve však musela být vybudována objízdná trasa ulicí 
Sázavskou a zhotoveno provizorní přemostění Sázavy na 
Tyršovo nábřeží. V ulici Sázavská byla přeložena kanaliza-
ce, rozvody v n a n n napětí, rozvody plynu, oplocení sou-
kromých objektů, položeny nové podkladové a vrchní 
vrstvy asfaltové vozovky. Podobný rozsah prací postihl 
i ulici Čechovu, kterou bylo nutné najeden měsíc uzavřít 
veškerému provozu. Též náměstí Svobody a křižovatka 
s ulici Komenského byly podrobeny kompletní rekonstruk-
ci. Dotčeny přitom byly veškeré inženýrské sítě pod vozov-
kou a chodníky. Vybudováno bylo nové veřejné osvětlení. 
Dlažební kostky zde vystřídal asfaltobeton, chodníky byly 
upraveny na bezbariérové, kamenná rampa ve Svondráku 

čerstvéh o vzduch u a spoustu letokruh ů. -sv 

nahrazena betonovou s nově vybudovaným chodníkem 
v úrovni vozovky. Nové dopravní značení, změna přednos-
ti v jízdě, ostrůvky uprostřed komunikace, pokácení lípy 
Svobody, objížďky, uzavírky a dopravní zácpy u semaforů 
byly nepříjemnou daní v průběhu rekonstrukčních prací. 

Samostatnou kapitolou byla vlastní rekonstrukce mostu. 
Podařilo se j i naštěstí zvládnout v rekordně krátkém časo-
vém údobí. Dodatečně zvolená technologie použití ocelo-
vých kabelů k předepnutí mostní konstrukce náhradou za 

původně uvažované lepené uhlíkové 
lamely se nakonec ukázala jako vý-
hodnější, i když investorovi přinesla 
navýšení dohodnuté ceny. Původní 
mostovka a chodníky byly odbourá-
ny, na spodní železobetonovou kon-
strukci předepjatou ocelovými lany 
byla vybetonovaná nová spřažená 
deska širší mostovky, k ní dobetono-
vány nové širší chodníky, do kterých 
byly zabudovány veškeré energetic-
ké rozvody. Zásadní opravy postihly 
i mostní opěry a jejich křídla, přileh-
lá schodiště na nábřeží, opěrné ram-
py přilehlých ulic a celou ulici 
Mosteckou. I zde dlažební kostky 
nahradil asfaltobeton. 

Kraj Vysočina v druhé etapě v na-
šem městě proinvestoval 34 mil. Kč. 
Město zaplatí za nové chodníky 2,2 
mil. Kč, za veřejné osvětlení 1 mil. 
Kč a za hydrologickou stanici 150 ti-
síc Kč. 

Městu se navíc podařilo v posled-
ním roce vyjednat doplnění svodidel 
ve Svondráku, ponechání 36 ks be-
tonových panelů na konci Sázavské 
ulice, přemístění dvou přechodů, 
prodloužení zábradlí před školou, 
instalaci květináčů v Nádražní ulici, 
schování energetických rozvodů do 
chodníků mostu, položení nových 
telekomunikačních rozvodů a chrá-
niček potřebných pro metropolitní 
síť do chodníků, instalaci nového zá-

bradlí na mostě před hotelem Sázava, kompletní rekon-
strukci 100 metrového dlážděného úseku spodní části 
Koželské ulice. 

Dokončením dopravního značení, vegetačními úprava-
mi a vysazením nové lípy akce končí. Drobné opravy a ne-
dodělky dodavatel odstraní v dohodnutém termínu před 
závěrečnou kolaudací. Město Ledeč pokračuje v rekon-
strukci Husova náměstí regenerací zeleně, kdy vynechané 
chemicky ošetřené ostrůvky budou v červnu osázeny no-
vou zelení. Na Husově náměstí se objeví i nové lavičky. 
Centrum našeho města provedenou rekonstrukcí zkrásnělo 
a může nyní sloužit veřejnosti. 

Stanislav Vrba, starosta města 



ZPRÁVY Z RADNICE 
• Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou konaného dne 
4. května 2005 
• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. í) a s § 109 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje novou organizační 
strukturu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v členění na tři odbory 
s účinností od 1. 7. 2005 s tím, že vedoucím odboru Samospráva je 
Ing. Pavel Nácovský, vedoucím odboru OS SO Ing. Július Barta, ve-
doucím odboru OVUPaŽP Ing. Břetislav Dvořák. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění poskytnutí příspěvku 3000,- Kč na akce pořáda-
né Svazem diabetiků ČR územní organizací Ledeč nad Sázavou. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění a svým usnesením č. 6.2005/88RM-s) z 18. 4. 2005 
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s panem Zdeňkem Chládem 
v předloženém znění na vypracování žádosti o příspěvek ze SROP 
v rámci grantového schématu 4.1.2 na akci „Ledeč nad Sázavou - Per-
la Posázaví - Propagace města prostřednictvím Jaroslava Foglara". 
• RM v souladu s § 103 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje jmenování členů výběrové komise pro poptávkové ří-
zení akce „Regenerace zeleně na Husově náměstí v Ledči nad Sáza-
vou" v tomto složení: Ing. Vladimír Molín, Jaroslav Doležal, MVDr. 
Pavel Vrbka, Ing. Pavel Nácovský a Jana Fotrová. 
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy 
o sdružení finančních prostředků s krajem Vysočina se sídlem v Jihlaj-
vě na realizaci akce „Přístavba tělocvičny s učebnami pro VOS a ISS 
Ledeč nad Sázavou" ve výši 5 mil. Kč k 31.12. 2005 a 5 mil. Kč k30. 
11.2006 a při doplnění podmínek schválených Zastupitelstvem města 
Ledeč nad Sázavou usnesením č. 6.2004/97ZM-s). 
• RM doporučuje Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou projednat 
nabídku na odkoupení pozemků pare. č. 279 - trvalý travní porost 
v k.ú. Obrvaň o výměře 788 m2 a pare. č. 2052/2 - trvalý travní porost 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 21 493 nT v lokalitě motokroso-
vého závodiště za cenu do 10,- Kč/m2. 
• RM ukládá Ing. Pavlu Nácovskému, vedoucímu ekonomického od-
boru, vyřadit oba nahrazené PC v Informačním centru z evidence ma-
jetku. Jeden počítač bude zlikvidován a druhý bude bezplatně předán 
panu Františku Plevovi, vedoucímu Informačního střediska s tím, že 
bude vysloven jeho souhlas s převodem jeho archivu a se spoluprací 
na jeho digitalizaci. 
• RM ukládá vedoucímu ekonomického odboru, Ing. Pavlu Nácov-
skému, zabezpečit založení metalického vedení k Informačnímu cen-
tru a ke škole v souvislosti s pokládkou optických tras. 

• Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného 
dne 23. května 2005 
• ZM v souladu s par. 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění odvolává z funkce člena finančního výboru na 
jeho žádost pana Ing. Jiřího Fantu. 
• ZM v souladu s par. 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění odvolává z funkce člena finančního výboru 
na jeho žádost pana Miloše Vavřičku. 
• ZM v souladu s par. 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění zvolilo členem finančního výboru pana Otto 
Vopěnku, Zahrádecká čp. 1268, Ledeč nad Sázavou. 
• ZM v souladu s par. 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění zvolilo členem finančního výboru paní Ing. 
Vlastu Rýdlovou, Melechovská čp. 961, Ledeč nad Sázavou. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění poskytnutí půjček z FRB takto: 
a) pan Žák Jan, ul. Sázavská 507, 584 01 Ledeč nad Sázavou ve výši 
25 tis. Kč na zřízení plynového topení ve stávajícím domě. 
b) paní Magda Bártová, dům čp. 62 - Hodinářství - Husovo náměstí, 
584 01 Ledeč nad Sázavou ve výši 200 tis. Kč na vestavbu bytu do 
půdního prostoru. 
c) pan Michal Mendl, Husovo náměstí čp. 235, 584 01 Ledeč nad Sá-
zavou ve výši 35 tis. Kč na zateplení obvodového pláště domu. 
d) Společenství vlastníků bytů v ul. 5. května čp. 598, 584 01 Ledeč 
nad Sázavou ve výši 200 tis. Kč na obnovu střešní kiytiny na stávají-
cím domě. 
• Všechny půjčky budou poskytnuty na základě výběrového řízení 
podle vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 12/95 ve znění a v soula-
du s ní. 
• 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 vyhláška č. 03/2001 včetně dodat-
ku č. 1, schvaluje vyhlášení 2. kola výběrového řízení pro žadatele 
o půjčku z „Fondu rozvoje bydlení" s termínem pro uchazeče podat 
žádost do 30. 6. 2005. 
• ZM projednalo využití hospodářského výsledku příspěvkové orga-
nizace Základní škola Ledeč nad Sázavou za rok 2004 a podle § 30 

odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném 
znění schvaluje převedení hospodářského výsledku ve výši 186 
925,22 Kč v poměru 50% do rezervního fondu Základní školy Ledeč 
nad Sázavou a 50% do fondu odměn Základní školy Ledeč nad Sáza-
vou. 
• ZM projednalo ztrátu ve výši 141 701,61 Kč příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 2004. Podle § 30 odst. 4) 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění 
schvaluje, že tato ztráta bude uhrazena z výsledku hospodářské čin-
nosti Města za rok 2004. 
• ZM hospodářský výsledek Města za rok 2004 ve výši 2 369 174,3 6 
Kč. Zastupitelstvo města podle § 30 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb. 
0 rozpočtových pravidlech v platném znění schvaluje zapojení hospo-
dářského výsledku roku 2004 do rozpočtu roku 2005 následovně: 
Pokrytí ztráty r. 2004 MŠ Ledeč: 150 000,- Kč 
Hlavní činnost města: 
Nákup pozemků: 800 000,- Kč 

(schválený rozpočet ZM z 6. 4. 05) 
Nákup pozemků: 169 174,36 Kč (navýšení rozpočtu) 
Hospodářská činnost města: 
Provoz zimního stadionu: 900 000,- Kč 
oprava kanalizace u čp. 145 150 000,- Kč. 
• ZM v souladu s § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Ing. Ka-
rel Beinhauer V. B. Juhna 1660, Pelhřimov na realizaci díla „Sadové 
úpravy areálu nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou" za částku 
1 953 820 Kč s DPH. Přiznání dotace bylo potvrzeno rozhodnutím mi-
nistra životního prostředí ČR č. 05740432 o poskytnutí finančních 
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR - rozhodnutí ze 
dne 3. 11. 2004 pod č.j. 00902/SFŽP/D/2004. „Rozhodnutí o přiděle-
ní veřejné zakázky" vydalo Město Ledeč nad Sázavou dne 18.4. 2005 
pod č.j. SK/2005/25/ST/15-Bo. 
• ZM v souladu s § 85 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Ing. Ka-
rel Beinhauer V. B. Juhna 1660, Pelhřimov na realizaci díla „Regene-
race zeleně na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou" za částku 
578 425 Kč s DPH. Přiznání dotace bylo potvrzeno rozhodnutím mi-
nistra životního prostředí ČR č. 13760432 o poskytnutí finančních 
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR - rozhodnutí ze 
dne 25. 3. 2004 pod č.j. 24323/SFŽP/D/2004. „Rozhodnutí o přiděle-
ní zakázky" vydalo Město Ledeč nad Sázavou dne 6. 5. 005 pod č.j. 
SK/2005/37/ST/6-BO. 

• Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou konaného dne 
30. května 2005 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění schvaluje zřízení dvou napoj ovacích míst pro kamerový sys-
tém na trase optických kabelů Metropolitní sítě LeNet, a to na náměstí 
Svobody a u Informačního centra za předpokladu, že náklady na insta-
laci jednoho napojovacího místa nepřekročí 20 000,- Kč a budou hraze-
ny z prostředků vyčleněných v kapitole 2 městského rozpočtu. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje přijetí nabídky firmy M-silnice a.s. od-
štěpný závod Havlíčkův Brod na rekonstrukci komunikace Ledeč -
Obrváň ve variantě A (penetrace + horké nátěry) a pověřuje starostu 
města Ledeč nad Sázavou pana Stanislava Vrbu podpisem příslušné 
smlouvy o dílo s tím, že cena nesmí přesáhnout částku 1,4 mil. Kč 
s DPH. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje poskytnutí územního úseku lesoparku Šep-
touchov za účelem realizace divadelního představení Sen noci Svato-
jánské ve dnech 9.-11. 9. 2005 v podání ledečské divadelní skupiny 
MIMOCHODEM. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí prezentač-
ní plochy městu Ledči nad Sázavou v publikaci V.I.P. Vysočina s fir-
mou KOMPAKT s.r.o. Poděbrady za cenu 5000,- Kč. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje poskytnutí podkladů o ledečském hradu 
realitnímu makléři ing. Petru Myšíkovi z Žatce. 
• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění schvaluje pronájem nebytových prostor v příze-
mí domu čp. 145 v ul. Mlýnská po bývalém úřadu práce firmě 
REGATECH - Ing. František Hort, Habrecká čp. 450, Ledeč nad Sá-
zavou. Cena a termín budou schváleny v rámci smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor. 
• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění schvaluje nájemní smlouvu na umístění reklam-
ního zařízení firmy WAMPFLOR s.r.o. Chrudim na pozemku p.č. 
1629/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
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Na krátkou návštěvu do Ledče nad Sázavou přijel v sobotu 28. května 2005 
střelec posledního gólu finálového utkání s Kanadou, mistr světa v ledním ho-
keji, český reprezentant Josef Vašíček. Zúčastnil se slavnostního posezení na 
ledečském zimním stadionu, kde se setkal se zástupci radnice, ministrem ze-
mědělství Ing. Petrem Zgarbou, pochlubil se zlatou medailí a poseděl s partou 
mladých ledečských hokejistů. Pro náš zimní stadion přivezl trofejní hokejku 
z mistrovství světa, kterou ozdobil i svým podpisem. -sv-

OZNÁMENÍ 
Nemocnice Ledeč-Háj, spol. s r.o. 

oznamuje k 30. červnu 2005 ukončení 
činnosti pediatrické ordinace se zaměře-
ním na alergologii na Poliklinice v Ledči 
nad Sázavou, Habrecká 450. Důvodem je 
stanovisko VZP, ve kterém se icvádí, že 
směrná čísla v okrese jsou pro obor aler-
gologie naplněna a jejich rozšíření nedo-
poručila. 

Alergologická vyšetření jsou provádě-
na v ordinacích MUDr. Fišerové 
a MUDr. Svobody v Havlíčkově Brodě. 

Romeo a Julie opět 
na hradě v Ledči n. S. 
Po deseti měsících se na nádvoří 

ledečského hradu vrací 
příběh „ veronských milenců " 

Ve dnech 24., 25. a 26. 6. uvede divadel-
ní skupina MIMOCHODEM ve spolupráci 
s Centrem DDM Ledeč n. S. reprízy diva-
delního představení Romeo a Julie. Hrát se 
bude na obou nádvořích hradu v Ledči nad 
Sázavou vždy od 21.00 hod. 

Shakespearovu hru o tragické lásce 
v překladu Josefa Topola nastudoval To-
máš Doležal. Hlavní postavy ztvárnili Zu-
zana Pipková a Jan Cihlář. 

Premiéra se konala 3. září 2004. Čtyři ví-
kendová představení zhlédlo téměř 600 di-
váků. Úspěch vedl herce k založení 
občanského sdružení MIMOCHODEM, 
které se nadále věnuje divadlu a dalším vol-
nočasovým aktivitám. 

Předprodej na všechna představení začne 
v pátek v 20.00. Cena vstupenek je 50,- Kč. 
Při nepřízni počasí se představení ruší 
a vstupné vrací. 

Denní stacionář Petrklíč navštívila v neděli 22. května v poledne návštěva 
z německého Kolína nad Rýnem. Jednalo se o zástupce provozovatele dět-
ských domovů a zařízení pro lidi s různým typem zdravotního postižení. Sestry 
Máthaau a Marii Reginu, manžele Hólzovi a pan Persckeho doprovázela řidi-
telka Oblastní charity H. BrodBc. Anna Blažková a ledečský kněz dr. Jan Bár-
ta. Návštěvu přijal na ledečské radnici starosta města Stanislav Vrba. 
Společně pak usedli v restauraci Central k zamluvenému stolu na oběd, na kte-
rý čekali k nelibosti hostů více jak hodinu a potě navštívili místní stacionář, 
kde se živě zajímali o jeho provoz a byli překvapení šíří záběru poskytované 
péče. Iveta Vrbová 

vedoucí stacionáře 

Notorix Denatur, člen Řádu rytířů 
bílého kříže pořádá 

BITVU O NOTORBURG 
...zemi ovládají strašné války, bída 
a hlad. Panství knížete Notorixe de Ná-
tur je sužováno nájezdy barbarských 
kmenů, které neznají slitování. Přeneste 
se s námi do této doby a přijďte se podí-
vat na velkolepou bitvu u Ledče nad Sá-
zavou... 

23. července 2005 
- Ledeč n. S., louka pod Sechovem -

Začátek programu: 13 hod. 
Začátek bitvy: 16.20 hod. 
(areál otevřen od 10 hod.) 

Spatřiti můžete: Středověkou tvrz a vesni-
ci, střelby z palných zbraní, středověké tržiš-
tě, lidová řemesla, plivače ohně, středověké 
soutěže pro děti jakéhokoliv věku, rytířské 
turnaje, VELKOLEPOU BITVU, vypálení 
středověké vesnice a mnoho dalšího. 

Vstupné: dospělí 70,- Kč; děti 30,- Kč; 
do 111 cm zdarma 

Kyvadlová doprava z náměstí, 
možnost občerstvení a koupání. 

Koná se za každého počasí. 

Od 31. 5. do 29. 6. 2005 se v galerii 
městského muzea koná výstava 
fotografií Vladislava Rogozova 

a Martina Zikmundy 

„Letem světemu 

Otevřeno denně kromě pondělí, 
9-12,13-16 hodin 

mmřmŘ j w ! w 3 



OČKOVÁNÍ 
PROTI CHŘIPCE 

Chřipkaje vysoce nakažlivé virové one-
mocnění, které bývá vyvoláno obzvlášť 
agresivními viry a je rozšiřováno prostřed-
nictvím drobných kapének (kýchání, kaš-
lání). Chřipka bývá zaměňována s jinými 
chřipkovými onemocněními, která jsou 
nepříjemná, ale ne nebezpečná. Chřipka se 
šíří ve vlnách a vznikají epidemie. Epide-
mie chřipky přichází každoročně po celém 
světě a v České republice k ní dochází pře-
vážně od ledna do března. 

Chřipka se obvykle projevuje vysokou 
horečkou, zimnicí, malátností, bolestmi 
hlavy a svalů. Teprve později se přidává 
pálení v krku a kašel. Ve srovnání s běžný-
mi infekcemi dýchacích cest je chřipka 
mnohem závažnější onemocnění. 

Nekomplikovaná chřipka trvá 3-7 dní. 
V některých případech však dochází ke 
komplikacím, mezi které patří záněty dý-
chacích cest, zápal plic, postižení srdce 
a další velmi vážné problémy. 

Chřipkou a hlavně jejími komplikacemi 
jsou ohroženy zejména osoby oslabené 
chronickou nemocí a osoby vysokého 
věku. 

Chřipkou jsou ohroženi především: 
• lidé nad 65 let 
• obyvatelé domovů důchodců nebo léče-

ben pro dlouhodobě nemocné 
• osoby trpící chronickými onemocnění-

mi dýchacích cest, srdce, cév, ledvin, 
jater a cukrovkou 

• lidé s oslabeným imunitním systémem 
a HIV pozitivní 
V době chřipkové epidemie i po ní umí-

rají mnozí staří lidé na následky chřipky. 
Očkování proti chřipce je nejvhodnější 

v období před začátkem chřipkové epide-
mie, to je říjen, listopad. Ochrana před 
chřipkou začíná 2 týdny po očkování 
a přetrvává přibližně 1 rok. Očkování by 
se mělo proto každý rok znovu opakovat. 
Očkovací látka se vyrábí pro každou sezo-
nu nová. 

Očkování proti chřipce posiluje obran-
né schopnosti organismu. Imunitní systém 
pak produkuje speciální ochranné látky 
proti chřipce. Jestli pronikne virus chřipky 
do organismu zočkovaného člověka, lát-
ky, které byly vytvořené po očkování, vi-
rus zneškodní. Virus se pak nemůže 
množit a šířit nákazu dále do okolního 
prostředí. 

Ochranné očkování je přirozený způ-
sob, jak imunitní systém cíleně trénovat 
a posilňovat. Kateřina Kličková 

studentka VZŠ Žďár n. S. 

