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Letní večer... 
Teď v mléčném soumraku měkce 
usnul den a zpod tažných oblaků 
hvězdy záfíjen. 
Zkropen rosou uzavřel na lukách 
se květ, nad oulem hučících včel 
v sadě dřímá svět. 
V srdcích ztichly zápasy, zdřímnul 
bol i stesk, v nebes dáli na časy 
svitne lichý blesk. 
Poslední, tam v chatce kdes, zhasnul 
světla kmit: od země až do nebes 
dýchá mír a klid. 

Za účasti pivovarů - REBEL, 
GAMBRINUS, BERNARD 

Občerstvení zajištěno 
- celodenní vstupné 50,- Kč 

Program: 
14-15 hod. Hudba MELODIE 
15-16 hod. POLYDOR QUARTET 

PRAHA (džezík k pivu) 
16-17 hod. MELODIE 
16.30 hod. Mistrovská kopaná 

LEDEČ B - PŘIBYSLAV B 
17-18 hod. POLYDOR QUARTET 
18-21 hod. MELODIE 
21-03 hod. D. J. KALIČ 

otevřeno: 
synagoga 

pondělí - pátek 
9-12, 13-16 hodin 

muzeum - hrad Ledeč n. Sázavou 
úterý-neděle 9-12, 13-16 hodin 

ČTĚTE NA STRANĚ 
Záchranka v ohrožení str. 3 
Informační servis str. 4-5 
Vzpomínky K. Růžka str. 6 
Nový školní rok str. 7 
Sport str. 10 

Starosta města Stanislav Vrba seznamuje ministra Zgarbu se svou Zprávou o povodni 
2005. 

Městské muzeum 
Ledeč n. Sázavou 

a ledečská synagoga 
srdečně zvou Vás i Vaše přátele 

na zahájení výstavy 

Návštěva ministra Zgarby 
Ministr zemědělství ing. Petr Zgarba přijel ve středu 27. července do Ledče 

nad Sázavou na krátkou návštěvu. Nejprve se po 10. hodině zastavil na ledeč-
ské radnici, kde jednal s představiteli města a městského úřadu. V doprovodu 
svého asistenta Zdeňka Chláda se zajímal o akce, které za jeho poslanecké 
podpory naše město realizovalo či se realizovat chystá. Tedy zimní stadion, 
rekonstrukci mostu, rekonstrukci smuteční obřadní síně a rekonstrukci ledeč-
ské lávky. 

Ministr Petr Zgarba je zároveň poslancem Parlamentu ČR, na ledečské rad-
nici se zdržel pouze hodinku, jeho návštěvu lze bez nadsázky označit za nefor-
mální a přátelskou, vždyť na ledečském náměstí jeho politická kariéra před 
pár lety započala. 

Poté pan ministr zemědělství a poslanec za ČSSD jednal ve vile Markéta se 
zástupci Lesů ČR a odpoledne se účastnil slavnostního otevření Domu s pečo-
vatelskou službou ve Světlé nad Sázavou, kde jsme měli opět možnost se po-
zdravit a dohovořit rozjednané záležitosti. Stanislav Vrba 

PIVNÍ SLAVNOSTI 
Ledeč nad sázavou 

LETNÍ STADION 27. SRPNA 2005 

LADISLAV 
GROSSMANN 

OBRAZY 
olejomalby a akvarely 

5. 8.-4. 9. 2005 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 13. července 
2005 
• RM schvaluje v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění přijetí nabídky 
firmy Zámečnictví František Stejskal 
Řečice u Humpolce na výrobu 20 ks 
zábradlí vč. nátěrů pro tribunu zimní-
ho stadionu za cenu 3300,- Kč/ks bez 
DPH. 
• RM v souladu s § 102 zákona 
128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje provedení oprav 
v objektu polikliniky v Ledči nad Sá-
zavou, Habrecká 450 a 478 (prove-
dení malby a emailových nátěrů 
a výměna svítidel v rozsahu dle žá-
dosti Nemocnice Ledeč - Háj s.r.o. 
ze dne 17. 6. 2005). Uvedené opravy 
budou hrazeny z účtu č. 
2761110297/0100. 

• RM v souladu s § 102 zákona 
128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje provedení výměny 
stávajících dřevěných oken za plas-
tová v pronajatých nebytových pros-
torách chirurgie a přilehlé chodby 
v budově polikliniky v Ledči nad Sá-
zavou, Habrecká 450 a 478. O doda-
vateli a ceně je třeba ještě dále jednat. 
• RM v souladu s par. 102 odst. 2 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje 
pronájem bytu č. 16 v budově DPS 
v ul. 5. května čp. 1202, Ledeč nad 
Sázavou paní Věře Krátké, Zahradní 
čp. 747, Ledeč nad Sázavou. Rada 
města stanovuje nájemné ve výši 
487,- Kč měsíčně. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění cenu propagač-
ních předmětů města Ledeč -

skládačka 5,- Kč pohlednice 3,- Kč 
s tím, že část skládaček v počtu á 20 
ks bude doručena významným ledeč-
ským firmám pro jejich potřebu 
zdarma s dotazem na požadavky dal-
šího dotisku. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění záměr plynofi-
kovat kotelny v budovách Základní 
školy Ledeč nad Sázavou ve spolu-
práci s firmou ATOS, s.r.o. v roce 
2005. 
• RM ukládá vedoucímu OVŽP Ing. 
Dvořákovi zajistit externího zpraco-
vatele veřejné soutěže na dodavatele 
likvidace SDO a zorganizovat zase-
dání pracovní skupiny pro přípravu 
zadávacích podmínek na výběrové 
řízení dodavatele likvidace SDO roz-
šířené o členy RM v termínu do 22. 8. 
2005. 

Organizační změna Městského úřadu v Ledči nad Sázavou platná od 1. 7. 2005 
Starosta (S) 

Stanislav Vrba 

Místostarosta (M) 
Jaroslav Doležal 

Tajemník (T) 
Ing. Vladimír Molín 

Odbor 2 
Samosprávy (OS) 
2.0 Ing. Nácovský 

2.1 Oddělení organizační (OdO) 
v: 2.1.1 Urbanová 
pracovník: 
2.1.2 Zengerová 
2.1.3 Kalivodová 
2.1.4 

2.2 Oddělení majetku a investic 
(OdMI) 

pracovník: 
2.2.1 Čubanová 
2.2.2 Starová 
2.2.3-1 (bytový fond, dotace) 
2.2.4-1 údržbář (+ auta) 
2.2.x úklid (3x) 

2.3 Oddělenífinanční (OdF) 
pracovník: 
2.3.1 Štěpánková 
2.3.2 Fialová 
2.3.3 Hermanová 
2.3.4-1 (účtování externích 

organizací) 

2.4 Oddělení kultury, školství 
a sportu (OdKSS) 
v: 2.4.1 Kubát 
pracovník: 
2.4.x (IC, Muzeum, Kino) 

2.5 Organizační složka Městská 
knihovna (OsMK) 

v: 2.5.1 Nulíčková 
pracovník: 
2.5.2 Jeřábková 
2.5.3 Moravcová 
2.5.4 Stýblo 

2.6 Organizační složka Sbor 
dobrovolných hasičů Ledeč 
(OsSDH) 

2.7 Organizační složka Požární 
hlídka SDH Vrbka 
(OsPHSDH) 

Odbor 3 
Výstavby a životního prostředí 
(OVZP) 
3.0 Ing. Dvořák 

3.1 Oddělení výstavby a územního 
plánování (OdVUP) 

v: 3.1.1 Březík 
pracovník: 
3.1.2 Nečilová 
3.1.3 Prášková 

3.2 Oddělení životního prostředí 
(OdZP) 

pracovník: 
3.2.1 Mgr. Boumová 
3.2.2. Fotrová 

3.3 Organizační složka Veřejně 
prospěšné práce (OsVPP) 

pracovník: 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 
3.3.5 
3.3.6 

Odbor 5 
Matriky a sociálních služeb 
(OMSS) 
5.0 Ing. Barta 

5.1 Oddělení matriky (OdM) 
pracovník: 
5.1.1 Bělohradská 
5.1.2 Horajsová 

5.2 Oddělení sociální (OdS) 
v: 5.2.1 Měkotová 
pracovník: 
5.2.2 Gampeová 
5.2.3 Peroutková 

5.3 Oddělení pečovatelské služby 
(OdPS) 

v: 5.3.1 Pospíšilová 
pracovník: 
5.3.2 Brožová 
5.3.3 Buchtová 
5.3.4 Hrušová 
5.3.5 Pelikánová 
5.3.6 Peterková 
5.3.7 Petrusová 
5.3.8 Trpišovská 
5.3.9 Vondráček 
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Záchranka v ohrožení 
Od 1. ledna letošního roku se provozovatelem rychlé záchranné pomoci (RZP) 

v Ledči nad Sázavou stala příspěvková organizace kraje Vysočina Zdravotnická zá-
chranná služba (ZZS) se sídlem v Jihlavě. Přešly pod ní všechny bývalé okresní or-
ganizace záchranné služby, které působily na území kraje Vysočina, tedy 
i havlíčkobrodská záchranka. Počátkem května jsme byli informováni o plánova-
ných změnách jihlavského vedení ZZS, kde nový ředitel MUDr. Sedlák navrhoval 
mimo jiné i tři změny po ledečskou RZP a to: 

- změnu troj členných posádek RZP na dvojčlenné 
- úpravu prostor stanoviště RZP s ohledem na počet členů výjezdové skupi-

ny 
- zahájení jednání se zřizovatelem a HZS o možnostech přesunu výjezdové 

skupiny RZP z Ledče nad Sázavou do areálu HZS Světlá nad Sázavou 
Proti těmto plánovaným změnám jsme se rozhodli 

všemi možnými prostředky protestovat: 
2. května na jednání mikro- regionu Ledečsko jsem sta-
rosty okolních obcí o připravovaných změnách in-
formoval. Ti mě pověřili jed- náním se zřizovatelem ZZS 
krajem Vysočina. Na jednání mikroregionu jsem pozval 
i primáře havlíčkobrodské ZZS MUDr. Ošťádala a zá-
stupce ledečské RZP, se kte- rými jsem situaci projednával 
i následující den a v průběhu posledních tri měsíců ještě 
několikrát. 

