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Francouzi na ledečské radnici 
radnici nejprve v pátek 22. 4., kdy se zde uskutečnila 
videokonference všech tří potenciálních partnerů a ná-
sledně v úterý 26. 4. v obřadní síni byli všichni hosté 
oficiálně přijati starostou města. 

Rýsující se trojstranná spolupráce francouzského, 
skotského a českého města nabízí našim studentům, 
spolkům a občanům možnost výměnných pobytů 
v rámci Evropské unie, které jsme již rok členem. S po-
tenciálními partnery máme mnoho společného: pohos-
tinnou a veselou povahu, chuť poznávat nové tváře 
a hlavně pradávné předky - Kelty. Na konec srpna je 
přislíbena oficiální návštěva starostů partnerských 
měst v Ledči nad Sázavou, kdy by mohla být vzájemná 
spolupráce stvrzena dohodou všech tří starostů. -sv-

Od 19. do 26. dubna byla po našem městě slyšet fran-
couzština. Návštěvu studentů a učitelů doprovázela 
skupinka dospělých z francouzských měst Notre Dame 
de Monts a Saint Jean de Monts. Obě městečka leží na 
pobřeží Atlantického oceánu v oblasti Vendée. První 
má v zimní sezóně 1200 obyvatel a v letní přes 60 000, 
druhé větší s 6000 obyvatel se v létě rozroste až na 
100 000. Z těchto čísel vyplývá, že se jedná o přímoř-
ská letoviska těžící z turismu. Studenti ze Saint Jean de 
Monts k nám jezdí již od roku A 995. Tentokráte s se-
bou přivezli i hosty z Notre Dámre^de Monts, kteří již 
delší dobu spolupracují se skotským městem Gran-
town on;Spey, a nabídli našemu městu partnerství 
v této spolupráci. Francouzské hosty jsme přijali na 

Je přirozeností lidské povahy těšit se na události, kte-
ré dělí naše dny všední od svátečních a zachytávají nás 
tak v proudu času - a právě takovým milým vytržením 
z každodennosti probíhajícího školního roku byl pro 
většinu frankofonních studentů našeho gymnázia tý-
denní pobyt jejich francouzských přátel, 24 žáků 
z partnerské střední školy v městečku Saint Jean de 
Monts na atlantských březích. Ujednán na podzim mi-
nulého roku při našem pobytu ve Francii a horlivě při-
pravován od letošního ledna, uskutečnil se ve dnech 
20.-27. dubna a dovoluji si tvrdit, že dostál přáním 
i představám nás všech, studentů i pedagogů, obou 
zúčastněných stran. Když jsme trochu s napětím i oba-
vami čekali v ono středeční odpoledne na ledečském 
náměstí na příjezd autobusu s našimi kamarády a kole-
gy, nemohli jsme ani tušit, jak dobře nakonec všechno 
vyjde: počasí, jež nám po celý týden přálo, i program, 
jehož cílem bylo pochlubit se alespoň částečkou bohat-
ství naší země: její kulturou, architekturou, přírodními 
krásami i pohostinností. Vydali jsme se tak společně do 
podzemí kutnohorských stříbrných dolů i do výšin ka-
tedrály svaté Barbory, propluli jsme na lodičkách krá-

lovstvím jeskynní říčky Punkvy a zvysoka shlíželi na 
dno propasti Macocha, stáli jsme pospolu na místech, 
odkud Napoleon velel slavkovské bitvě a o pár dnů 
později i na vyhlídkové plošině Pražského hradu, obdi-
vujíce krásy Prahy. Francouzští studenti žasli nad do-
vednostmi svých vrstevníků ze světelské sklářské 
školy a s radostí také využili ledové plochy našeho no-
vého stadionu. Zkrátka, veškerý čas, jenž nám byl spo-
lečně dán, jsme využili do poslední chvilky, a při 
loučení většina z nás litovala, že ho bylo tak málo. 
I pouhý týden však postačil k tomu, aby se studenti 
o poznání zlepšili ve svých jazykových dovednostech 
a pochopili o trochu více mentalitu a myšlení jiného 
evropského národa. Aby dohlédli zase o kousek dál za 
hranice svých běžných zkušeností. Na závěr budiž ře-
čeno, že tento pátý výměnný pobyt francouzských stu-
dentů v Ledči nad Sázavou snad nezůstane posledním, 
neboť jeho aktéři jsou pevně rozhodnuti v této spolu-
práci pokračovat a snad i napomoci jejímu rozšíření 
v podobě oficiálního partnerství obou měst, Saint Jean 
de Monts z francouzského kraje Vendée a Ledče nad 
Sázavou. Jana Budinská 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 
6. dubna 2005 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písmeno t) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění smlouvu o spolupráci s obcí Vilémovice na využívání poly-
funkčního a vzdělávacího zařízení v obci Vilémovice za předpokladu, že 
využívání tohoto zařízení bude pro občany Ledče nad Sázavou bezúplatné. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odstavec 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění rozpočet města Ledeč nad Sázavou na rok 2005 takto: 