HEJTMAN NA HRADE 
N a pozvání jednatelů společnosti Hrad s. r. o., Ledeč nad Sázavou, která j e 

vlastníkem hradního areálu, se uskutečnila dne 26. 5. návštěva he j tmana Kra je 
Vysočina pana RNDr. Miloše Vystrčila. Záměrem jednate lů bylo umožni t 
hej tmanovi komplexní prohlídku objektu hradu, který j e v maje tku společnos-
ti od roku 1996. V roce 1999 se změnilo vlastnictví společnosti tak, že jed iný-
mi vlastníky j e f irma Aquacomp Hard s. r. o. a Město Ledeč nad Sázavou. Od 
roku 2000 trvale probíhají práce především na obnovách střech, kdy priorit-
n ím zá jmem vlastníků bylo zabezpečit památku před zatékáním a nevra tným 
znehodnocováním, především vnitřních prostor. Rozsah prací však byl po zís-
kání grantů z kraje Vysočina rozšířen o opravy a zabezpečení parkánových 
zdí, které vykazovaly havari jní stav. V těchto činnostech j e však nutné v blíz-
kém budoucnu pokračovat a zabránit tak dalším m o žn ý m poškozením. 

Hej tman na ledečském hradě nebyl poprvé, n icméně tak detailní obhl ídku 
areálu a těsného okolí absolvoval poprvé. Konstatoval , že z vnějš ího pohledu 
se nejeví hrad až tak velkým, ale skutečnost a rozsáhlost vnitřních prostor j e j 
překvapila. Před zahájením prohlídky ve f i rmě Aquacomp Hard byly diskuto-
vány možné oblasti budoucího využití h radu a možné postupy k docílení a na-
lezení vhodných uživatelů. He j tman také přislíbil oslovení j e m u známých 
osob, které se v minulosti podobnou problemat ikou zabývaly. Pan ing. Josef 
Z ikmunda se také vyslovil k snahám a názorům na prodej hradu tak, že v sou-
časné době toto není v záměrech a potřebách společnosti Aquacomp Hard. 

Jednatelé společnosti a he j tman vyjádři l i uspokojení nad tím, že i v proble-
matických podmínkách hrad žije ne jen činností městského muzea, ale přede-
vším aktivní činností dětí ze Z U S Ledeč, kdy jednatel i bylo umožněno využití 
části vnitřních prostor k zá jmovému nads tavbovému vzdělání. Tyto prostory 
ZUS citelně chyběly a děti tyto prostory rády navštěvují a samy napomohly 
k je j ich uživatelskému zkulturnění. V závěru prohlídky hradu měl možnos t 
he j tman zhlédnout připravenou výstavu prací žáků ZUS, která měla v podve-
čer vernisáž. Mnohé práce hej tman ocenil j ako velmi zdařilé a pochvaloval 
práci paní učitelky Měkotové, za velký přínos pro další život dětí. 

Hej tman se spolu s PaeDr. Mart inou Matě jkovou ve večerních hodinách se-
šli s místním výborem Občanské demokrat ické strany v Ledči, kde odpovídali 
na různé dotazy a př ipomínky ledečské organizace, týkající se města a j e h o 
okolí. Jednatel Karel Urban 
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Poslanec Parlamentu ČR Karel Černý (ČSSD) se svojí asistentkou Jitkou Průžovou 
a krajským zastupitelem za ČSSD Josefem Vašíčkem navštívili poslední květnový den 
ledečskou radnici, kde jednali s vedením radnice. Zajímalo je dění v našem městě a po-
zice obce II. stupně při prosazování rozvojových záměrů. Poslanec Karel Černý při-
spěl v nedávné minulosti velkou měrou k vybudování nové hasičské stanice 
v Pivovarské ulici. Proto se rád do jejich prostor v doprovodu vedení radnice znovu 
podíval. Na stanici HZS se setkal s okresním ředitelem HZS pplk. Jaroslavem Nácov-
ský a velitelem ledečské HZS kpt. Vítězslavem Hessem. Dobrou hodinku zde jednal 
o potřebách HZS a o řešení Integrovaného záchranného systému v našem obvodu. Pos-
lanec Karel Černý (první zleva) je totiž předsedou podvýboru pro integrovaný zá-
chranný systém v CR. -sv-

Papírna v Ledči nad Sázavou 
Dostala se mi do rukou zajímavá zpráva v němčině, o níž se domnívám, že pochází 

z doby kolem roku 1850. Je z jakéhosi knižního přehledu papíren v tehdejší monarchii. Za-
slal mi ji přítel z města Siegen v Německu, který rodem pochází ze severních Cech. Zde je 
překlad: 

Nro 141. Johann Anton Keller, papírna se zemským oprávněním v Ledči, čálavský kraj. 
Tato továrna měla kdysi v majetku pouhé jedno papírenské zařízení (Butte). V roce 

1808 se ocitla ve velkém úpadku a zakoupil ji nynější pan majitel a právě díky jemu 
a značným nákladům i velkému úsilí byla vyzdvihnuta na jednu z předních papíren. 
V současnosti je vybavena šesti vybudovanými výrobními papírenskými zařízeními a za-
městnává 160 osob a za současného stavuje schopna ročně vyrobit 21 tisíc archů (Riess 
Papier- rysů papíru) papíru všech druhů a opatřených vodoznakem, i je schopna produko-
vat různé jeho formáty. 

Podnik tvoří dvě hlavní budovy, dále jiné tovární budovy se třemi dílnami, každá se 
dvěma výrobními zařízeními mimo tam jsoucí veškeré potřebné strojní zařízení - budovu 
pro konečnou úpravu papíru (Appretur - Gebáude) - s 22 tehdejších délkových jednotek 
(Klášter) na délku a 8 na šířku - s velkými prostory pro konečnou úpravu, obytné prostory 
aj. Dále je tam mlýn na mletí kostí se 14 stoupami. Od roku 1819 získala papírna oprávně-
ní jako papírna zemská se sklady v Praze a Jihlavě. Podnik proslul i tím, že uvedl na trh 
druhy papírů pro poštovní účely, papír velinový, kancelářský a modrý papír rozličné ja-
kosti a širokého použití, navíc s levnými cenami, což je chvályhodné pro tuto papírnu. 

Především je potřeba se zmínit o již jmenovaných čtyřech provozovaných papírnách, 
rovněž tak i o technickém zařízení, jímž papírna uhájila svůj vysoký stupeň hodnoty. Co 
bylo na panu Antonu Kieslingovi za dřívějšího stavu papírenské výroby vyžadováno, to ne-
stačilo současnému odpovídajícímu stavu papírenství jako uznání schopné, protože přísluš-
ná komise musela zboží posuzovat pečlivými zkouškami a alespoň srovnávat s jiným 
papírem nacházejícím se na trhu - ve své podstatě však nikoliv tak rozličného - jenž právě 
jako papír od bratří Kieslingových naplňuje nejvyšší technické a zároveň i obchodní před-
poklady. 

Je zde sice stručně vyjmenováno hodně podstatných údajů o papírně, ale i o Antonu 
Kieslingovi. Lze se domnívat, že to byl asi původní majitel či zakladatel. Poněkud nadne-
seně se zde hovoří o počtu pracovníků a rovněž i počtu budov a technického zařízení. Bylo 
to jistě tehdy zvykem a na druhou stranu se nebylo třeba obávat, že by se o tom právě sem 
do Ledče jezdili obchodníci a konkurence osobně přesvědčit. Ledeč byla bezesporu poně-
kud odlehle položená. Pozoruhodné jsou však údaje o tom, že bylo v zájmu země (České) 
dát papírně oprávnění, sledovat její výrobu a technicky hodnotit jakost jejích výrobků. 
Určitěje však třeba poznamenat, že z hlediska historie Ledče nad Sázavou a zdejšího pod-
niku je to sdělení veskrze pozoruhodné. Před lety jsem získal dokonce arch papíru s prů-
svitkou firmy Heller Ledeč. Dr. Miroslav Vostatek 

Prako a Pilgrim Pimple v Ledči 
Tak opět po roce zavítal do našeho města 

Pražský akordeonový a klávesový orchestr 
PRAKO. Mladí muzikanti si letos pro ledeč-
ské publikum připravili opravdu bohatý kul-
turní program. Zazněly melodie z Evropy 
i Ameriky. Při mexických rytmech zapojil di-
rigent Slávek Glaser do orchestru i část publi-
ka zapůjčením bubínků a cinkacích kuliček. 

Prako ukončilo své vystoupení směsí písní 
od ledečské skupiny PSYCHOHLÍNA za ve-
dení Slávka Brabce, který si poslední písně do-
konce zazpíval. 

Jaké překvapení však čekalo na posluchače, 
když po akordeonovém orchestru nastoupila 
další hudební formace Pilgrim Pimple. Tato 
kapela, ve složení kytara, basa, klarinet a har-
monika (Slávek Brabec), roztleskala celý sál. 
Pro velký úspěch kapela Pilgrim Pimple plá-
nuje samostatný koncert v Ledči, o kterém vás 
budeme včas informovat (www.pilgrimpim-
ple.cz). CIM 

Byli jsme v Českých Budějovicích 
Žáci tercie a sekundy Gymnázia, ISŠ 

a VOS v Ledči nad Sázavou už tradičně po-
stoupili v Soutěži Eurorebus do krajského kola 
pro kraje Vysočina a Jižní Čechy, které se ko-
nalo 30. 4. 2005 v Českých Budějovicích. 

Ze 69 vybraných škol se umístila tercie, za 
kterou soutěžili: Lucie Bartáková, Iva Kovan-
dová a Ondřej Jelínek na 17. místě, a žáci se-
kundy: Lenka Králová, Miloslav Chlad 
a Kristýna Šťastná na 29. místě. 

Děkujeme panu Ing. Zikmundovi, který 
nám nezištně půjčil tranzit, abychom se mohli 
této akce zúčastnit, a panu Ing. Bartákovi, jenž 
obětoval sobotu a dovezl nás. 