Zemřel ledečský rodák 
Ing. Zdeněk Fišer 

V dalekém kanadském Thornbury ze-
mřel 22. června 2005 ve věku nedožitých 
78 let ledečský rodák Ing. Zdeněk Fišer. 
Byl synem významného ledečského geo-
deta, působícího ve městě v minulém sto-
letí. Československo opustil v roce 1968, 
ale po otevření hranice rád několikrát 
přijel zpět. Vrátil se do míst svého dětství 
a k jeho nejkrásnějším vzpomínkám pat-
řily pobyty na táborech ve Sluneční záto-
ce s bratrancem Jaroslavem Foglarem 
(Jestřábem). V neděli 4. září proběhne 
v místním kostele svatého Petra a Pavla 
v 9 hodin za Zdeňka Fišera a jeho rodinu 
zádušní mše. Eva Vorlíčková 

K A R U Z O Š O U 2 0 0 5 
Ledečská sokolovna ožije opět ve středu 

17. srpna zpěvem, hudbou a tancem. Od 10 
hodin zde pořádá TJ SOKOL a ledečský 
stacionář Petrklíč akci „KARUZOŠOU" -
soutěž ve zpěvu pro klienty ústavů sociální 
péče a ze stacionářů. Soutěže se zúčastní 20 
soutěžících z ústavů z Háje, Slatiňan, Skři-
van, Křižanova, Bystré a Červeného Hrád-
ku a stacionářů z Chotěboře, Poličky a 
Ledče nad Sázavou. V hodnotící komise 
zasedne ing. Jan Kasal, místopředseda pos-
lanecké sněmovny, poradkyně ministra 
průmyslu a obchodu a kandidátka na sená-
torku za ČSSD PhDr. Běla Hejná, ředitelka 
Oblastní charity Bc. Anna Blažková, kraj-
ský zastupitel ing. Libor Joukl z Přibyslavi, 
starosta města Ledeč nad Sázavou pan Sta-
nislav Vrba a místostarosta Ledče nad Sá-
zavou pan Jaroslav Doležal. 
Organizátorem akce je též pan Karel Hrůša 
z Ledče nad Sázavou, který společně s pa-
nem Romanem Vávrou, zaměstnancem le-
dečského stacionáře Petrklíč, budou soutěž 
moderovat. Po loňském velmi úspěšném 
zahajovacím ročníku se jedná o další pok-
račování této prezentační a zábavné soutě-
že. 

Při společných akcích stacionáře Petr-
klíč a ústavů sociální péče jsem byla v mi-
nulosti svědkem mnoha hezkých pěvec-
kých výkonů, které mě zaujaly a bylo by 
škoda, aby nezazněly na veřejnosti. Tak 
mě napadlo uspořádat soutěž ve zpěvu kli-
entů ze stacionáře a ústavů sociální péče. 
Nápad se setkal s velkým ohlasem, našlo 
se pár ochotných lidí, kteří mi pomohli, 
několik sponzorů i významných lidí do po-
roty. Tak jsme to zkusili a ono to vyšlo. 
Myslím, že se nám podařilo odstartovat 
akci, která by si mohla získat postupně re-
nomé a tradici. Iveta Vrbová 
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4. května jsem o plánovaných změnách ZZS informoval Radu města Ledeč nad Sá-
zavou. 
5. května se radní města Ledeč nad Sázavou ing. Tůma obrátil s písemným dotazem 
na náměstka hejtmana kraje Vysočina ing. Hájka odpovědného za zdravotnictví, kte-
rý mu v odpovědi dne 13. května sdělil, že žádný materiál s návrhem přemístění kte-
réhokoli stanoviště ZZS nebyl k jednání Rady kraje Vysočina předložen. 
13. května jsem o plánovaných změnách ZZS a vyjádření ing. Hájka informoval Za-
stupitelstvo města Ledeč nad Sázavou. 
10. června jsem krátce o problematice RZP jednal s radním kraje Vysočina Bc. Von-
dráčkem při osobním setkání v USP Háj. 
17. června se uskutečnila schůzka s ing. Kroužkem, ledečským občanem, který se 
rozhodl ve věci záchrany RZP, LSPP a hlavně alergologie v našem městě osobně an-
gažovat a zorganizoval schůzku s ředitelem oblastní pobočky VZP ing. Cyrusem. Ta 
proběhla 20. června a dále 14. července na poliklinice. Ing. Kroužek kontaktuje ná-
sledně poslance Kasala a organizuje petici adresovanou hejtmanovi kraje Vysočina. 
28. června jednání s vedením krajských hasičů plk. Rybou a pplk. Nácovským 
o možnosti přemístění stanoviště RZP na ledečskou stanici HZS. Možnost existuje, 
místo na stanici HZS je, problém je pouze ve financích. HZS je totiž státní a ZZS je 
krajská. 
18. července jsem písemně požádal radní kraje Vysočina ing. Hájka a Bc. Vondráčka 
o schůzku ve věci plánovaných změn v ZZS. 
20. července jsme se rozhodli požádat o pomoc ještě zastupitele kraje Vysočina za 
ČSSD ing. Joukla a MUDr. Běhounka, kteří na zasedání Zastupitelstva kraje Vyso-
čina přednesou dotaz ke změnám v ZZS. 
22. července jsme se s místostarostou Doležalem, starostou H. Paseky Jindrou a ing. 
Kroužkem vydali najednání Zastupitelstva kraje Vysočina, kde jsme po vystoupení 
krajského zastupitele ing. Joukla dostali možnost vyjádřit náš ostrý protest k plá-
novaným změnám v ZZS. 
27. července jsem měl příležitost při slavnostním otvírání Domu s pečovatelskou 
službou ve Světlé nad Sázavou pohovořit o záležitosti ZZS a našem vystoupení na 
krajském zastupitelstvu s náměstkem hejtmana ing. Hájkem a hejtmanem Vystrči-
lem. 
2. srpna proběhla na kraji Vysočina schůzka s náměstkem hejtmana ing. Hájkem, 
radním kraje Vysočina Bc.Vondráčkem, krajským zastupitelem Poborským a ve-
doucí odboru zdravotnictví JUDr. Švarcovou. Byli jsme ujištěni, že o přemístění 
stanoviště RZP z našeho města se neuvažuje, o možné změně výjezdní posádky 
RZP ze tří na dva se jedná, ale rozhodnuto není. Standardem na celém území ČR 
jsou prý dvojčlenné posádky RZP s využíváním systému dojezdu lékaře k závažným 
případům. Upozornili jsme opět zodpovědné představitele kraje Vysočina, že s pří-
padným omezením složení posádek RZP v našem městě nesouhlasíme a že dojezd 
lékaře z Havlíčkova Brodu do Ledče nad Sázavou je a bude vždy vzhledem ke stavu 
krajské komunikace problematický. Tento problém by vyřešila pouze přítomnost lé-
kaře záchranky přímo v Ledči. Vedení ZZS další lékaře pro Havlíčkobrodsko shání. 

Stanislav Vrba 
starosta města 



INFORMAČNÍ SERVIS 
Rekonstrukce smuteční obřadní síně 
Smuteční obřadní síň v Ledči nad Sázavou čeká 

konečně rekonstrukce. Stavba ze 70. let minulého 
století vykazuje již řadu let velké závady způsobe-
né nedostatečnou izolací proti vodě. Kamenná te-
rasa před obřadní síní o ploše 183 m2 je na 
několika místech poškozena, dlaždice z leštěné 
žuly propadlé, nezastřešené terase chybí odvod-
nění a při nedostatečné izolaci se dešťová voda 
dostává do místností pod terasou. Obdobné prob-
lémy jsou s přilehlou menší terasou o ploše 81 m2 

a s hlavním schodištěm. Proto nové vedení ledeč-
ské radnice po svém nástupu do funkce hledalo 
možnosti Jak havarijní stav smuteční obřadní síně 
napravit. Podařilo se mu získat státní dotaci, která 
sice nepokryje veškeré požadavky, ale umožní 
alespoň odstranit příčinu havarijního stavu - roze-
brat nevyhovující konstrukci terasy, doplnit nové 
izolace, novou dlažbu a odvodnění, opravit omít-
ky stěn a stropů v místnostech pod terasou, opravit 
hlavní schodiště a vstupní prosklenou stěnu. Zda 
se letos dostane i na opravu elektroinstalace a vý-
tahu, ukáže až průběh prací a jejich náročnost. Na 
potřebnou opravu oplocení celého objektu obřad-
ní síně a nového hřbitova získané prostředky do-
stačovat nebudou, proto ji ledečská radnice od-
souvá na příští rok. Projekt rekonstrukce zpraco-
vaný světelským sdružením PROJEKT člení 
potřebné stavební práce na jednotlivé etapy tak, 
aby je bylo možno realizovat postupně, jak se rad-
nici podaří sehnat potřebné finanční prostředky. 
Letos zde plánuje prostavět 2 miliony korun. 

Nová autobusová čekárna 
Cestujícím z autobusového nádraží v Ledči nad 

Sázavou začala tento měsíc sloužit nová autobu-
sová čekárna. Byla vybudována na základě doho-

dy ledečské radnice s provozovnou ČSAD BUS 
Chrudim, a.s., které město Ledeč nad Sázavou 
svěřilo autobusové nádraží do pronájmu s tím, že 
v přilehlém objektu čp. 53 na Husově náměstí vy-
buduje nájemce autobusovou čekárnu s informač-
ní kanceláří. Zároveň se bude starat o pořádek na 
vlastním autobusovém nádraží. Rekonstrukce ne-
bytových prostor si vyžádala výměnu oken a dve-
ří, opravu omítek, podlah a rozvodů, které 
nákladem téměř 300 tisíc korun prováděla ledeč-
ská firma ATOS. 

Provozní doba nové autobusové čekárny je od 
8 do 16 hodin, provozovatel se však snaží zajistit 
otevírání čekárny již od 5 hodin. Před horkem, 
deštěm a nepohodou se budou mít cestující v Led-
či nad Sázavou konečně kde schovat. 

i ... ^ 
• v̂y.iliiftfcifri.g • 

Opravené části komunikací 
O prázdninách se dočkaly opravy některé místní 

komunikace. Využili jsme dobré spolupráce s le-
dečským střediskem Správy a údržby silnic a do-
jednali opravy některých léta neudržovaných ulic 
a křižovatek. Za všechny je třeba zmínit spodní 
křižovatku nad čerpací stanicí na Zoufalce a obyd-
lený úsek ulice Z. M. Kuděje, kde opravu SUS 
provedla na náklady ledečské firmy EVOS 
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HYDRO, která ulici hojně využívala po dobu re-
konstrukce mostu. SÚS zároveň opravila povrch 
krajské silnice na Habrecké ulici. 