Zásahy ledečských hasičů 
• 1. 5. Ledečská jednotka spolu se sborem 
dobrovolných hasičů z Jedlé, Chřenovic 
a Kožlí likvidovala požár lesa u vlakové za-
stávky v Podhradí. Oheň se rozšířil na velkém 
svahu nad vlakovou zastávkou na ploše cca 
10 000 m2. Po zhruba třech hodinách práce 
v těžkém terénu se podařilo oheň zlikvidovat. 
• 4. 5. Na PS Ledeč nahlásilo operační středis-
ko ucpanou kanalizaci v prodejně proutěného 
zboží pod Hungaria barem. Ucpanou kanalizaci 
se podařilo pročistit pomocí kanálového krtka. 
• 12. 5. Jednotka odstranila vyvrácený tele-
fonní sloup v Pivovarské ulici, který blokoval 
provoz na komunikaci a ohrožoval projíždějí-
cí vozidla. 
• 14. 5. Hasiči vyjeli na dopravní nehodu 
osobního vozidla u Hněvkovic. Po příjezdu na 
místo zásahu bylo vozidlo zabezpečeno proti 
požáru. 
• 19. 5. Další dopravní nehoda osobního vo-
zidla se stala na vozovce u obce Číhošť. Zra-
něný řidič byl v péči záchranné služby. Hasiči 
zabezpečili vozidlo proti požáru a po zadoku-
mentování dopravní nehody policií pomohli 
havarované vozidlo naložit na odtahovou 
službu firmy Pretol. 
• 20. 5. Na vozovce nad obcí Hradec došlo 
k požáru nákladního vozidla Tatra - 815. Ha-
siči oheň zlikvidovali pomocí vysokotlakého 
proudu od vozidla Camiva. I přes rychlý zásah 
došlo k úplnému vyhoření kabiny vozidla. 
• 25. 5. Na PS Ledeč nahlásilo operační stře-
disko dopravní nehodu se zraněním u Kože-
lužny v Ledči nad Sázavou. Zraněného řidiče 
ošetřila záchranná služba. Hasiči zabezpečili 
vozidla proti požáru a pomáhali řídit dopravu 
na místě nehody. Po zadokumentování nehody 
policií vozidla odstranili mimo vozovku. 
• 29.5. Požár trávy vznikl po závadě na izolá-
toru vysokého napětí v obci Hněvkovice. Jed-
notka požár uhasila a zkropila okolí, aby 
nedošlo k opětovnému zahoření. 
Mimo výše uvedené zásahy pomohli hasiči 
pětkrát likvidovali roje včel, které ohrožovaly 
spoluobčany. 
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50 let ledečských 
zahrádkářů II. 

Zájem o zahrádky trval i v sedmdesátých 
a osmdesátých letech. Vlastní výroba ovoce 
a zeleniny byla při nedokonale zásobeném 
trhu výhodná, možnosti jiného využití volného času byly ome-
zené. V tomto období byly získány další pozemky a počet členů 
se zvýšil na 365. 

Bylo to období získávání nových zkušeností a zejména no-
vých, kvalitnějších odrůd ovoce a zeleniny. Neúnavným propa-
gátorem novinek byl předseda Jaroslav Samohel, který byl ve 
stálém styku s odbornými pracovišti a výzkumnými ústavy. Ru-
dolf Tůma organizoval po mnoho let zájezdy. Byly vždy vzorně 
připravené a měly vedle odborné části i část vlastivědnou a kul-
turní. Zahrádkáři se na tě těšili a nebylo snadné uspokojit všech-
ny zájemce. Vyhlášené byly pravidelné zájezdy do Průhonic, 
kde nás provázel vědecký pracovník ústavu ing. Matouš. Jako 
stálí návštěvníci jsme měli možnost nahlédnout i do skleníků, 
které nebyly ostatním návštěvníkům přístupné. 

V roce 1957 byla založena celostátní organizace zahrádkářů 
s tehdejšími okresními výbory pro pomoc a řízení základních 
organizací. Ústředí začalo vydávat odborný časopis a odbornou 
literaturu a organizovalo oblastní školení, kterého se naši členo-
vé pravidelně účastnili. Na činnosti okresního výboru se vedle 
předsedů podíleli ještě Karel Nejedlý, František Dundáček, Jiří 
Sukdolák a Otto Holý. 

S přibývajícími sklizněmi bylo vhodné řešit otázku využití 
přebytků a méně kvalitního ovoce. Ve městě se nepodařilo najít 
vhodnou budovu pro moštárnu, bylo proto rozhodnuto postavit 
na osadě Žižkov budovu novou a vybavit ji zařízením na drcení 
a lisování ovoce. Zásluhou aktivních členů v čele s Jaroslavem 
Samohelem se to podařilo v období let 
1973-1977. Náklady na stavbu vysoce pře-
kračovaly možnosti organizace a byly proto 
využívány všechny možnosti k jejich sníže-
ní. Jednalo se o zajištění levnějšího mate-
riálu a dopravy, ale hlavně provedení téměř 
všech prací brigádami členů. Desítkami ho-
din se na stavbě podíleli všichni členové 
osady i ostatní, významnou zásluhu měl 
předseda osady Jaroslav Zelenka. Nejvíce 
brigádnických hodin odpracoval Karel Ne-
jedlý. 

Moštárna zahájila činnost v roce 1978 
a dosud slouží ke zpracování veškerého do-
daného ovoce pěstitelů z Ledče a okolí. Po 
více než 20 let zajišťoval její provoz a dob-
rý technický stav František Dundáček. 

Moštárna má vedle vlastního provozu 
ještě menší sklad a společenskou místnost 
pro konání schůzí. Organizační a pracovní 
úsilí bylo při této akci podpořeno i finanční-
mi prostředky od ministerstva zemědělství, 
které byly v tehdejší době určeny k rekulti-
vaci pozemků, výstavbu a vybavení praco-
ven apod. 

Ledečšti zahrádkáři měli v okresních orgánech vždy silné zastoupení. Na snímku 
v H. Brodě zleva: O. Holý, F. Dudáček, M. Kopřivová a K Nejedlý. 

Občanům se organizace představovala péčí o veřejnou zeleň 
a městskou skalku a pořádáním podzimních výstav. Byly zamě-
řeny na propagaci nových odrůd a předseda Samohel zde určo-
val odrůdy doneseného ovoce. Výstavy byly nejvíce 
navštěvovány školní mládeží. 

Vznik nové osady Barborka byl vyvolán zrušením pronájmu 
za zahrádkářsky využívané pozemky nad Haškovou ulicí v roce 
1979, kde bylo asi 70 parcel o výměře 1 aru, obhospodařova-
ných převážně obyvateli Haškovy ulice. Podle plánu zástavby 
zde byly postaveny rodinné domky. 

Z iniciativy Bedřicha Fialy a Miroslava Malého bylo zaháje-
no náročné jednání o získání náhradních pozemků. Od JZD 
Kožlí, které užívalo půdu města i soukromých vlastníků, byl zís-
kán souhlas k dočasnému zahrádkářskému využití terasovitých 
pozemků nad novým hřbitovem o celkové výměře 4 ha. Od roku 
1980 je zde 78 parcel o ploše 200 - 400 m . Osada je napojena 
na přivaděč vody ze Želivky, rozvod vody a oplocení bylo pro-
vedeno převážně brigádnicky. Na akci se nejvíce podíleli přáte-
lé Zápotočný, Koubík, Bašta, Peca, Coufal a Krejčí, projekty 
vypracovali Ing. Karel Eiselt a František Dyntera. O vybudová-
ní přístupové cesty se zasloužil Břetislav Tichý. 

Půdní fond se organizaci podařilo rozšířit ještě o 1,21 ha, pole 
zakoupené v roce 1983 od soukromého vlastníka. Byla zde zří-
zena osada Žižkov II. Mimo to byly využívány menší pozemky 
ve městě tak, že v roce 1990 byly uspokojeny požadavky všech 
zájemců o půdu. 

Nově vybudovaná moštárna na Habrecké ulici byla přelomem v životě místních za-
hrádkářů a byla jimi hojně využívána. 
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Festival dechových orchestrů 
posázavských ZUŠ 

Ať chceme nebo nechceme, měli by-
chom si uvědomit, že jednou z našich 
národních kulturních tradic je česká de-
chová hudba. Základy jejího věhlasu 
spadají do období přelomu 19. a 20. sto-
letí. Od této doby započala česká de-
chovka vítězné tažení doma i za 
hranicemi Rakousko-uherského státu 
zejména zásluhou Františka Kmocha 
a jeho vynikajícího orchestru. Velkou 
oblibu získávaly i mimořádně kvalitní 
vojenské dechové hudby, jejichž pro-
menádní koncerty i jiná vystoupení bý-
valy ozdobou lázeňských parků, 
koncertních prostor a nej různějších spo-
lečenských a tanečních sálů v řadě vel-
kých i menších měst. 

Tradice dechové hudby přetrvává do-
dnes a rozhodně není pravdou tvrzení, 
že "dechovka" je muzika pro starší a sta-
rou generaci a mladým lidem nemá co 
říci. Ten, kdo to tvrdí, neví, o čem mlu-
ví. Už vůbec nemůže obstát názor, že 
dechovka je jakýmsi primitivismem 
v populární hudbě, tak jako je stejně těž-
ko obhajitelné tvrzení, že veškerá popu-
lární hudba je primitivní a kýčovitá. 
Toto by bylo na velmi dlouhé odborné 
pojednání. 

ZUŠ v Ledči nad Sázavou pořádá 
v rámci oslav 50. výročí založení ZUŠ 
Festival dechových orchestrů posázav-
ských základních uměleckých škol. 
Uskuteční se dne 18. června 2005 od 
13.00 hod na ledečském náměstí, v pří-
padě nepříznivého počasí v místní soko-
lovně. V průběhu festivalového 
odpoledne se představí dechové orches-
try ze ZUŠ Chotěboř, Zruč nad Sáza-
vou, Ledeč nad Sázavou a Zručská 
desítka. 

Srdečně zveme všechny příznivce: 
přijďte podpořit mladé muzikanty, mož-
ná budete překvapeni jejich elánem 
i kvalitou jejich výkonů! 
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Deehový orchestr 
ZUŠ Ledeč nad Sázavou 

Dechový orchestr ZUŠ Ledeč n. S. byl 
založen učitelem dechového oddělení 
školy Karlem Růžkem v šedesátých le-
tech, krátce po otevření hudební školy. 
Měl tehdy 12 členů. Postupně přibývali 
další členové, až dosáhl dnešního počtu. 
Vystřídal se v něm velký počet hráčů. 
Někteří z nich odešli na profesionální 
dráhu, jiní pěstují hudbu amatérsky 
v různých souborech. Dnes zasedly za 
pulty již děti bývalých členů. 

Orchestr má své sídlo od r. 1996 v od-
loučeném pracovišti ZUŠ v Kamenné 
Lhotě. Je obdivuhodné, že pod původním 
vedením působí ve škole dodnes a stále je 
výborným reprezentantem školy. 

Orchestr se účastní soutěží a pravidel-
ně pořádá v Ledči i okolních obcích své 
Vánoční koncerty a koncerty ke Dni hud-
by. Zvláštností orchestru je, že dává pří-
ležitost svým sólistům, které doprovází. 
Klavírní doprovody upravuje vedoucí or-
chestru pro dechový orchestr a takto 
upravené skladby uvádí na svých koncer-
tech. 

Orchestr vystoupil 3x v České televizi. 
Největší úspěch orchestru byla 1. cena na 
mezinárodní soutěži v polské Bythošti. 
Orchestr také navázal spolupráci s or-
chestrem anglického města Winchester 
a uskutečnil výměnné návštěvy. Každo-
ročně se účastní festivalu dechových or-
chestrů v Kopidlně, může se pochlubit 
i oceněními z festivalu Čermákovo Vy-
soké Mýto. V nynější době má orchestr 
třicet členů. 

Z U S v Ledči n. S. vyhlašuje 

ZÁPIS ŽÁKŮ PRO 
ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 

Nabídka studijních oborů: 
1. hudební obor - hra na klavír, el. klávesy, 
akordeon, housle, kytara, bicí nástroje, de-
chové nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv 
2. výtvarný obor - kresba, malba, grafika, 
keramika, fotografování... 
3. literárně dramatický obor - dramatická, 
pohybová, hlasová průprava... 

Informace o výuce a podmínkách přijetí ke 
studiu získáte v ZUŠ Na Mizerově 82 v Ledči 
n. S. (tel 569 726 239). Přihlášky přijímáme 
do konce června. 
Zájemcům nabízíme možnost zavítat do jed-
notlivých tříd a sledovat průběh vyučování. 

CO NABÍZÍ NAŠE ZUŠ? 
• Kvalitní a smysluplné trávení volného 

času dětí 
• Stabilní úroveň a vysokou efektivitu vzdě-

lávání potvrzenou padesátiletou tradicí 
• Závazné učební plány a učební osnovy 

schválené MSMT 
• Pedagogický sbor složený ze středoškol-

sky a vysokoškolsky vzdělaných odborní-
ků 

• Uměleckou profilaci v oborech: hudeb-
ním, výtvarném a literárně dramatickém 

• Uplatnění žáků ve velkém množství sou-
borů a sborů včetně orchestru 

• Vlastní výstavy, vernisáže, koncerty, divad-
lo 

Až do 28. června bude otevřena výstava výtvarného oboru ZUŠ 
MY Z HRADUIV. 

Koná se ve výstavních prostorách na ledečském hradé a můžete ji 
navštívit denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. 

Závěrečná scéna Koncertu souborů ZUŠ 
v Ledči n. S. konaného v sobotu 14. 5. 
2005, kdy se účinkující děti loučily s po-
sluchači zcela zaplněné sokolovny písní 
J. Šlitra a J. Suchého Babetta. 

Dechový orchestr ZUŠ Ledeč nad Sázavou se v sobotu 21. května zúčastnil 19. ročníku hudební přehlídky Mladé Hilmarovo Kopidl-
no. Náš orchestr je věrným účastníkem této přehlídky, ledečští muzikanti hráli zatím na všech devatenácti ročnících. 

m r n ^ m í n q v s w 9 



Šedesát let od osvobození 
Neuvěřitelných šest desetiletí uběhlo od radostných a mnohdy 

i tragických okamžiků května 1945. Prožíval jsem je jako bezmála 
patnáctiletý kluk v Ledči n. S. Tehdy jsme nevěděli, co bude a co se 
může stát. Každý si uvědomoval, že němečtí okupanti jsou schopni 
všeho a na čem jim záleželo nejméně, to byly české životy a vše, co 
jsme potřebovali k bytí. Obrazně se uvažovalo o tom, že bestie 
v smrtelné křeči je schopna kolem sebe kopat. 

Dne 5. května 1945 si každý mohl povšimnout, že pražský roz-
hlas vysílal už jen česky. Němčina byla předtím nezbytným doplň-
kem hlášení, zpráv agod. V sobotu 5. května 1945 jsem byl 
s tatínkem u Sobků na Žižkově č. 379. V půl jedné všichni poslou-
chali zprávy, které hlasatel odbyl neuvěřitelným lajdáckým způso-
bem, že pánové kroutili hlavou a komentovali, že se asi konec války 
blíží. Avšak ve 12.33 hod. jsme strnuli všichni! Hlasatel Zdeněk 
Mančal vystoupil a dramaticky ohlásil: „Voláme českou policii do 
rozhlasu, střílí se zde!" Později už dodal, že Němci střílí české lidi. 
Tak to začalo... Hlášení pak nebrala konce, neustále se opakoval 
Kmochův Sokolský pochod, tak úžasně spjatý s tehdejším vysílá-
ním. Nikdo však dodnes nevzpomněl pracovníky a neocenil skuteč-
nost, že rozhlas fungoval! Totiž neustále jsme měli elektrický 
proud! A nebylo to zase tak jednoduché, protože Ledeč zásobovala 
elektřinou elektrárna v Mydlovarech. Tyto jsou jen pár kilometrů od 
Českých Budějovic a do Ledče pak pěkně dlouhé vedení vysokého 
napětí. V tomto případě akce zničení okupantům nevyšla. Naštěstí! 

Jak vlastně vypadala vojenská situace na území Čech a Moravy? 
Od prosince 1944 se Němci připravovali na akci ARLZ. V překladu 
to byly zkratky slov A = Auflockerung (uvolnění), R = Ráumung 
(vyklizení), L = Láhrung (ochromení) a Z = Zerstórung (zničení). 
Na mnohých místech naší země už se to rozjelo, ničilo se vše, dran-
covalo se, odváželo se strojní zařízení i suroviny, evakuovalo se 
obyvatelstvo, byly pochody smrti vězňů i válečných zajatců 
(i v Ledči jsem viděl Angličana v uniformě), odváželi se vězňové 
k likvidaci, opevňovaly se pozice aj. Byla to taktika spálené země. 

Na území protektorátu byla miliónová výborně vyzbrojená a do 
posledních hodin akční a bezvadně zásobovaná armáda maršála 
Ferdinanda Schórnera se stanovištěm velitele v Lázních Velichov-
kách u Jaroměře (není také všeobecně známo, že až sem přijela přes 
Hradec Králové skupina amerických vyjednavačů s vlastními vo-
zidly už 8. května 1945...). Bylo to tehdy jediné kompaktní němec-
ké vojenské uskupení schopné bojových akcí. Také už 8. května 
1945 přijelo několik vozidel s čs. vojáky z Plzně až na Smíchov. 
Měl jsem štěstí, že jsem před mnoha lety o tom mluvil s přímým 
účastníkem panem J. R. Misíkem z Mladé Boleslavi. Také si pama-
tuji i na vysílání pražského rozhlasu, který o tom nadšeně mluvil. 
Poslouchali jsme stále! Poprvé jsem slyšel také výzvy, že nemocni-
ce žádají o inzulín, který jim zoufale chybí. Pak děkovali mj. 
i PhMr. Hlaváčovi za pomoc. Tento pelhřimovský rodák pracoval 
v ledečské lékárně na začátku války. 

Tedy takto vypadala revoluční situace. Jak se to odrazilo na udá-
lostech v Ledči? V akci „vyklizení" přijížděli do města uprchlíci. 
Pamatuji se, jak ráno přijelo několik vagónů a vyděšený mladík mi 
na otázku odkud je odpovídal, že ze Šlapanic (část Brna). Byl br-
něnským Němcem a s hrůzou v očích vyprávěl, že bolševici jsou až 
ve Slapanicích! Jinak v Ledči byly stovky německých uprchlíků 
z Berlína (i u dědečka bydlela slušná paní s dětmi právě odtud). Dále 
byli v městě němečtí vojáci na Koželužně (spolu s mladíky z Hitler-
jugend), byli i v sokolovně, v hospodářské škole, školách, Jagdko-
mando (protipartyzánská jednotka) v Popperově vile aj. Jak to bylo 
v Háji, to nevím, ale jistě mi ledečský pamětník pomůže s upřesně-
ním. Byli zde i němečtí četníci (v domě u Reichů na náměstí). Jeden 
z nich se jmenoval Sova. Kupodivu rovněž přijel na nádraží i vagón 
s politickými vězni. Ředitel B. Sobek přišel odtud a říkal, že mezi 
nimi objevil i svého kolegu Řezáče (zda to byl onen spisovatel, to už 
nevím). Lidé jim tam nosili jídlo, i když stráže měly námitky, ale 
strážci už byli viditelně pokrotlí. 

V akci „vyklízení" zažila Ledeč zajímavost. Ve Zlíně se likvido-
valy u Bati zásoby kůží a převážely se do Zruče. Byly naházeny 
v nekrytých vagónech na uhlí a překryty jen fošnami. Zakrátko na-
stal na nádraží „veletrh" a občané se „samozásobovali" kůžemi ne-
vídaným způsobem, přímo ve velkém. 

Pokud jde o „ochromení", pak se dělaly mj. zátarasy. Pod zám-
kem na silnici se zapustily kolmo do země silné klády a nahoru se 
umístily vodorovně další. V případě potřeby se klády jednoduše 
spustily do zářezu asi metr nad zemí a vytvořila se neprůjezdná 
a obtížně odstranitelná zátarasa. 

Obyvatelstvo předpokládalo, že může přejít fronta a následné ni-
čení (viz Zerstórung). Proto mnozí zamýšleli, že odejdou na ven-
kov, jiní si na Šeptouchově hloubili kryty do hliněné stěny na jižní 
straně. Další si je budovali doma. Nebylo snadné předvídat, co se 
může stát. I nyní můžeme říci, že to tehdy bylo zlé a nikdo si nebyl 
jist naprosto ničím. Smrt a ničení byly děsivě blízké. Je třeba připo-
menout situaci v Německém Brodě, kde byla silná posádka. Tam 
Němci zatkli revoluční zástupce v čs. uniformách a podrobili je ne-
skutečnému mučení a trýznivému umírání. Tato kauza se dokonce 
probírala až u mezinárodního soudu s nacistickými válečnými zlo-
činci v Norimberku. Ve Zruči se také odbojáři zapojili do revoluce 
a následně čelili hrozbě Němců, že bude město bombardováno le-
tectvem ze Zbraslavic. Nebyla to hrozba planá. Ve Zruči byl totiž 
odbojem dočasně získán pancéřový vlak se třemi vozy, jenž pomohl 
odzbrojit silný transport vojáků přijíždějících od Kácova. Tento 
vlak byl i v Ledči a psal jsem už tom. Česká posádka ho chtěla po-
užít k dobytí Koželužny, ale děla neměla negativní směr (nemohla 
střílet dolů). Posléze se vlak musel skrývat i v tunelu u Podhradu. 
Viděl jsem z okna bytu, jak od Obrvaně dolů běžela skupina němec-
kých vojáků. Také se tehdy psalo, že horníci z Vlastějovic vyhodili 
u Chřenovic koleje do vzduchu, aby nemohla případná německá po-
moc dojet do Ledče. Když jsem u příkladů, asi málokdo ví, že byla 
zastřelena skupinka občanů z Pertoltic (např. rolník Bělina). Šli se 
podívat na ustupující kolony německých vojsk ke státní silnici Čá-
slav - Čechtice. Údajně někdo někde vystřelil a oni byli první na 
ráně... Tak zbytečně zemřeli. 