Kolaudace na Rašovci 
Ukončená skládka domovního odpadu na Ra-

šovci je rekultivovaná. Firma TS Ledeč nad Sá-
zavou, s.r.o. zde ukončila rekultivační práce, 
které nákladem 24 mil. Kč prováděla v období let 
2002-2005 dle projektu pražské firmy Hydro-
projekt. Skládka byla opatřena izolačními vrst-
vami, odvodňovacím a monitorovacím systé-
mem a přikryta zeminou. Terasovité uspořádání 
svahu bylo osázeno zelení a zatravněno. Na vy-
užití nové zajímavé lokality byla zpracována stu-
die, která kromě vhodného místa pro zázemí 
motokrosu počítá i s možností pořádání chova-

telských a zemědělských výstav a pro vybudování 
kompostárny. 

Metropolitní síť LeNet 
Se souhlasem Zastupitelstva města Ledeč nad Sá-

zavou a s vidinou 3 milionového příspěvku z evrop-
ských fondů a s 400 tisícovou státní dotací byla 
v letních měsících v centru města nákladem 4 mi-
lionů korun zrealizovaná akce Metropolitní síť Le-
Net. Firma AUTOCONT CZ, a.s. dodala potřebnou 
výpočetní techniku, propojila městský úřad, knihov-
nu, informační centrum, školní budovy optickými 
kabely a školku mikrovlnným pojítkem. Do knihov-
ny a informačního centra dodala 9 nových veřejných 
stanic. Přístup na internet z těchto stanic a kopírová-
ní i barevných dokumentů jsou dnes již bezproblé-
mové. Firma PVT, a.s. vybavila městský úřad, 
knihovnu a informační centrum novým aplikačním 
prostředím. Původních 35 aplikací od různých doda-
vatelů nahradily na městském úřadě aplikace od do-
davatele jednoho, který bude zajišťovat jejich 
pravidelný servis a vzdálenou správu. Pro řadu za-
městnanců městského úřadu byly prázdninové mě-
síce hektické, neboť migrace dat z původních 
aplikací na nové v půlce roku nebyla, věřte, jedno-
duchá. Okna radnice proto zářila v letní dny mnoho-
krát až do noci. Poděkovat se patří hlavně ing. 
Nácovskému, ing. Molínovi a Jitce Urbanové. 

Stanislav Vrba, starosta města 

Daň za tělocvičnu 
Po několikaletém dohadování za-

hájil kraj Vysočina počátkem čer-
vence investiční akci „Přístavba 
tělocvičny s učebnami pro Gymná-
zium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sáza-
vou". V září 2003 jsem na 
stránkách Ledečských novin pole-
mizoval v článku „Potřebuje Ledeč 
další tělocvičnu?" o účelnosti 
a vhodnosti této stavby. Jako drob-
ný živnostník jsem si totiž vždy po-
řizoval jen to, co nutně ve své 
dílničce potřebuji a na co mám, 
když mi někdo náhodou nabídl 
něco navíc, neodmítl jsem takový 
dar přijmout. Proto jsem tímto 
svým pohledem hodnotil i přípravy 
výstavby nové tělocvičny. Investo-
rem akce měl být kraj Vysočina. 
Původně v našem městě hodlal bě-
hem roku proinvestovat více jak 

50 mil. Kč a vytvořit zde stavbu, 
kterou už nikdo neodnese, která 
v našem městě zůstane a bude slou-
žit veřejnosti. S tím problém ne-
mám. Ten vidím jinde. Nejprve 
jsme se na stavbě tělocvičny měli 
podílet pouze poskytnutím pozem-
ků. Jejich hodnotu lze vyčíslit část-
kou 1 mil. Kč. Následně jsme měli 
přidat další milion, později milionů 
deset, čtrnáct a nyní 2x5, a to proto, 
že tělocvična bude mít na požada-
vek města rozměry vhodné pro 
všechny míčové hry!! Jsem přízni-
vcem sportu a sám jsem do pozdní-
ho věku aktivně sportoval, proto se 
i s touto spoluúčastí města smiřuji, 
nemohu se však smířit s tím, že kraj 
Vysočina, jako zřizovatel středních 
škol, jeden školský objekt uzavírá 
a druhý rozšiřuje. SOU zemědělské 

na Pláckách - škola s 50-ti letou 
tradicí se ruší, obory kuchař-číšník, 
automechanik a opravář zeměděl-
ských strojů tak v Ledči zanikají, 
do dílen a učeben na Pláckách ne-
hodlá kraj dále investovat a při in-
ternátu ISŠ nyní vyroste nová 
tělocvična a 7 nových učeben. 
V tom vidím problém a hlavní zá-
vadu jednání, která, jak uvedla 
krajská radní PaedDr. Martina Ma-
tějková odpovědná za školství na 
stránkách červencových Ledeč-
ských novin a Cesty Vysočiny, 
„byla započata před několika lety 
bývalým vedením" města a která 
jsem již nedokázal zvrátit. Příliš 
velká daň za jednu tělocvičnu, ne-
myslíte? 

Jaroslav Doležal 
místostarosta města 
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BEZ PRÁCE NENÍ UMĚNÍ POCTIVÉ 
vzpomínky Karla Růžka, nar. 1930 

Za mého dětství bývaly jediným dostupným nástrojem housle. Na 
vesnici byly v každé chalupě a tvrdilo se, že jsou základem hudební vý-
uky. Na housle začínal každý hudební adept J á také. I můj otec měl hud-
bu v krvi. Děda hrál na křídlovku ve Vídni u císařské vojenské kapely. 
Byl prý výtečný muzikant, ale jako nejstaršího syna jej rodiče přinutili 
vrátit se domů do Kamenné Lhoty, na statek a hospodu, tehdy největší 
grunt ve vsi. Ale pro toho, komu se muzika dostane do krve, působí jako 
droga. Byl nešťastný, začal pít a grunt propil. Druhý děda, z matčiny 
strany, pocházel z Dolních Pasek a hrál na trubku. Ještě ji po něm mám. 
Jako mladého kluka nechali dědu mlátit cepem, až si schvátil ruku; 
k doktorovi nešel a dopadlo to tak, že mu ji museli amputovat. A on s tou 
jednou rukou hrál a prý velice dobře - trumpetu držel v levé ruce. I jeden 
ze strýců hrával. Kdyby se býval dostal k dobrému učiteli, mohl z něho 
být výborný muzikant. Ale jak to bylo dřív, když jste chtěl na nějaký ná-
stroj hrát - ukázali vám, jak se to drží, jak se do toho fouká, naučili noty. 
Když se vám to ozývalo, vzali vás mezi sebe do kapely, abyste poslou-
chal a snažil se přizpůsobit. Když jste se nechytal, tak vás nechali být. 
Takový přirozený výběr. Někdy si říkám, 
jestli je dobré, když hudbě učíme každého, 
kdo se přihlásí, i když k tomu nemá potřebné 
předpoklady. Přimlouvá se však za to naše 
muzikantská tradice vedená heslem: „Co 
Cech to muzikant." Tříbit sluch, muzikál-
nost, cit pro melodii, rytmus. Kde to všechno 
je? Připouštím, že se v muzice hledají nové 
cesty a možnosti, ale když dnes poslouchám 
tu hudbu, kterou se naši mladí lidé baví a při 
které tančí, uvědomuji si, jak je pro svou 
nadměrnou hlučnost nebezpečná zdraví. 

+ + + 
Doma byly housle a trumpeta. Jak jsem se 

již zmínil, housle se považovaly za základ 
hudební výuky. Šmidlal jsem tedy na housle u pana Theodora Berana, 
kapelníka a varhaníka v Ledči. Byl to upřímný a srdečný člověk, který 
vychoval řadu dobrých muzikantů. Jeho oblíbené rčení bylo: „Kdo 
nemá cit k muzice, nemá cit ani k lidem." Ale jednou jsme si na pastvě 
zlomil ruku a s houslemi byl konec. Do dneška toho lituji, protože teď 
k stáru, když už mě dechové nástroje namáhají, rád bych si na nějaké 
„nitě" zahrál. Ani klavír jsem si moc neosvojil. Ono začínat ve dvaceti 
čtyřech letech s rukama ztěžklýma od práce neskýtá mnoho nadějí na 
úspěch. 

Přišel čas vojenské služby. Každý lidový muzikant, který za něco 
stál, se na vojně dostal k vojenské hudbě. I já jsem po tom na vojně tou-
žil. Ze bych mohl hudbu provozovat profesionálně, na to jsem si tehdy 
vůbec nepomyslil. Byl jsem nejmladší z rodiny a od malička mi bylo 
vštěpováno, že zůstanu doma na chalupě a budu hospodařit. Tehdy mě 
pozvali na zkoušku k vojenské hudbě. Kapelník mi slíbil, že si mě vez-
me, ale dopadlo to jinak. U vojenských hudeb snížili stavy a kapelník mi 
sdělil, že by mě mohl vzít jedině jako déle sloužícího. Napsal jsem to 
domů. A tam oheň na střeše - žádné prodlužování, doma je tě třeba! 
Bratr mi však poradil, abych zkusil dostat se na konzervatoř. Tím mi 
vnuknul myšlenku zkusit hudbu studovat. Připravit mě však neměl kdo. 
Nakonec jsem měl štěstí, že jsem se jako pozounista dostal na pražskou 
konzervatoř k prof. Ušákovi. Ten však brzy odešel do penze, nastoupil 
jiný profesor, se kterým jsem si nerozuměl a tak jsem začal chodit 
k prof. Ušákovi soukromně. U něho jsem načerpal určité poznatky, které 
mi jsou k užitku dodnes a také do konce života za ně budu prof. Ušákovi 
vděčný. 

+ + + 
V Ledči jsem nastoupil v roce 1959, v posledním roce konzervatoře, 

jako učitel hudební nauky. Bylo mi 29 let a otevřeně řečeno, prkna, která 
znamenají svět, mě trochu nervovala. Neměl jsem dost odvahy a sebe-
vědomí. Snad k tomu přispěla i přísná výchova mého otce, který od po-
čátku nechtěl, abych hudbu provozoval jako povolání. 

+ + + 
Můj profesor mi nabídl, abych po něm nastoupil jako učitel na Vzoro-

vé hudební škole v Praze, což jsem s povděkem přijal a působím tam do-
dnes. Ale chtěl jsem se aktivně angažovat také ve svém rodném kraji. 
Kolegové hudebníci mi vodili své děti, abych je učil. Bylo zapotřebí se-
známit se s dalšími hudebními nástroji, aby bylo možno sestavit decho-
vý orchestr. Přišel na řadu klarinet, flétna, hoboj i fagot. V určitém 
období jsem měl orchestr, který měl všechny dechové nástroje. Byla to 
hrozná dřina, ale při své příslovečné paličatosti jsem nepolevil. Měl 
jsem jednu dobu i dechový kvintet, který docela slušně hrál. 

+ + + 
Vraťme se však k počátkům dechovky. Bylo nás z počátku deset 

a hráli jsme jen polky, valčíky a pochody. Šli jsme do okresního kola 
soutěže a vyhráli první cenu s postupem do krajského kola. Orchestr 
z Havlíčkova Brodu byl náš nejvážnější soupeř. V krajském kole jsme 

dostali 1. cenu bez postupu a Broďáci 2. cenu s postupem do ústředního 
kola. Byl jsem velice rozhořčen nespravedlivostí a vymohl si postup do 
ústředního kola. Tam jsme obdrželi 2. cenu a Broďáci 3. cenu. Tím jsme 
si upevnili svoji pozici. Orchestr se rozrůstal a zúčastňoval se soutěží, 
pořádal vlastní koncerty, vystoupil třikrát v České televizi. Nejvýznam-
nějším úspěchem byla 1. cena v mezinárodní soutěži v Polsku. 

+ + + 
Léta běžela, v orchestru se vystřídalo mnoho hráčů, místa otců obsa-

dily jejich děti. I obě moje děti v orchestru hrály a v určité době mi po-
máhaly i učit. Dnes už jsou rodiči a já mám v orchestru první vnučku. 
Dvacet sedm mých žáků se vydalo na profesionální hudební dráhu. Čty-
ři působí v České filharmonii (vlastně dnes již tři, jednoho z nich jsem 
přežil). Další dva působí v orchestru Národního divadla, jeden v orches-
tru Českého rozhlasu, někteří učí, jiní hrají někde mimo hlavní město. 
Léty jsem s nimi ztratil kontakt, ale doufám, že hudbě zůstali věrni. 

+ + + 
Co toho musím jako učitel hudby absolvovat za týden, to si těžko umí 

někdo představit. Učím ještě dnes třicet jed-
na žáků a bývalo to i více. Dnes, kdy jsem po 
operaci mozku, to není lehké zvládnout. 
Vím však, že až nebudu moci svoji práci dě-
lat, bude to můj konec. Jsem otrok svého po-
volání. Ale je to pěkné otroctví a přál bych 
každému, aby je alespoň okusil. Jedna věc 
mě však trápí. Nemohu sehnat nástupce, kte-
rý by chtěl pokračovat v práci s orchestrem. 

+ + + 
Jestli rozpoznám talent, když přijde nový 

žák? Jak slyší, jaký má rytmus, to o něm víte 
hned. Ale to je jen jedna stránka věci. Měl 
jsem také žáka, který měl absolutní sluch, 

~~ ale musel školu opustit, protože nechtěl cvi-
čit. U jednoho z mých pozdějších nej lepších žáků to zpočátku vypadalo 
téměř beznadějně. Vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že z něho vyroste 
dobrý hudebník. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že z něho bude hráč před-
ních kvalit, tak bych mu nevěřil. Co však udělá píle, zájem a pevný 
vztah! To jsou veličiny, které nikdo předem neodhadne a nezměří! A na-
opak - lhostejnost, lenost, pýcha, s tím sebenadanější člověk nic nedo-
káže. 

+ + + 
Dával jsem jednou vysvědčení a žák mi povídá: „Z toho papíru má 

pro mne největší cenu ten podpis tady dole." To mne úplně vzalo a říkal 
jsem si - tak přece snad ta má práce je někomu něco platná. Zastávám 
názor, že jsme tady jako učitelé proto, abychom zhudebňovali národ 
a ne abychom ze sebe dělali hvězdy a předváděli se. Nebo vybírali jen ty 
nejlepší a na ty slabší se vykašlali. Celý život jsem to dělal přesně na-
opak. Slabým jsem se pokoušel pomáhat nejvíc. 

+ + + 
U hudby nemám rád efekt. Vím, že efekt je někdy nutný, ale nesmí to 

být princip práce a tvorby. Bez tvrdé práce není umění poctivé. 
+ + + 
Nelíbí se mi, když se učitelská profese vykonává jako zaměstnání -

co nemám zaplaceno, to nedělám. Neschvaluji povyšování vlastního 
zájmu nad zájem žáka. 

+ + + 
Jaký by měl být učitel hudby? Těžko říct. Rozhodně poctivý muzi-

kant. A mít v sobě nezničitelnou snahu tahat z lidí to nejlepší, co v nich 
je. Způsobem individuálním. Jsou lidé, na které nemusíte zvýšit hlas. 
Jsou však i takoví, kde to bez pohlavku nejde. 

+ + + 
Muzika je smyslem mého života. To nejlepší, co jsem v sobě měl, 

jsem do ní dával. Pídil jsem se, jak ji dělat lépe. Jak nejlépe jí sloužit. 
Ideál správného hraní (a učení) leží tam někde nahoře, u hvězd, kam se 
všichni drápeme. A těžko říci, kolik z nás se tam dostane. Nebo jestli se 
tam z lidí vůbec někdo někdy vyšplhá. Pocit, že jsem u vrcholu, že už 
to dál nejde, to je špatné znamení. Stále musíte v sobě mít pocit, že ješ-
tě by jste měl jít dál, pronikat hlouběji. Věčná nespokojenost, pochy-
by, to je nezbytný motor každého umění. Musím stále hledat a dokud 
nenajdu nějaký pevný bod, nedám si pokoj. Trpíte při tom. Při které 
usilovné práci netrpíte? Ale když jsem se za odpoledne ve třídě nenad-
řel, byl jsem večer víc nespokojen, než když jsem únavou tak zvaně 
„padal na hubu", ale cítil se spokojeně, protože se udělalo kus práce. 
Bojím se jedině toho, že bych mohl přestat mít schopnost něco užiteč-
ného dělat. 

+ + + 
A kdybych si v životě nevybral hudbu jako svoji profesi? Kdybych 

nemohl dělat muziku, bavila by mě asi zedničina, stavět domy. Ale co-
pak muzika není také taková důmyslná stavba? Krásná stavba! 

Zaznamenal Miloš Doležal 
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Nový školní rok 2005-2006 v ZŠ Ledeč nad Sázavou M a / á vzpomínka 
V letošním školním roce nastoupí 

do 1. ročníku 61 žáků, kteří budou 
rozděleni do tří tříd. Třídními učiteli 
zde budou paní učitelky Bělohrad-
ská, Stránská a Zatloukalová. 

Všichni žáci 1. ročníku budou mít 
třídy v budově v Komenského ulici, 
kde je umístěn celý I. stupeň. 

Žáci II. stupně se budou učit tak, 
jako v minulém školním roce, v bu-
dovách v Nádražní ulici. 

Na I. stupni bude otevřena speciál-
ní třída pro žáky se specifickými vý-
vojovými poruchami učení, ve které 
budou letos oddělení pro žáky 2. roč-
níku a 3. ročníku. Ve škole bude dále 
pracovat školní družina a školní 
klub, která bude umístěna v budo-
vách v Komenského i v Nádražní uli-
ci, a stejně tak jako v minulém roce 
bude žákům nabízet 
velké množství zájmo-
vých kroužků a akcí. 

První stupeň v loň-
ském školním roce 
opustilo 107 žáků, 18 
žáků směřuje do vícele-
tého gymnázia, ostatní 
pak na II. stupeň naší 
ZŠ. Počet tříd I. stupně 
se proti loňskému škol-
nímu roku sníží o jednu 
třídu. V roce 2005-
2006 bude mít I. stupeň 
15 tříd a speciální třídu. 

Z II. stupně odešlo 
111 žáků, kteří byli přijati do středních 
škol nebo učebních oborů. Nejvíce 
žáků bylo přijato na Gymnázium, 
VOŠ a ISŠ strojírenskou v Ledči nad 
Sázavou, celkem 48 žáků. Do 6. roční-
ku přichází z I. stupně ze ZŠ Kožlí, ZŠ 
Hněvkovice a ZS Dobrnice 93 dětí. 
Počet tříd II. stupně se proti loňskému 
roku sníží o dvě. Ve školním roce 
2005-2006 bude mít ZŠ Ledeč nad 
Sázavou 30 tříd a 714 žáků. 

Tak jako v minulém školním roce 
se i letos budeme snažit pro žáky naší 
školy, rodiče a veřejnost připravit 
akce, které žákům zpestří školní do-
cházku a rodičům a veřejnosti více 
představí školu. V minulém školním 
roce to byly především projektové 
dny „Vánoční betlém", „Vánoce 
u nás ve škole", výstava výtvarných 
prací žáků 8. a 9. ročníků, divadelní 
představení žáků 9. ročníků, pořádá-
ní fotbalového turnaje pro žáky ZŠ 
z Ledče n. S., Světlé n. S. a Zruče n. 
S., beseda s mistrem světa v hokeji 
Josefem Vašíčkem. 

Škola velice aktivně pracuje v me-
zinárodním humanitárním hnutí „Na 

Posvícení v pekle 
V pekle měli posvícenU 

pod kotly si topili, 
líně žáčky — posměváčky 
k večeři si strojili 
Líného si usmažír 
posměváčka uvaří, 
žalobníčky na vidličky -
tohle čerti večeři 
V pekle měli posvícení, 
čerti bříška hladili — 
snědli žáčky posměváčky, 
co za školou chytili 

vlastních nohou". V rámci tohoto 
hnutí pomáhají děti nemocným dě-
tem v oblasti válečných konfliktů 
a přírodních katastrof. V tradičním 
„Stonožkovém týdnu" prodejem ma-
lovaných vánočních přání a výrobků 
získali žáci částku 33 035,- Kč, která 
byla odeslána na konto hnutí. 

V lednu stonožkové hnutí v naší 
škole zorganizovalo finanční sbírku 
na pomoc zemím postižených přírod-
ní katastrofou. Na konto hnutí byla 
odeslána částka 18 342,- Kč. Z vý-
značných stonožkových akcí minulé-
ho školního roku chci připomenout 
především návštěvu náčelníka gene-
rálního štábu generálporučíka Pavla 
Štefky (patrona hnutí), prezidentky 
hnutí paní Běly Jensen a dalších vý-
značných hostů, pro které žáci naší 

školy připravili akade-
mii. Nejaktivnější žáci 
stonožkového hnutí se 
zúčastnili vánočního 
koncertu v Lucerně 
a vánoční mše ve vojen-
ském kostele. 