Byl i odboj, který se připravoval na převzetí moci. Historická li-
teratura píše o ilegální skupině RU-DA, kde mezi čelnými odbojáři 
se uvádí plk. Zdeněk Vltavský z Ledče n. S. a MUDr. F. Kremla 
(v městě lékař MUDr. Kremla žil) a na Ledečsku byla jejich odbojo-
vá buňka. 

Tolik o událostech před 60 lety s vylíčením zážitků i vzpomínek 
na doby dávné. Možná, že ti mladí už o tom moc nevědí, určitě se to 
neučili a nebylo to ani kde studovat či číst. Jestliže je aspoň něco za-
ujme, pak budu velice potěšen. Pokud jde o pamětnickou a starší ge-
neraci, pak jsem neobyčejně potěšen, že mnozí pracně hledají 
kontakt na mne a posílají svoje vzpomínky a doplňky k napsanému. 
Jsem jim za to velice povděčný. Bezesporu je už nejvyšší čas zazna-
menat vzpomínky na události naší novodobé historie v krásném 
městě Ledči nad Sázavou. RNDr. Miroslav Vostatek 

Střípky vzpomínek 
• Viděl jsem na vlastní oči jednu známou paní, jak šla domů 

v době, kdy Habreckou ulicí projížděla německá auta s vojáky. 
Už se všichni chystali na osvobození a potřebné sovětské vlajky 
se vyráběly jednoduše. Z německých se odpáral bílý kruh s hakn-
krajcem. Pak se zašlo k lakýrníkovi, který žlutě přimaloval srp 
s kladivem a hvězdou. Protože to paní nesla z dílny ještě mokré, 
měla rudý prapor přes ruku, takže to bylo vidět na dálku. Jedno 
německé auto však náhle zastavilo, vojáci ihned odjistili pušky 
a zasunuli náboj do komory. Střelba byla otázkou sekund. Ale 
kupodivu německý poručík zařval: „Nicht schiessen!!" Rozkazu 
vojáci hned uposlechli. (= Nestřílet.) 

• V Ledči se však hned dvakrát ozvala i střelba. Poprvé to bylo 
v Habrecké ulici kousek nad okresním úřadem, tehdy ještě na 
poli. I já jsem z domu viděl nějaké muže. Ti se tam v obilí pohy-
bovali. Němečtí vojáci to na tu dálku uviděli a hned tam poslali 
dávku střel. Oni muži (prý tam byl pan Bělehradský, jak mi kdosi 
později říkal) ihned zalehli. Druhá střelba pak byla v Hrnčířích. 
Na domě, kde bydlel krejčí Robert Romanov, vyvěsili naši sovět-
skou, anglickou a americkou vlajku. Na tu rudou měli ustupující 
vojáci alergii. Podotýkám, že se tudy ustupovalo na Dolní Králo-
vice, a to Barborkou. Tak auto zastavilo a vojáci na vlajky stříleli. 
Tenkrát byl v Ledči jako četník mladý muž. Říkal mi Jarka Žá-
ček, že ho viděl, jak zadem s pistolí v ruce vnikl do domu s tím, že 
by bránil případnému vniknutí vojáků do domu. Těžko domyslet, 
jak by to dopadlo... 

• Když ustupovaly poslední skupiny německé armády, kupodivu 
najednou se mezi nimi objevilo nákladní auto a na něm sovětští 
vojáci. To bylo neuvěřitelné a jsou na tyto chvíle fotografie. 
A ještě kolem další Němci ujížděli. Lidé tyto hrozně unavené vo-
jáky srdečně vítali. U pomníku Mistra Jana Husa jich bylo plno 
a obchodník pan Švanda odnaproti přinesl láhev se skleničkami 
a naléval jim. M.V. 

10 • i ^ í f S s s c f m y 



Vzorná reprezentace 
Skutečnost, že záliby a zájmy bývají různé, vyjadřuje i staré české přísloví slo-

vy: „Někdo má rád holky, jiný zase vdolky". Pravdivost přísloví potvrdila svým 
nezvyklým koníčkem slečna Jitka Zahálková, na snímku první zleva, která se 
úspěšně zúčastnila mezinárodní soutěže ve svařování „Zlatý pohár Lindě". V sou-

těži se představili žáci a uč-
ňové z více než 70 škol 
nejen z České republiky, 
ale i dalších států EU. 
Svým startem proti vybra-
ným a pečlivě připraveným 
účastníkům ze škol s pře-
vážně technickým zaměře-
ním byla příjemným pře-
kvapením soutěže. 

Reprezentantka našeho 
regionu slečna Jitka Zahál-
ková se na účast v soutěži 
připravovala pod odbor-
ným dohledem pracovníků 
svářečské školy Cihlář 

v Ledči nad Sázavou. Ti se starají společně se zaměstnanci Vyšší odborné školy 
a Integrované střední školy strojnické, v jejichž prostorách na Koželské ulici na-
lezla svářečská škola útočiště, o to, aby stesky na úbytek řemeslnické zručnosti 
u mladých pracovníků přicházejících do praxe byly co nejméně oprávněné. 

Její vzorná reprezentace nejen Ledečska, ale i celého regionu Vysočiny, a z po-
hledu zahraničních reprezentantů i České republiky, si zaslouží naše ocenění. L.I. 

Domov mládeže a jeho rekonstrukce 
Domov mládeže v Koželské ulici (zvaný internát) je součástí Gymnázia, Vyšší 

odborné školy a Integrované střední školy v Ledči nad Sázavou. 
K 1. září 2004 došlo na domově k reorganizaci, bylo například ukončeno pře-

chodné ubytování dospělých a domov začal sloužit pouze žákům a studentům. Po 
uzavření Domova mládeže na Pláckách se 1. září 2004 přistěhovali ještě žáci 
učebního oboru kuchař-číšník pro pohostinství. 

V současné době bydlí na domově žáci gymnázia, integrované střední školy 
a studenti vyšší odborné školy, kteří nemohou denně do škol dojíždět. Žáci a stu-
denti jsou ubytováni v pravé části budovy ve třech patrech. V každém patře j e de-
set pokojů, společenská místnost, kuchyňka a sociální zařízení. Pokoje jsou 
dvoulůžkové (po dobu rekonstrukce spodního patra byli žáci a studenti sestěhová-
ni po na pokoji). V levé části budovy jsou odborné učebny výpočetní techni-
ky, kabinety učitelů a školní kuchyně s jídelnou. V suterénu budovy se nachází 
FIT centrum, kosmetické služby a provozní zázemí. 

V září 2004 začala obnova spodního patra domova mládeže. Nejprve ledečská 
firma ATOS s. r. o. provedla kompletní rekonstrukci sociálního zařízení (nové 
koupelny, WC, kuchyňka apod.). Vše odpovídá náročným hygienickým požadav-
kům a po stránce estetické splňuje představy moderních trendů. Děkujeme i touto 
cestou firmě ATOS s. r. o. za provedené práce. Rekonstrukce by se neobešla bez 
podpory a nemalých finančních prostředků majetkového odboru Krajského úřadu 
v Jihlavě, zejména děkujeme panu Miroslavu Šulcovi. Rekonstrukce sociálního 
zařízení si vyžádala téměř milion korun, bez těchto prostředků by si škola nemohla 
takovouto investici z provozu dovolit. 

V další fázi obnovy přišly na řadu pokoje, společenská místnost a chodba. Tuto 
část j iž finančně zajišťovala škola sama. V pokojích byly položeny kompletní 
nové podlahy, zdi byly upraveny štukem a pokoje byly vybaveny novým na míru 
vyrobeným nábytkem. Nábytek vyrobil pan Kopecký, kterému touto cestou děku-
jeme za profesionální přístup a kvalitní provedení. Zdi pokojů v pastelových bar-
vách působí teple a útulně. Mnoho prací spojených s rekonstrukcí si škola 
zabezpečovala i z vlastních zdrojů. Děkujeme všem, kdo se na těchto pracích podí-
leli. 

Doufáme, že v dalších letech budeme moci v obnově pokračovat. Vybavování 
novým nábytkem na dalších patrech j iž začalo a tak věříme, že pobyt na domově 
mládeže bude plně srovnatelný s domácím prostředím. 

Domov mládeže také nabízí v době prázdnin možnost ubytování a stravování 
pro skupiny. Ve školním roce jsou volné kapacity využívány pouze pro hosty ško-
ly, jako jsou například partnerské školy ze zahraničí. Mgr. Ivana Vitisková 

zástupce ředitele pro VOŠ a ISŠ 

Tajemství 
ledečského hradu 

Takový byl název ústřední hry víkendové 
akce určené pro děti ze základních škol. Tuto 
akci pořádalo Centrum - DDM Ledeč nad Sá-
zavou ve spolupráci s divadelní společností 
Mimochodem ve dnech 7-8. 5. 2005. Přihlá-
šeno bylo 50 zájemců. Děti se začaly scházet 
v podvečerních hodinách vybavené spacáky 
a dostatečným množství odvahy. Po ubytová-
ní, které bylo v prostorách DDM, se vyráželo 
na hrad, kde na děti čekalo 14 strašidel. Ztvár-
nili je členové divadelního spolku Mimocho-
dem a byla opravdu nádherná. Každé ze 
strašidel mělo svou místnost osvětlenou loučí 
a připravený úkol pro malé návštěvníky. Po-
nurost starobylého hradu a tichá hudba jen 
umocňovaly atmosféru celé hry. Na závěr bylo 
připraveno vystoupení polykačů ohně. Po ná-
vratu do DDM se nikomu nechtělo spát. Až do 
pozdních hodin si děti vyprávěly, co na hradě 
zažily. Druhý den jsme zahájili snídaní a vyra-
zili na zašifrovanou hru a vaření v přírodě v le-
soparku Šeptouchov. Na závěr dne si konečně 
děti mohly vyzvednout svůj poklad. Nebyly to 
sice drahokamy a zlato, ale čokolády a jiné 
sladkosti děti uvítaly nadšeným jásotem. 
Domů jsme se všichni vraceli příjemně unave-
ní, trošku špinaví, ale hlavně spokojení z báje-
čně prožitého víkendu. Ivana Svobodová 

- pracovnice Centra - DDM Ledeč n. S. 
Tomáš Doležal 

- předseda divadelního spolku Mimochodem 

PODĚKOVANÍ 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

kolektivu lidí v čele s paní Ivanou Svobo-
dovou a panem Tomášem Doležalem, 
kteří zorganizovali ve dnech 7.-8. 5. 
2005 výjimečný program pro naše děti. 

Pod záštitou Domu dětí absolvovaly 
děti pod dozorem mnoha dobrovolníků 
noční hru na ledečském hradě, přespaly 
ve spacácích v Domě dětí, ráno si samy 
uvařily jídlo a nakonec hledaly poklad. 
Každé z přítomných dětí se vracelo domů 
plné zážitků, na které budou jistě dlouho 
vzpomínat. 

Děkuji tedy všem, kteří obětovali svůj 
volný víkend (a možná ne jeden vzhledem 
kpřipraveným atrakcím) a kteří dokázali 
na dětských tvářích vykouzlit široké 
úsměvy. Diana Kociánová 
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Před osmdesáti lety se u Sluneční zátoky 
začaly psát první příběhy Hochů od Bobří řeky 

Tím, čím je pro Čechy Říp, tím je pro Foglarovce Sluneční 
zátoka. 

Legendární místo, kde se skutečnost smísila s bájí, aby dala 
vzniknout novým skutečnostem i novým bájím. 

Místo prožitků neuchopitelných Hochů od Bobří řeky, v čele 
s Rikitanem i vyšlapaných pěšinek jestřábových skautů z praž-
ského oddílu Dvojka. 

V roce 1931 si Jaroslav Foglar - Jestřáb pronajal od rodiny 
Jeřábkových z nedaleké vesničky Veliká prostornou louku 
omývanou sázavskou vodou čerstvě provětranou blízkými peře-
jemi na Stvořidlech a uspořádal na ní svůj první velký oddílový 
tábor (do té doby dvojkařské tábory měly výrazně menší počet 
účastníků). 

Ve Sluneční zátoce je od roku 1997 umístěna pamětní deska, 
která zde připomíná dvojkařské tábory v letech 1925-1945. 

Do krátkého textu desky se samozřejmě nevejde podrobná 
historie, proto alespoň stručně připomeňme, že první tábor 
s J. Foglarem přímo ve Sluneční zátoce se konal opravdu až 
v roce 1931. 

V roce 1925 (to ještě ovšem nebyl tábor Pražské Dvojky, ale 
34. oddílu, kde Jestřáb rok před tím začal prožívat své první kro-
ky v roli zástupce vedoucího), 1927 (Tábor Svazu třinácti, pro-
bíhalo zde 13 těžkých zkoušek - předchůdců pozdějších 
známých bobříků) a 1928 (Tábor Zelené příšery, zde začala po-
prvé řádit Zelená příšera) se konaly tábory asi o 300 metrů níže, 
zhruba naproti Ostrovskému mlýnu, 1931-1937 (1934 - Druži-
na Bobrů zde předvedla svůj vynález strágulu, známého později 
z Rychlých šípů, stejně tak jako pozdější zdejší táborovou vodní 
skluzavku přenesenou opět do příběhu Rychlých šípů a vyfoto-
grafovanou na titulní stránku týdeníku Mladý hlasatel) a 1939 
ve Sluneční zátoce, 1941 ve Veliké a 1942 Na Kocandě - ve sta-
veních nedaleko Sluneční zátoky (Celý tábor vzrušovala první 
dlouhodobá h r a - P o stopách Alvareze, popsaná později v romá-
nu Devadesátka pokračuje), 1943 a 1944 v sokolských domeč-
cích za Sluneční zátokou, poslední tábor ve Sluneční zátoce se 
konal v roce 1945. 

V neuvedených letech se tábory konaly na zcela jiných mís-
tech republiky (například 1929 a 1930 na potoce Mastníku 
u Heřmaniček - právě ten se původně stal pro oddíl Bobří 
řekou, než bylo toto jméno přeneseno na Sázavu). 

Jaroslav Foglar na svůj první tábor v roce 1925, pojme-
novaný „Tábor v Zátoce neznáma", vzpomíná ve svých 
pamětech, ve kterých připomíná i svůj vztah k Ledči, ve 
které měl příbuzné: 

„Odvaha podniku vězela v tom, že jsem nikdy na táboře 
nebyl, a to ani jako obyčejný člen, tím méně pak nějako 
vedoucí! Nevěděl jsem, jak tábor vypadá, jak se staví, jak 
se vede, co je k táboru zapotřebí, zkrátka nic! 

Odjeli jsme drahou do Ledče, kde jsem byl rok před tím 
poprvé v životě u svého strýce na návštěvě. Právě z této 
návštěvy jsem se o tomto čarokrásném kraji dozvěděl. 
A také to, že tam někde od městečka vzhůru proti vodě 
v neviděném a jen tušeném zákrutu řeky, který jsem nikdy 
nespatřil, byl tehdy nějaký tábor, jak jsem se doslechl. A to 
mi vnuklo myšlenku právě tam někde uspořádat náš tábor! 
A tak jen na neurčito, bez předem vyhlédnutého tábořiště, 

bez povolení lesní správy, jen podle mlhavých představ z minu-
lého roku jsme se vydali „tábořit", bez příprav, bez kladiv, bez 
hřebíků, bez pil. Moje výstroj a výzbroj táborníka byla chudší 
než dnes, když jdu na polodenní výpravu několik kilometrů za 
Prahu. Tak jsem byl tehdy nezkušený." 

Dodejme, že tento první tábor, který by jinak po několika 
dnech musel být neslavně ukončen, nakonec zachránilo to, že 
Jestřáb první den cestou podél řeky narazil na vedoucího jiného 
pražského oddílu - pětatřicítky - Ladislava Račkiho a po roz-
mýšlení přijal nabídku a jejich právě končící tábor naproti Os-
trovskému mlýnu „na klíč" převzal s vybavením i s prvními 
táborovými radami. 

Kdo ví, jak by se celá dlouhá pozdější Jestřábova oddílová 
činnost odvíjela dále, nebýt záchranného kruhu od Ládi Rački-
ho... 

Ani v průběhu dlouhého letního táboření v dalších letech Ja-
roslav Foglar nezapomínal na své autorské povinnosti, zde sepi-
soval nové příběhy, dělal korektury pro tiskárny, připravoval 
své pravidelné rubriky..., ale především: právě první zdejší tá-
bory daly ten správný impuls k sepsání nej vydávanějšího Fogla-
rova příběhu - Hochů od Bobří řeky, od jejichž prvního 
novinového vydání vloni v březnu uplynulo neuvěřitelných 
sedmdesát let. 

Umístění Bobří řeky, jak vidno z příspěvku, se měnilo. Nic se 
však nezměnilo na Rikitanově proroctví proneseném právě na 
břehu Bobří řeky: 

„Tisíce a desetitisíce nových chlapců přijdou po nás a budou 
prožívat svoje vzrušená jara, tak, jako my jsme prožívali to prv-
ní, kdy jsme si založili svoje sdružení - a všem se bude líbit to, 
co i nám se líbilo: veselé schůzky v klubovně, výpravy za město, 
táborové ohně a prázdniny kdesi daleko v lesích u vody. 

My tu již dávno, dávno nebudeme, ale tam někde daleko za 
městem, u vody a v lesních údolích - když záře večerních čer-
vánků vybledne - zase se rozžehnou táborové ohně a znovu se 
ozvou písničky kolem nich..." 

Milan Lebeda - Alpín 
(místopředseda Sdružení přátel Jaroslava Foglara) 

V TĚCHTO MÍSTECH KONAL LETNI TÁBORY - A 
V LETECH 1925 - 1 3 4 5 % > 

NEJSTARŠÍ ČESKÝ SKAUTSKÝ ODDÍL "L 
•PRAŽSKA DVOJKA- ^ 
S VEDOUCÍM JAROSLAVEM FOGLAREM 
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Foglarovci se sejdou ve Sluneční zátoce. Pošta bude razítkovat příležitostným razítkem 
V sobotu 18. června v 11 hodin se sejdou 

příznivci Jaroslava Foglara na volném ne-
formálním setkání ve Sluneční zátoce. Tato 
setkání organizuje Sdružení přátel Jarosla-
va Foglara, v letech půlkulatých či kulatých 
Jestřábových narozenin s programem, 
v mezidobí více volně, nicméně ani letos 
nepřijdou účastníci zkrátka, odnesou si ně-
které sběratelské a propagační materiály 

(například novou pohlednici SPJF 
„Pozdrav ze Sluneční zátoky", každoroční 
speciální pamětní list a další tiskoviny), 
zhlédnou malou výstavku „na provázku" 
věnovanou historii Dvojkařských táborů ... 
a o další překvapení nebude nouze. 

Další setkání se uskuteční 17. 6. 2006 
a 16.6.2007, kdy si připomeneme nedoži-
té sté narozeniny Jaroslava Foglara. 

Ledečský poštovní úřad bude mít v sobo-
tu 18.6. přímo ve Sluneční zátoce otevřenu 
příležitostnou poštovní přepážku, kde bu-
dou k dispozici příležitostné obálky a kores-
pondenční lístky orazítkované příležito-
stným poštovním razítkem připomínajícím 
80 let prvního tábora Jaroslava Foglara 
u Ledče (přímo na poště ve městě se tedy 
razítkovat nebude!). -mal-
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POSÁZAYSKÝ DRSOŇ 2005 
(Ledeč n. S. - Týnec n. S. Pikovice) 

Je 7. kv ětna 2005, čas 7.30 a na ledečském 
náměstí se začínají scházet účastníci extrém-
ního triatlonového závodu Posázavský drsoň. 
Brzy propuká zdánlivě neorganizovaný shon: 
závodníci se musejí zaregistrovat a seznámit 
se záludnostmi trasy, je třeba naložit kola, 
lodě, oblečení a občerstvení a navíc musí vše 
přijít do toho správného auta. Ale naštěstí je tu 
již osvědčený realizační tým, který zvládne 
nejeden zádrhel. 

Skautské středisko v Ledči nad Sázavou po-
řádalo letos již 3. ročník tohoto závodu, který-
se stává stále známějším. Svědčí o tom i počet 
účastníků: zatímco před dvěma lety na trať vy-
razilo pouhých 7 nadšenců, letos se na startu 
sešlo 41 závodníků. Startovní pole bylo velmi 
pestré, přijeli jak ostřílení borci, tak i spíše re-
kreační sportovci. Našlo se mezi nimi dokonce 
pět žen. Nikomu z nich nechyběl elán ani opti-
mismus, přestože je čekalo 20 km běhu, 47 km 
(varianta Klasik) nebo 74 km (eXtreme) jízdy 
na kole a 16 km na lodi. Starosta Ledče nad 
Sázavou odstartoval závod několik minut po 
půl deváté. 

Počasí se umoudřilo a předpovídaný celoden-
ní déšť přišel až během poslední části triatlonu. 
Nikdo boj s vlastními silami nevzdal, všichni zá-
vodníci dorazili šťastně do cíle v Pikovicích, kde 
už na ně čekal soudek piva, vynikající guláš 
a také suché oblečení. Vítězem v kategorii eX-
treme se stejně jako loni stal Miroslav Venera, 
který 110 km zvládl v čase 6:42:44. Variantu 
Klasik vyhrál Vít Čenovský za 5:51. 