Stonožkové hnutí 
naší školy má velkou 
oporu ve vedení města 
Ledče n. S. u pana sta-
rosty a místostarosty. 
Představitelé vedení 
města se zúčastňují 
všech význačných akcí 
a nezištně stonožkové-

mu hnutí naší školy pomáhají. 
Na začátku školního roku chceme 

ve spolupráci s vedením města a ar-
mádou připravit pro žáky naší školy 
a okolních stonožkových škol akci 
„Stonožkový den", na které předsta-
ví armáda některé druhy své činnosti. 
Doufáme, že budeme moci přivítat 
prezidentku hnutí paní Bělu Jensen, 
patrona hnutí náčelníka gen. štábu 
armády ČR pana Pavla Štefku a další 
vzácně hosty. 

Dalším záměrem školy v nejbliž-
ším období je dávat více prostoru žá-
kům v oblasti sportovních aktivit 
včetně zvažování otevření třídy 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
(sportovní třídy). Chceme těsnějším 
způsobem spolupracovat s místními 
sportovními oddíly. 

Přeji žákům prvního ročníku, aby 
se jim v naší škole líbilo, všem žá-
kům hezké výsledky ve školní práci. 
Škole přeji, aby získávala stále větší 
důvěru veřejnosti a neustále se zlep-
šovaly vztahy mezi rodiči a školou 

Jaroslav Kosprd 
ředitel ZŠ 

Jsou sice ještě 
prázdniny, ale po-
čátek nového škol-
ního roku se rychle 
přibližuje. Právě 
v souvislosti s da-
tem 1. září se ne-
mohu ubránit 
vzpomínce na dlou-
holetou kolegyni ze 
základní školy, pa-
ní učitelku Zdenku 
Vaněčkovou. 

Zemřela 15. května roku 2005 a její odchod 
nás, bývalé spolupracovníky, velmi zarmoutil. 
Paní Zdenka Vaněčková věnovala celý svůj 
život práci s dětmi. Vždyť také pocházela 
z učitelské rodiny. Začínala v okrese Kutná 
Hora jako učitelka na prvním, později druhém 
stupni základní školy. Od 1. srpna 1966 praco-
vala ve škole v Ledči nad Sázavou, kde od 
roku 1977 vykonávala současně funkci zá-
stupkyně ředitele v tehdejší ZDŠ v Nádražní 
ulici. Této škole zůstala věrná až do odchodu 
do důchodu v roce 2001.1 potom ale po dobu 
dvou let pomáhala škole na částečný úvazek. 
Vyučovala převážně český jazyk, připravova-
la žáky na přijímací zkoušky. Byla přísná a ná-
ročná učitelka, zároveň ale i spravedlivá 
a obětavá. Svým žákům neváhala věnovat 
spoustu svého volného času. V úloze zástup-
kyně ředitele měla pochopení pro potřeby 
svých spolupracovníků, vždy se snažila být 
vstřícná a lidská. Bohužel, po odchodu ze ško-
ly zbylo paní Vaněčkové jen málo času na za-
sloužený odpočinek a na to, aby se věnovala 
své rodině, pro kterou byla vždy ochotna uči-
nit vše. Zanechala však po sobě stovky dobře 
připravených žáků a vzpomínka na ni v nás, 
dlouholetých spolupracovnících, zůstane stále 
živá. Milan Štěpánek, bývalý kolega 

Vzpomínka na 
pana profesora 

V minulých dnech 
se veřejnost rozlou-
čila s dlouholetým 
profesorem ledeč-
ského gymnázia -
Josefem Bouzem. 

Profesor Bouz se 
narodil 31. ledna 
1918 v Praze. Po 
skončení druhé svě-
tové války přišel na 

vlastní žádost vyučovat na nově otevřené le-
dečské gymnázium. Zde vyučoval převážně 
češtinu, latinu a řečtinu. Zvláště na latinu byl 
velký odborník. Mimo jiné přeložil do češtiny 
i latinské nápisy z Mariánského sousoší, které 
stojí na dnešním Husově náměstí. První roky 
vyučování byly velmi těžké, chyběly učební 
pomůcky a studenti neměli ani kde sedět. Složi-
tá situace pro něj, jako silně věřícího katolíka, 
nastala po roce 1948, kdy u nás zvítězili komu-
nisté. Přesto však mohl učit. Pohromou se staly 
až události v roce 1968. Protože neschvaloval 
vstup zahraničních vojsk do naší vlasti a ná-
slednou normalizaci byl v roce 1971 ze školy 
vyloučen. Skončilo tak jeho působení v Ledči, 
kde učil od roku 1946. Musel se spolu s man-
želkou vystěhovat mimo Ledeč. Zvolili si proto 
domek po rodičích v nedalekém Kácově. Na 
Ledeč ale nikdy nezapomněl. Ponechal si zde 
i byt a často sem přijížděl na kulturní pořady 
a setkání se svými bývalými studenty. 

V Kácově žil až do své smrti, která ho za-
stihla 21. července 2005. Byl zde i pohřben do 
rodinného hrobu. 

Odešel dobrý člověk, který velkou část ži-
vota věnoval svým studentům a ti mu jsou za 
to, co j e naučil, jistě vděční. -fp-
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Romeo a Julie - konec dobrý, všechno dobré 
Těžko se ubránit nostalgii - máme za 

sebou další derniéru. A nutno se bránit 
důkladně - přese všechna úskalí to byla 
derniéra slavná. Pokusím se teď laskavé-
ho čtenáře nenudit zákulisním pohledem 
na historii červnových repríz Shakespea-
rova Romea a Julie - doufám, že fanouš-
ky a fanynky protagonistů tím potěším. 

V neskutečně slunnou a hřejivou nedě-
li 19. června se hrad poprvé dostal do 
spárů mládeže, sršící tvůrčí energií a tou-
žící po neúnavném zkoušení klasického 
kusu. Naše nadšení a elán nemohla zkro-
tit ani tíha dne, ani horko, neboť nebylo 
chmury, která by byla mohla převážit ra-
dost z toho, že většina z nás si pamatova-
la většinu textu - a někteří i svůj vlastní. 
Plni optimismu jsme se večer rozešli, 
s klidným svědomím ponechavši doladě-
ní detailů na čtvrteční generálku. 

Ve čtvrtek třiadvacátého začalo nadšení 
opadávat. Najednou nám nebylo nic plat-
né, že jsme se v hradních prostorách po 
deseti měsících znovu setkali s honosně 
vytištěnými a svázanými scénáři, které 
jsme tu, plni euforie, ponechali před deseti 
měsíci. Nepřítomnost publika činila mi-
zerné herce i z těch nej lepších. Klíčové 
postavy vynechávaly celé pasáže. I mlčící 
postavy houfně zapomínaly své repliky. 
Místo scénické hudby se z reproduktorů 
ozývali interpreti současné taneční scény. 
Režisérovo povzbuzování se změnilo v 
přísné napomínání, které nakonec plynule 
přešlo ve sveřepé mlčení. Zbývalo několik 
hodin do dopoledního představení pro 
školu, které se mělo stát, stejně jako loni, 
zkouškou ohněm - netušili jsme, jak moc 
této své funkci dostojí. 

Pátek čtyřiadvacátého, osm hodin 
ráno. Byli jsme nuceni docenit i klady 
předchozího dne. Lavičky byly úspěšně 
svezeny ze všech vzdělávacích a sportov-
ních zařízení, co jich v Ledči je, lešení 
stála, kulisy byly vkusně naaranžovány. 
Účinkující, strávivší uplynulou noc v co 
nejtěsnější blízkosti scény, se zdáli být 
svěží a odpočatí, přestože některé z nich 
vášěň pro dobovou atmosféru přiměla 
ulehnout na zem v jedné z vybouraných 
hradních místností, jež nám letos impro-
vizovala šatnu a technické zázemí vůbec. 
Rekvizity připravené na hostinu zůstaly 
z větší části chráněny před pověstným 
hereckým hladem. Kostýmy, laskavě za-
půjčené od baletu Národního divadla, se 
nacházely kdesi na trase Praha - Ledeč. 
Když však nakonec dorazily, nebylo 
mnohým z nás předchozí hladovění nic 

platné, a to z důvodu výše zmíněného 
místa původu překrásných šatů. Buď jak 
buď, do Vlastimila Harapese máme ně-
kteří (a žel Bohu i některé) stavbou těla 
daleko. Ale hrdinně jsme zatáhli břicha a 
vypnuli hrudníky, tudíž jsme nad rafino-
vaným zapínáním, s pomocí hrubé síly, 
přece jen zvítězili. Nejspíš i proto pak ze 
sebe každý vydal maximum a denní vý-

stup by se dal, vzhledem k předcházející 
zkoušce, zhodnotit jako zdařilý, a to i na-
vzdory malému ohlasu publika tvořené-
ho žáky ledečské základní školy. 
Připišme jej na účet ostrého poledního 
slunce, jež ten den učinilo z hradních ná-
dvoří vskutku nesnesitelnou výheň a cel-
kovému dojmu ubralo nejen na poetice. 

Pátek čtyřiadvacátého, o dvanáct ho-
din později. Slunce se nachýlilo k západu 
a dopřálo nám vlahý letní večer. U brány 
se coby příjemné překvapení objevili 
první diváci už před osmou hodinou. 
Znovu jsme vtěsnali svá zdravá venkov-
ská těla do nezdravých kostýmů, nechali 
se odborně nalíčit a učesat, své výkony 
vycepovali ještě o několik stupňů výš 
a za projevené úsilí se tentokrát dočkali 
i potlesku. S pocitem dobře odvedené 
práce jsme spokojeně ulehli do spacáků. 

Sobotní den s sebou přinesl další pře-
kážky, zejména v podobě vrtkavého po-
časí, nutícího nás několikrát přestěhovat 
zapůjčené lavičky a promokavé rekvizity 
pod střechu a zpět. Nenechali jsme se 
však otrávit a pro zlepšení chuti jsme na 
dolním nádvoří uspořádali zahradní party 
s grilovaným masem na hradní způsob. 
Dobrou náladu nám nezkazila ani silná 
konkurence koželských pivních slavností 
- kterou jsme ostatně kvalitou svých vý-
konů zastrašili natolik, že už čtvrt hodiny 
po deváté hodině přestala tamní diskoté-

ka narušovat hradní akustiku vlastními 
zvukovými efekty. Ač neznáme pravý 
důvod utichnutí bujarého veselí přízni-
vců zlatavého moku, jsme jim přesto do-
sud vděční. Poté, co se obecenstvo 
unavilo potleskem, mělo možnost pose-
dět s hvězdami večera v provizorně zříze-
né čajovně, jejíž půvaby a vůně ukrátily 
nejednomu divákovi i přestávku mezi 
prvním a druhým dějstvím. Bohužel, na 
noční pití čaje a zpěv při kytaře zůstali 
jen ti nej vytrvalejší skalní fanoušci, ale 
vzhledem k počtu členů samotného sou-
boru si přesto čajovnice nemohly stěžo-
vat na nízký obrat. 

Můžeme - li reprízy z pátečního a so-
botního večera považovat za vydařené, 
nedělní derniéra pak byla pravým diva-
delním sukcesem. Kromě obvyklých 
uřeknutí, zakopnutí a zaspání se nám po-
dařilo pobavit publikum i zcela novými 
prvky. Řádovému bratru Lorenzovi začal 
uprostřed dialogu s Romeem zvonit mo-
bil - moudrý a životem ošlehaný mnich 
však nehnul brvou a telefonát se starým 
Montekem, Romeovým otcem, zcela 
klidně vyřídil přímo na pomyslném jeviš-
ti. Obecenstvo se rovněž konečně mohlo 
na vlastní oči přesvědčit o již několikrát 
zmíněné záludnosti těsných kostýmů -
napnutá látka tentokrát nevydržela do 
konce obrazu a povolila na jednom z ra-
menatých pážat, které se tím pádem ocit-
lo před zraky nebohého diváka do půl 
pasu nahé. Bravurně hrajíc opilost, ani 
Montekovo páže však neztratilo tvář 
a důstojně odvrávoralo ze scény, zatímco 
mu jeho druh pomáhal cudně zakrýt holá 
záda. Ohlas byl obrovský. Po závěrečné 
tragické scéně se herci museli několikrát 
děkovat za zvuku hřmotného potlesku 
stojících diváků. 

Nezbývá, než poděkovat. Poděkovat 
právě za Váš potlesk, přízeň a zejména 
přátelství, které především dovedlo mno-
hé z Vás již podruhé na ledečské skály za 
nejkrásnějším a nejsmutnějším příběhem 
všech dob. Jak bylo naznačeno už v úvo-
du, i Mimochodem se s Romeem a Julií 
loučí s jistou dávkou smutku - a bude 
zřejmě ještě nějakou dobu trvat, než mezi 
sebou přestaneme mluvit jejich poetic-
kým jazykem. Proto doufáme, že i Vy jste 
se o posledním červnovém víkendu vrace-
li do ledečského údolí o trochu bohatší na 
duši, protože jen tehdy má naše snaha 
opravdu smysl. A troufáme si věřit, že se 
za námi na podzim opět vydáte do kopce. 

Za DS Mimochodem Hana Kletečková 
v 

Sen noci svatojánské na Septouchově 
Divadelní spolek Mimochodem, který na konci červ-

na opět slavil úspěch s reprízami loňského představení 
Romeo a Julie, se pustil do studování dalšího velkého 
kusu, a to opět z pera Williama Shakespeara. Jednou 
z největsích deviz loňského zpracování tragického pří-
běhu milenců z Verony bylo bezesporu využití ledeč-
ského hradu, jehož kulisy vytvářely působivou 
atmosféru a doplňovaly tak celkový dojem z kulturního 
večera. Letos se umělecký režisér spolku, dvaadvaceti-
letý Tomáš Doležal, rozhodl při řešení scény pro Sen 

noci svatojánské, který je letos na programu, zajít ještě 
dál a využít prostory, jež skýtá lesopark Septouchov. 
Představení je plánováno na podzimní víkendové veče-
ry, a to v době 9.-11. září vždy od 20.30 hodin. Na pří-
rodní scéně se opět objeví všichni známí herci z loňské 
hry v čele s Hankou Kletečkovou, Jakubem K Saidlem, 
Tomášem Doležalem a dvěma novými hereckými posi-
lami v osobě Denisy Hladovcové a Denisy Budilové. Po-
drobnější informace jsou k nalezení na internetové 
adrese www.mimochodem.unas.cz. Filip Ženíšek 
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PRÁCE NA OPRAVÁCH HRADU 
POKRAČUJI I V ROCE 2 0 0 5 

I v letošním roce probíhají další opravy 
na ledečském hradě. Zahájeny byly práce 
na obnově střechy východního, tzv. Vel-
kého paláce, kde budou provedeny práce 
v hodnotě cca 1 021 000 Kč (polovinaplo-
chy střechy) financovaná městem, firmou 
Aquacomp Hard a Ministerstvem kultury 
ČR. Pokračují také práce na statickém za-
jištění východních parkánových zdí, kde 
bude dokončena oprava severního parká-
nu v hodnotě cca 595 000 korun, financo-
vaná městem a firmou Aquacomp Hard. 
Kromě toho bude ještě v letošním roce fi-
nancováno vypracování projektu oprav 
poslední, severní části hradu. 

Celkem tedy budou v letošním roce 
provedeny práce v objemu cca 1 700 000 
Kč s podílem MK ČR 600 000 Kč, města 
Ledeč n. S. 825 000 Kč, firmou Aqucomp-
hard z Ledče n. S. 275 000 Kč. 

B. Svoboda 

Nepolapitelný J a n 
Začátkem dubna 1940 se v Ledči nad Sázavou objevily na vý-

věsních tabulích plakáty označené VÝZVA! Samozřejmé jsme to 
jako hoši viděli a četli, i když jsme z toho zase tak moudří nebyli. 
Ale doma nám to vysvětlovali. O co šlo? Dne 7. června 1939 byl 
241etý mladík a skaut z Domažlic Jan Smudek v restauraci 
U Samsů na Kladně spolu s kamarádem Františkem Petrem. Byl 
jeho spolužákem z Vyšší mistrovské školy strojnické tamtéž. Oba 
se nesmířili s nacistickou okupací a snažili se něco dělat. V hos-
tinci byl mimo jiných hostů i vrchní strážmistr německé pořádko-
vé policie Wilhelm Kniest a už byl podnapilý. Mladíci mu chtěli 
zcizit pistoli a oba už byli nelegálně ozbrojeni. Smudek měl už 
u sebe jinou odcizenou německou armádní pistoli. Když kolem 
1. hodiny Kniest odcházel, šli oba za ním. Došlo k potyčce, při níž 
byl policista zastřelen. Ale nastal následný zmatek, který není do-
dnes zcela objasněn. Každopádně mu jeho pistoli nevzali. 

Akce vyvolala mezi okupanty velký rozruch a hlášení o tom 
šlo až do Berlína k H. Himmlerovi. Do Kladna přijel samotný 
Karl Hermann Frank a oberlandrát Dr. Meusel vyhlásil stanné 
právo. Byly uzavřeny biografy, divadla atd., zatčeno bylo např. 
celé městské zastupitelstvo včetně starosty Františka Pavla. Ten 
už za několik dní zemřel v Brně ve vězení. Byli zatčeni i další 
a před časem jsem se osobně znal s dnes již zesnulým redakto-
rem Karlem Kašákem z Prahy. I ten byl zatčen a z koncentrační-
ho tábora v Dachau se vrátil až po jeho osvobození v květnu 
1945. Byli zatčeni i profesoři z odborné školy, mezi nimiž byl 
i ing. Ladislav Rucký, který dlouhá léta až do své smrti žil v Par-
dubicích. Dobře jsem se s ním znal. Byl tehdy třídním profeso-
rem J. Smudka. Ing L. Rucký byl naopak vězněn v Terezíně, 
odkud se vrátil až za čas. Z toho je tedy jasně patrné, že odveta 
nacistů byla tvrdá a vybíjela se na nevinných lidech, kteří s tímto 
činem naprosto neměli nic společného. 

Byl vypátrán a zatčen i Smudkův kolega František Petr a ač-
koliv Kniesta svým výstřelem pouzej>oranil na ruce, přesto byl 
odsouzen k trestu smrti a jako první Čech od okupace dne 14. 9. 
1940 popraven. 

Sám Smudek dokončil druhý ročník kladenské školy a jak 
mezitím, tak i poté se aktivně podílel na odboji, získával spolu 
s dalšími domažlickými skauty zbraně i výbušniny. Gestapo za 
čas zjistilo údaje o ilegální činnosti těchto mladých lidí. Proto 
nejen on, ale i další se snažili odejít do zahraničí. Dne 21. 3. 
1940 přišli klatovští gestapáci i pro Smudka do jeho stálého 
bydliště v Domažlicích. Hledali výbušniny a Jan jim řekl, že je 
má v kufru na půdě. Tak tam s ním šel gestapák Jakob Neubau-
er. Smudek měl zde ukrytou pistoli a na gestapáka vystřelil (ten 
poranění přežil) a v nastalém zmatku uprchl. Potom na něj na-
stal veliký hon, začala zatýkání desítek rukojmích, atd. A právě 
tehdy Zemský úřad v Praze vydal onu výzvu, v níž jsou podrob-
nosti o Smudkovi, výzvy k občanům o spoluprácí i výhrůžky. 

Kdo mu poskytl pomoc, tak byl tvrdě potrestán, např. Ladislav 
Vojtěch z Prahy-Spořilova byl již 30. 3. 1940 odsouzen k trestu 
smrti a popraven. Občané měli hlásit jeho výskyt na četnické či 
policejní stanici a dokonce domažlická radnice vypsala odměnu 
20 000 K. Nebyla to odměna jediná. (1) 

Tedy je popisován případ z druhého konce tehdejšího protek-
torátu a čtenář si právem řekne, jak to souvisí s Ledči n. Sáz.? 
Lze odpovědět takto: předně se pověst o Smudkovi rozšiřovala 
velice rychle a všichni se skrytě radovali, jak Němcům uniká 
a jak nejsou schopni ho chytit. To mně také doma říkali. Když 
poté začala docházet udání o výskytu Jana Smudka, tak řada 
z nich začala vědomky i nevědomky zahlcovat nacistický vyšet-
řovací aparát. Byly to totiž smyšlenky i snaha udávat za každou 
cenu či nějak vyniknout. Kupodivu jedno z těchto udání se vy-
skytlo i na četnické stanici v Ledči nad Sázavou! 

Zpráva Zemského úřadu o výsledcích pátrání po Janu Smud-
kovi 2. dubna 1940 (tento den přišlo šest udání!) uvádí mj.: 
Zemské četnické velitelství (pplk. Košťák) - 10.30 hod. 

V případu hlášení stopy Jana Smudka v Ledči n. Sáz. se hlásí, 
že bylo bezpečně zjištěno, že udavatel byl v kritické době vzdá-
len od místa 9 km. V důsledku toho byl zatčen a dodán do vazby 
gestapa v Německém Brodě. 

Tolik stručná zpráva o udavači. Bezesporu by se bližší mohlo 
nalézt v písemnostech ledečské četnické stanice, která může být 
archivována v Praze. 