Závěrečný dík patří všem, bez nichž by se 
celý závod nemohl uskutečnit, především spon-
zorům: firmám ATOS, Autodoprava J. Pánek, 
Ekol, EST, Galatek, Jízdní kola Ledeč a Městu 
Ledči nad Sázavou. Velkou pochvalu si zaslou-
ží i kuchař Karel Mašin, ledečští sportovci 
a všichni příznivci tohoto závodu. 

Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet 
své síly, a těšíme se na shledanou příští rok při 
4. ročníku Posázavského drsoně. 

Kompletní výsledkovou listinu a spoustu 
fotografií ze závodu naleznete na stránkách 
www.sweb.cz/pdrson. 

R. Holatová a M. Sekot 

Přijďte se podívat na naše 
ukázkové místnosti v sídle 

PKS MONT, a.s. 
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nac 
tel: 566 697 310, fax: 566 697 393 
e-mail: obchod.mont@pks.cz 
Záruka kvality! C S N EN ISO 900 

www.pks.cz 

^ — — j i i l M 
• 10 000-160 ooo y r a g g S g i S M f i 
• bez ručitele 
• rychle a na cokoli 

Stačí pouze potvrzení o výši příjmu. 
Více info: 744 022 441 

www.profireal.cz 

výrobky do nově otevřené 
společnosti. 

I Sázavou 

VOLEJTE Z D A R M A 

800 23 00 23 

PODLAHARSKA FIRMA - INTER SCHON 
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY A PRÁCE: 

• Prodej a pokládku koberců 
• Plovoucích podlah 
• PVC, parket, korku a dalších podlahových krytin 
Dále nabízíme prodej a montáž stropních kazet, žaluzií, 
obkladových panelů a palubek - výběr podle vzorků, 

možnost dopravy až na místo 

Kontakt: Miroslav Sctidn, Nádražní 2 7 1 , 5 8 4 01 Ledeč n. S . , tel. 736 143 685 

Snadná půjčka pro každého s příjmem 
min. 6000,- Kč, ber ruč., bez zástavy, 
spi. již od 700,- Kč/měs. Rychlé vyřízení 
zdarma. Tel.: 607 963 741,777 316 231. 

P R O D Á M byt 2+1 v Ledči n. S. na Stí-
nadlech. Kontakt na tel.: 603 221 868. 

Specialista no okna, dveře a stěny 
z plastu, dřeva a hliníku 
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RYBARSKE ZÁVODY 

V e dnech 28. a 29. 5 . 2 0 0 5 pořáda-
la místní organizace na rybníku Hutě 
závody j a k pro dospělé, tak pro mlá-
dež. 

Velké vedro se j is tě podepsalo na 
účasti . Dospělých se zúčastnilo 71 
závodníků a mládeže 33. 

Ceny ví tězům věnovala organiza-
ce za přispění místních podnikatelů. 
Jako každoročně se závodilo o cenu 
starosty. 

Cenu starosty v dospělých získal 
Vladimír Pipek - 631 bodů, cenu 
mládeže Vít S o n b e r g e r - 172 bodů. 

Celkovým vítězem v kategorii do-
spělých se stal Lubomír Blažek -
1291 bodů a v mládeži Tomáš Tegel 
- 4 3 5 bodů. 

Ví tězům blahopřejeme a zveme 
vás opět na Hutě příští rok. 

Petrův zdar. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
3. 6. Jiráček Libor, Barborka 20 
9. 6. Klečka Jiří, Slunečná 903 

75. narozeniny oslaví 
24. 6. Lhotka Antonín 

Zd. Fibicha 782 
27. 6. Vondrová Marie 

Pivovarská 124 

85. narozeniny oslaví 
8 . 6 . Tomanová Zdeňka 

Ke Křížům 1284 
K Vašemu životnímu jubileu Vám 
přejeme prožití dalších dnů Vašeho 
života ve zdraví a spokojenosti. 

Narozeni 
Kamila Skalická Matěj Svoboda 
Martina Beladová Anna Vavřičková 
David Smejkal Viktor Hotovec 
Lenka Drahozalová 
Vážení rodiče, s radostí vítáme naro-
zení Vašeho děťátka a přejeme Vám 
i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví 
a k všeobecné radosti. 

Zemřeli 
Brož Jaroslav 
Čeplová Libuše 
Odvárka Jaroslav 

Janák Jindřich 
Vik Petr 

Okresní přebory jednotlivců 
Ve dnech 7. a 8. května 2005 se na dvorcích Tenisového klubu v Ledči nad Sá-

zavou odehrály zápasy okresních přeborů kategorie dorostenců a dorostenek. 
V kategorii dorostenců přijelo bojovat o titul přeborníka okresu 11 chlapců, dí-

vek se dostavilo osm. 
Za chladného počasí se ve dvouhře nejlépe vedlo Karlu Douchovi z Havl. Brodu, 

hráči Světlé n. S. a stejné město reprezentující Barboře Svobodové z Ledče n. S. 
Ve čtyřhře zvítězily dvojice Karel Doucha, Zdeněk Popek a Barbora Svobodo-

vá, Pavla Tvrdíková - všichni hráči Světlé n. S. 
Nejlepší z domácích hráčů Jan Vrbka obsadil třetí místo ve dvouhře i čtyřhře 

spolu s Jiřím Bělouškem, ve čtyřhře dívek obsadila dvojice Lucie Bartáková, Dari-
na Hotovcová druhé místo. 

K hladkému průběhu přeborů přispěli všichni hráči a dík patří i řediteli turnaje 
panu MUDr. Františku Vyroubalovi. Za Tenisový klub Marek Kroutil 

NESEĎTE D O M A A POJĎTE 
V ČERVENCI D O K I N A ! 

2. 7. ŽIVOT JE ZÁZRAK 
20.00 Srbský inženýr z Bělehradu se usadí se 

svou ženou a synem na vesnici, kde připra-
vuje stavbu železnice. Nedlouho poté vy-
puknou boje a jejich život se obrátí vzhůru 
nohama. Žena uteče s muzikantem a syn je 
poslán na frontu. 

6.7. KOUSEK NEBE 
20.00 Nový český film o vězních z 50. let podle 

předlohy Jiřího Stránského natočil režisér 
Petr Nikolaiev. V hlavních rolích Petr For-
man, Ondřej Vetchý a další. 

9. 7. KORSICKÝ PŘÍPAD 
20.00 Detektiv je z Paříže vyslán na Korsiku, aby 

našel vůdce místní mafie (Jean Reno). 
Když se však zamiluje do jeho krásné ses-
try, velké problémy na sebe nedají dlouho 
čekat... 

13. 7. PROKLETÍ 
20.00 Nový film od tvůrců Vřískotu je opět ho-

ror, ve kterém jsou tentokrát hlavními hr-
diny nejen mladí nadějní herci (Christina 
Ricciová, Joshua Jackson, Shannon Eliza-
bethová), ale také vlkodlak, jenž na ně 
v Los Angeles zaútočí. 

16.7. CONSTANTINE 
20.00 Film natočený podle komiksu Hellblazer 

vypráví příběh nevychovaného, ale mimo-
řádného detektiva Johna Constantina (Kea-
nu Reeves), který doslova prošel cestu do 
pekla a zpátky. 

20. 7. SLUNEČNÍ STÁT aneb hrdinové děl-
nické třídy 

20.00 Hlavní hrdinové - kamarádi dělníci z os-
travské fabriky: Milan, Tomáš, Karel 
a Vinco přišli o práci. Rozhodnou se ne-
rozšiřovat řady nezaměstnaných a začnou 
podnikat. Otevře se tak před nimi a jejich 
blízkými zcela nový svět. Naše úžasná 
současnost. 

23. 7. XXX - NOVÁ DIMENZE 
20.00 V pokračování filmu xXx usiluje o život 

amerického prezidenta radikální generál. 
Zachránit ho mohou dva lidé: agent Au-
gustus Gibbons (Samuel L. Jackson) ajeho 
bývalý kolega Darius Stone (Ice Cube). 

27. 7. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI 
20.00 Audrey Woodsová (Julianne Mooreová) 

a Daniel Rafferty (Pierce Brosnan) patří 
v newyorském právnickém světě mezi 
špičkové specialisty na rozvody. Jednoho 
dne stanou proti sobě... 

30. 7. BOŽSKÁ JULIE 
20.00 Filmová adaptace melodramatického ro-

mánu W. Somerseta Maughama v režii 
Istvána Szabóa. Příběh milostného bláz-
novství a pomsty ze světa londýnského di-
vadla koncem 30. let 20. století. Hrají 
Annette Beningová a Jeremy Irons. 

Zbude j en vzpomínka! 
Letos 30. června 2005 končím jako vedoucí našeho kina. 

2. června mi bylo 82 let a přes půl století sloužím občanům 
z města a okolí! Nebýt mého úrazu a dalších nemocí, pracoval 
bych ještě dále, neboť „kinařina" je droga, kterou jsem měl rád! 
Začínal jsem v primitivních zařízeních. 
V sokolovně dva roky, dál šest let v hotelu 
Sázava, kde už na tu dobu bylo poměrně 
dobré prostředí a dva promítací přístroje. 
Dále od roku 1957 jsme pracovali v nově 
postaveném kině, v prostředí jak má být. 
Nové aparatury, šatna, bufet atd. To byla 
šedesátá léta, nej úspěšnější v mém působe-
ní, neboť se hrály hlavně oceněné české fil-
my a televize nebyla tak rozšířená, jako je 
tomu dnes. 

Za poslední léta se dobře zapracoval můj 
zástupce pan M. Huďa, takže mým odcho-
dem nenastane žádný malér. Budu mu, po-

kud budu živ, rád pomáhat, neboť mi není jedno, jak kino pro le-
dečskou veřejnost prosperuje! Také moc záleží na vedení 
radnice a panu starostovi, budou-li chtít mít provoz kina v „Per-
le Posázaví". Je nutno hrací profil snížit a ponechat na dvě před-

stavení týdně, tak jako v začátcích 
padesátých let. V kultuře je nyní těžká 
doba, ale dá se to při dobré vůli udržet! Rád 
bych se dožil toho, aby alespoň budova byla 
zastřešena (zatéká na několika místech) 
a pak podle možností dát tento kulturní stá-
nek na úroveň jak má být! Přeji hodně štěstí 
a úspěchů provozovateli Hrad s.r.o. a MěU 
v Ledči nad Sázavou. 

Také děkuji všem, kdo mi pomáhali 
v práci, jak MÚ Ledeč nad Sázavou, Hrad 
s.r.o., všem filmovým společnostem a za-
městnancům, i těm, kteří už nežijí. 

Váš Vladimír Pražák, důchodce 
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