Celá záležitost dokumentuje první etapu německé okupace, 
která poznamenala život lidí v protektorátu a snad nevynechala 
žádné město či obec. 

Pochopitelně okolnosti Smudkova útěku jsou daleko složitěj-
ší. Podařilo se mu už 4. dubna 1940 dostat na Slovensko, poslé-
ze přes Maďarsko do Jugoslávie. Přes Blízký východ se později 
dostal do Francie, kde vstoupil do exilové čs. armády. Zažil i ne-
uvěřitelnou anabázi po francouzských koloniích (např. na Ma-
dagaskar) a konečně se dostal až do Anglie. Tam vstoupil do čs. 
letectva pod krycím jménem Karel Doubek a sloužil jako navi-
gátor. V Anglii se oženil a nacisti se nikdy o jeho úspěšném útě-
ku nedozvěděli. Po roce 1948 opět utíkal, když jeho anglická 
manželka s dětmi raději odjela již dříve. Do vlasti se vrátil po 
roce 1989 a zemřel v tichosti na Domažlicku v roce 1999. 

Tak se uzavřel život člověka, jemuž vlastenci - nyní už pa-
mětníci - drželi palce a obdivovali ho. Jiní mu zase přáli smrt. 
Každopádně exkurze do naší novodobé historie v době, kdy si 
připomínáme 66 let od okupace hitlerovskou armádou, je potře-
bná a nesmírně užitečná. 

1) Koura Petr Dr.: Pozapomenutá legenda českého odboje. 
Soudobé dějiny. 1-2/2004. str. 110-127. Děkuji Dr. P.Kourovi 
za pomoc při zpracování tohoto článku. 

RNDr. Miroslav Vostatek- Oldskauti Ledeč n. 
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Úspěchy ledečského 
závodníka Petra Dlouhého 
V sobotu 28. května 2005 se konal 

v Ústí nad Orlicí mezinárodní závod 
automobilů do vrchu. Pan Petr Dlouhý 
z Ledče nad Sázavou, jezdec se zavod-
ním historickým automobilem Skoda 
130 RS, se umístil na 8. místě a v ne-
dělním závodě 29. května 2005 dosáhl 
7. příčky. 

Velký úspěch se také podařil ve 
dnech 16. a 17. července 2005 ve Vse-
tíně, kde obsadil 5. a 3. místo. 

Škoda 130 RS je jeden z nejúspěš-
nějších závodních automobilů Skoda, 
který i dnes dosahuje na závodech do 
vrchu lepších výsledků než některé 
soudobé automobily. 

Popřejme našemu úspěšnému spolu-
občanovi mnoho úspěchů vjdalších zá-
vodech v Lanškrouně a Šternberku, 
které ho v nejbližší době čekaj í. PN 

SRDECNE V AS ZVEME 
NA IX. ROČNÍK 

TRADIČNÍHO TENISOVÉHO 
TURNAJE ŽEN 

KATEGORIE „B" 

LEDEČSKÝ ZÁMEK 

27.-29. srpna 2005 
kurty nad hradem 

v Ledči nad Sázavou 

H á z e n k á ř i postoupil i , a le stěhuj í se z Ledče 
Když se v roce 2003 ledečští házenkáři konečně dočkali postupu do 

III. ligy, byla jejich radost zkalena faktem, že se jedná o poslední rok její 
existence a pro udržení ve vyšší soutěži bude třeba umístit se do 6. místa. Vý-
voj soutěže ukázal, že to není pro nováčka nesplnitelný úkol, ale vzhledem 
k nepodařenému závěru soutěže chyběl, bohužel, pouhý jediný bod a Ledeč-
ští museli zpátky do východočeského oblastního přeboru. Do sezóny 
2004-2005 si vytýčili jediný cíl: v kraji zvítězit a postoupit do II. ligy. Vše 
probíhalo hladce až do posledního víkendu, kdy házenkáři Ledče prohráli 
v sobotu doma s Náchodem a v neděli v Pardubicích. Díky tomuto nešťast-
nému dvojkolu obsadili druhou příčku a čekali na rozhodnutí Náchoda. Ten 
se však rozhodl do vyšší soutěže nenastoupit a uvolnil tak postupovou pozici 
pro ledečské házenkáře. Družstvo Ledče bylo v nové sezóně zařazeno do ji-
hozápadní skupiny, kde se bude potkávat se zcela novými soupeři - z Prahy, 
budějovického a plzeňského kraje. Odpadlo tím i prestižní posázavské derby 
se Zruči, jejíž družstvo patří mezi nejlepší v severovýchodní skupině. Vzhle-
dem k faktu, že ve II. lize je již povinnost hrát v hale o oficiálních rozměrech, 
která v našem městě zatím chybí, musí se muži na své domácí zápasy přestě-
hovat do haly ve Zruči nad Sázavou, kde již dva roky působí i druholigové 
ženy Ledče. 

Základ týmu mužů, který se již vypořádal s generačními problémy, tvoří 
bývalí úspěšní ligoví dorostenci, které doplní hostující nej lepší hráči z okol-
ních družstev nižších soutěží (Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod). Do nové 
sezóny vstupuje družstvo Ledče s jediným přáním: udržet II. ligu „v Ledči" 
a následující sezónu ji i do města vrátit zpátky a představit se v nové hale! 

Ostatní družstva - družstva mládeže působí více či méně úspěšně ve vý-
chodočeském oblastním přeboru. Za největší úspěch v práci s mládeží pova-
žujeme fakt, že se nám i přes citelný úbytek dětí po více než deseti letech 
podařilo zajistit kompletní návaznost ve všech kategoriích u obou pohlaví, 
a to od přípravek až po dorostence resp. dorostenky. 

Srdečně zveme všechny naše příznivce na domácí zápasy v hale ve Zruči 
v těchto termínech: 

Muži Ženy 

10.9. Praha 4 

24.9. Milevsko Milevsko 

2.10. Mělník 

8.10. Sezimovo Ústí Astra Praha 

22.10. Košutka 

29.10. Severka Ústí n. L. 

5.11. Havl. Brod 

12.11. SCM Plzeň 

Neděle, zač. 10.30 hodin!!! 

Zápasy mužů začínají v 15 hodin, utkání žen mají výhoz ve 13 hod. 

Jako hosté se ledečští muži představí na hřištích Č. Budějovic, Starého Pl-
zence, Aritmy Praha, Bohemians Praha a Strakonic, ženy vyjedou do Č. Bu-
dějovic, Ústí n. L. (Spartak) a Strakonic. JD 

PODZIMNÍ ROZLOSOVÁNÍ KOPANÉ 
I.A třída, skupina A 

14. 8. - 1 6 , 3 0 
2 1 . 8 - 1 6 , 3 0 
28. 8 . - 1 6 , 3 0 
4 . 9 . - 1 6 , 0 0 
1 1 . 9 . - 1 6 , 0 0 
1 8 . 9 . - 1 5 , 3 0 
2 5 . 9 . - 1 5 , 3 0 

Ledeč - Lípa 
Pohled - Ledeč 
Ledeč - Herálec 
Nová Ves - Ledeč 
Ledeč - Pacov 
Bohdalov - Ledeč 
Ledeč - Dobronín 

2 . 1 0 . - 1 5 , 0 0 
9 . 1 0 . - 1 5 , 0 0 
1 6 . 1 0 . - 1 4 , 3 0 
2 3 . 1 0 . - 1 4 , 3 0 
3 0 . 1 0 . - 1 4 , 3 0 
6 . 1 1 . - 1 4 , 0 0 

Ledeč - Rozsochy 
Speřice - Ledeč 
Ledeč - Habry 
Přibyslav - Ledeč 
Ledeč - Polná 
Věžnice - Ledeč 
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otevřeno po rekonstrukci 
Restaurace - Penzion 

OÁZA 
ve Vrbce u Ledče nad Sázavou 

Celoroční ubytování v 2-3 až 
čtyřlůžkových pokojích se sociál-
ním zařízením s možností přistýl-
ky a plné penze. 
Součástí penzionu je restaurace, 
salonek a terasa s grilováním. 
Vhodné pro školení a oslavy. 
V okolí cyklistické stezky, koupá-
ní, houbařský a lovecký ráj. 
V zimě běžecké trasy. 

Provozní doba: 
denně od 10.00-23.00 hod 

informace na tel.: 
569 727 072 

mobil: 
728 371 487 pí Feldmannová 

603 198 667 pí Jursíková 
603 198 673 p. Pánek 

e- mail: 
ivana.jursikova@motraz.cz 

MggílSi H PROFIREAL 
M 0 0 0 0 - 1 8 0 000 H 
• bez ručitele 
* rychle a na cokoli 

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

www.profireaí.cz 

Norci evroi 

ZAKLAPNI POTRAVINY, 
CUKRÁRNA - KUBISTOVA IRENA 

NÁM. SVOBODY 503 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

ZAHAJUJÍ VEČERNÍ PROVĚJ 
S OTEVÍRACÍ DOBOU 

VO 21.30 HOV. 

P R O D Á M V C E L I 
M E D 

• Květový pastovaný 
- 75,- Kč/l kg 

• Tmavý lesní - 75,- Kč/ 1 kg 

J a n F u l í n , H a b r e k 
Tel.: 569 72 63 03 

Přijďte se podívat na naše výrobky do nově otevřené 
ukázkové místnosti v sídle společnosti. 

V květnu letošního roku se ve Stanici ochrany 
fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou narodila 
dvě mláďata norků evropských. Ještě se ani pořád-
ně nerozhlédli po světě a už je jim osud nepříznivě 
nakloněn. Řadí se totiž mezi trojici nejohroženěj-
ších živočišných druhů Evropy. O smutné prven-
ství se dělí s rysem pardálím (Lynx pardina) 
(poddruh rysa ostrovida, žijící na Pyrenejském po-
loostrově) a tuleněm středomořským (Monachu 
monachu) (který byl díky neregulovanému odlovu 
téměř vyhuben.) 

Podle názoru zoologů byla hlavní příčinou 
ústupu norka evropského epidemie neznámé cho-
roby, která se koncem 19 stol. šířila od západu na-
příč Evropou. 

Druhou neméně důležitou událostí v historii to-
hoto druhu se stal komerční dovoz norků americ-
kých za účelem chovu na kožešinových farmách. 

Ačkoli se jedná o druhy vzdáleně příbuzné, 
v mnoha ohledech se od sebe liší. Dobrým rozpoz-
návacím znakem je bílá skvrna, která je u norka 
amerického omezena pouze na dolní čelist. U nor-
ka evropského zasahuje až na horní ret. Velikostně 
převyšuje americký mink náš původní druh dva-
krát. Jeho srst je hustší, tmavší a více se leskne. 
Povahově je norek americký agresivnější a mno-
hem živější než evropský druh. 

V šedesátých letech minulého století se začaly 
objevovat první zprávy o únicích amerických šel-
miček do volné přírody. K těmto nehodám se brzy 
přidaly také nelegální, nepromyšlené vypouštěcí 
iniciativy ochránců zvířat, ale i vypouštění při lik-
vidacích komerčních chovů. 

Norek evropský se tak v přírodě setkal se sil-
ným konkurentem, který ho v poměrně krátké 
době vytlačil z velké části Evropy. Životaschopné 
populace se dodnes zachovaly pouze ve Španělsku 
na středním toku řeky Ebro v provincii La Rioja, 
v Rumunsku, v deltě Dunaje a za 
bělorusko-ruskou hranicí. Není jisté, za jak dlouho 
se norek americký dostane i do těchto oblastí. Pře-
žívání španělské populace je odhadována maxi-
málně na deset let. 

Předpokládá se, že se již norek americký rozší-
řil na většinu našeho území. Vzhledem k tomu, že 
jde o cizí druh, věnují zoologové studiu jeho cho-
vání velkou pozornost. Obavy mají z cizokraj-
ných nemocí a parazitů, které může mink přenášet 
na ostatní zástupce naší fauny (především ostatní 
kunovité šelmy - tchoř tmavý, lasice kolčava, lasi-
ce hranostaj, kuna lesní, kuna skalní). Zajímavé je 
i sledování zvířat pomocí vysílaček, tzv. telemet-
rie, které přináší výsledky o pohybu zvířat, o jejich 
aktivitě během dne a velikosti teritorií. 

Ochrana norka evropského za těchto okolností 
je velmi obtížná. Jediné vhodné řešení zatím nabí-
zí celoevropský chovný program s centrem v es-
tonském Tallinu, odkud jsou veškeré aktivity 
koordinovány. Cílem je uchovat genofond mizejí-
cího norka evropského prozatím alespoň v zajetí, 
dokud se podmínky nezlepší natolik, že bude mož-
ný jeho návrat zpět do volné přírody. 

Z celoevropského hlediska je dnes návrat norka 
evropského do přírody nereálný Zoologové se 
proto pokouší alespoň o vysazování lokální, pouze 
na předem vytipovaných lokalitách, kde se zatím 
norek americký nevyskytuje a kam se s velkou 
pravděpodobností ani nedostane. Takovými místy 
jsou např. estonské ostrovy Hiiumaa a Saaremaa. 
Za úvahu stojí i nám blízká zapomenutá údolí slo-
venských Karpat. Vypouštění norků evropských 
je však velmi nákladné a proto mu vždy musí před-
cházet pečlivá studie každé potencionální lokality. 

O osudu našich norčích dvojčátek je zdá se roz-
hodnuto. S velkou pravděpodobností najdou nový 
domov v některém z mnoha chovných zařízení po 
celé Evropě. Kdo ví, možná už jejich potomci po-
mohou k návratu tohoto ohroženého druhu zpět do 
Evropy. HS 

Specialista na okna, dveře a stěny 
z plastu, dřeva a hliníku 

PKS MONT, a s. 
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár 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 

VOLEJTE ZDARMA 
800 23 00 23 

i j p j h b & M C Í N O V I W Y i i 

mailto:ivana.jursikova@motraz.cz
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Nekvalitní příjem 
TV P RIM A v Ledči 
Televizní diváci přijímající TV 

PRIMA na kanále č. 24 Septouchov si 
zajisté všimli, že od jisté doby je zhorše-
ná kvalita obrazu této stanice. Jedná se 
o dva svislé pruhy vlevo obrazovky 
a duchy na bílém pozadí. Tato porucha 
dle vyjádření ČTU vzniká na trase Javo-
řice 59. kanál a Šeptouchov. Tuto záva-
du nelze jednoduchým způsobem 
odstranit. Podle posledních informací se 
na odstranění příčin ani nepracuje. Uvi-
díme tedy, co přinese slíbená digitaliza-
ce. Samozřejmě nepomáhá ani 
vylepšení domácích antén. Je paradox-
ní, že čím lepší anténa, tím je efekt vý-
razněj ší. D R Z Ledeč 

Situace na trhu práce 
v mikroregionu 

Ledeč nad Sázavou 
Míra nezaměstnanosti v mikrore-

gionu Ledeč nad Sázavou k 30. červ-
na 2005 činila 6,80 %, což je 358 
uchazečů o zaměstnání (z toho 240 
žen). Průměrná míra nezaměstnanos-
ti v okrese Havlíčkův Brod byla 
5,85 %. V I. pololetí roku 2004 byla 
na Ledečsku nezaměstnanost 7,59 %. 
Počet nezaměstnaných vzrostl od té 
doby o 9 uchazečů o zaměstnání. 

Přímo ve městě Ledeč je 190 neza-
městnaných, míra nezaměstnanosti 
je zde 6,22 %. 

Počet volných pracovních míst na 
Ledečsku činí v současné době 21 
míst. Nyní připadá na jedno volné 
pracovní místo přibližně 17 uchaze-
čů o zaměstnání. ÚP H. Brod 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
28. 8. Bártová Věra, Mizerov 91 
31.8. Kadlečková Marie 

Havlíčkova 639 

75. narozeniny oslaví 
24. 8. Čapek František, Havlíčkova 632 
26. 8. Březinová Hedvika 

Na Skalce 694 
30. 8. Kocmichová Růžena 

Slunečná 865 
31.8. Pešoutová Olga, 28. října 499 

85. narozeniny oslaví 
24. 8. Pavlasová Ludmila, Habrek 7 

K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti 

Svatby 
Petra Doležalová & Radek Tesárek 
Květoslava Pínová & Miroslav Slezák 
Hana Svobodová & Imrich Nagy 

Novomanželům přejeme do společného 
života hodně lásky, porozumění a spo-
kojenosti. 

Narozeni 
Vojtěch Vlastník 
Daniel Zlata 
David Zlata 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 

Zemřeli 
Kafka Josef 
Šoula Zdeněk 
Bouz Josef 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V ZÁŘÍ DO KINA! 

3. 9. RESIDENT EVIL: APOKALYPSA 
19:30 Katastrofa podzemní laboratoře bioche-

mické korporace Umbrella pronikla i na 
povrch a zamořila město hladovými zom-
biemi. Umbrella vysílá monstrum Neme-
sis, aby odstranilo ty, kteří v Racoon City 
přežili. Milla Javovich v akčním hororu je 
obdařena novými schopnostmi a silou. 

7.9. RYCHLÝ STRIPES 
18:00 Opuštěný zebří sameček vyrůstal v do-

mnění, že je závodním koněm. S pomocí 
přátel ze stáje a dívky z rodiny, která se ho 
ujala, si splní sen. Bude závodit s plno-
kre vniky... 

10. 9. HOTEL RWANDA 
19:30 Hotel Rwanda je natočen podle skuteč-

ných událostí a popisuje příběh hotelového 
manažera Paula Rusesabaginy, který pos-
kytl přístřeší tisícovkám uprchlíků během 
rozsáhlé genocidy v občanské válce v af-
rickém státě Rwanda. 

14. 9. NENÁVIST 
19:30 Japonský režisér Takashi Shimizu se pře-

sunul do Hollywoodu, aby si zrežíroval re-
make své vlastní hororové série. Mladá 
Američanka přijíždí do Tokia na stáž. Jako 
pečovatelka se dostane na prokleté místo a 
bude čelit duchům. 

17. 9. DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN 
19:30 Japonský režisér Takashi Shimizu se pře-

sunul do Hollywoodu, aby si zrežíroval re-
make své vlastní hororové série. Mladá 
Američanka přijíždí do Tokia na stáž. Jako 
pečovatelka se dostane na prokleté místo a 
bude čelit duchům. 

21. 9. TEAM AMERICA: 
SVĚTOVĚJ POLICAJT 

19:30 Loutkoví superhrdinové bojují proti tero-
rismu. Budou schopni zachránit svět? 
Akční loutkový film od proslulých tvůrců 
seriálu South Park. 

24. 9. ROMÁN PRO ŽENY 
19:30 Marek Vašut, Simona Stašová a Zuzana 

Kanóczová v nové komedii Filipa Renče 
podle scénáře Michala Viewegha. 

28. 9. SVĚRACÍ KAZAJKA 
19:30 Válečný veterán Jack Starks je propuštěn 

ze služby kvůli příznakům ztráty paměti. 
Je obviněn z vraždy a ve svěrací kazajce 
zavřen do izolace. Díky lékům, jež mu jsou 
podávány, dokáže vidět do budoucnosti, 
kde spatří i svou vlastní smrt... 

Náměstí v Ledči nad Sázavou koncem 20. let 
Pohlednice odešla z ledečské pošty 24. května 1929 do 

Chrudimě. Na náměstí již stojí Kabešova socha Mistra 
Jana Husa a už jsou osázeny lípy. Prý se sázely k 10. výro-
čí republiky v roce 1928. Pošta se přestěhovala na druhou 
stranu náměstí a stojí před ní autobus, který jezdil asi na 
Dolní Královice a Čechtice. Má ještě kola s plnými guma-

mi a na tehdy hrbolatých cestách byla jízda asi „drncavá". 
Na domě obchodníka Stanislava Vaněčka (také má na 
domě svoji firemní tabuli) je na střeše konstrukce pro te-
lefonní vedení. Hned na rohu směrem k mostu je Hotel 
„U zlaté Prahy" a pamatuji se, když ho bourali a na jeho 
místě se stavěla Hospodářská záložna. Vedle stojí dům 

Karla Muchy, obchod s textilem. Pak 
jsou domy, kde jsou vývěsní štíty, ale 
nelze je přečíst, až na dům poslední, 
kde je Rudolf Havel. Na protější straně 
je dům se štukaturou, kterému se říkalo 
„U Chudobů". A tam je nápis „Mate-
rialista". Takto náměstí známe dodnes 
až na malé změny. Zajímavá je trafika 
za statuí paní Kloutvorové, kde z ko-
mínku vychází kouř. 

Je patrné, že je na zemi poprašek sně-
hu, někde i na střeše. V pozadí za hra-
dem je vidět letohrádek. Jak je vidět, 
motorismus ještě „se nekonal", takže je 
náměstí nezvykle tiché. 

Určitě je to snímek zajímavý. 
Dr. M. Vostatek 
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