- příjmy: 69 462,50 tis. Kč 
- výdaje: 70 183,00 tis. Kč v členění závazných ukazatelů: 

Popis 
Kč 

v tisících 

Výdaje kapitola 1 - platy, ostatní výdaje, pojištění, služby 13180,60 

Výdaje kapitola 2 - správa majetku, informační technika, ekonom. Od-
bor 

7 222,70 

Výdaje kapitola 3 - komunikace, odpady, osvětlení, zeleň 12 583,70 

Výdaje kapitola 4 - školství, kultura, kancelář starosty 7 263,80 

Výdaje kapitola 5 - vnitřní správa, sociální věci 10 802,40 

Investice - drobné akce údržby a opravy 8 660,00 

Příspěvek - chodníky, most kraji Vysočina 3 252,00 

Příspěvek na rekonstrukci hradu 825,00 

Příspěvek na plyn. přípojky Habrek, Obrvaň, Souboř, Háj 
(á 10 000,- Kč) 400,00 

Opravy a údržba - komunikace Obrvaň 1 300,00 

Opravy a údržba - ozelenění Háje 730,00 

Opravy a údržba - rekonstrukce smuteční obřadní síně 600,00 

Opravy a údržba - Rašovec (dokončení) 2 300,00 

Projekty 430,00 

příspěvky a rezervy 632,80 

- financování: 3 958,30 tis. Kč, 
- zdroje: 8 578,80 tis. Kč. 

• ZM schvaluje v souladu s § 84, odstavec 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sáza-
vou těmto žadatelům a v této výši: 

Oblastní charita H. Brod Příspěvek na 4 děti stacionáře 80 000,-

Canisterapeutické sdruže-
ní Okrouhlice 

Příspěvek na dopravu a provoz psa pro sta-
cionář 10 000,-

ZUŠ Ledeč n.S. Almanach k 50. výročí ZUŠ 25 000,-

ZUŠ Ledeč n.S. Festival dechových hudeb ZUŠ 18 000,-

TJ SOKOL Ledeč 
Na úhradu části nákladů na opravu střechy 
sokolovny 100 000,-

TJ Kovofiniš - vodáci Celorepublikové závody 5 000,-

Sdružení ADIVADLO 
H. Brod 

Výtvarná a literární soutěž pro děti MŠ, ZŠ a 
ZUŠ okresu H.B. 1 000,-

Centrum pro zdrav, posti-
žené H. Brod 

Na činnost ledečské organizace 5 000,-

TJ Kovofiniš-odd. házené 
Pronájem sportovní haly ve Zruči pro mis-
trovská utkání 6 000,-

TJ Kovofiniš Ledeč Na činnost (energie, topení,...) 200 000,-

MUDr. Zdechovská. Ledeč 
n.S. 

Výzdoba čekárny dětských lékařů na polikli-
nice (práce ZUŠ) 3 000,-

Svaz důchodců Ledeč Na činnost ledečské organizace 15 000,-

Centrum-DDM Ledeč Příspěvek na akce k 30. výročí DDM 45 000,-

Svaz chovatelů Ledeč 
Na dokončení nového chovatelského areálu 
v Pivovarské ulici 15 000,-

Informační centrum Ledeč Koncert vážné hudby 2 000,-

Český zahrad, svaz Ledeč Modernizace moštárny 10 000,-

Pan Jiří Štěpánek - Vrbka Příspěvek na vybudované hřiště ve Vrbce 30 000,-

Rada města Ledeč nad 
Sázavou 

K rozdělení drobných příspěvků během roku 
2005 60 000,-

CELKEM PŘÍSPĚVKY 630 000,-

• ZM v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje v rámci městského programu regenerace v roce 2005 finanční podíl na 
obnově kulturní nemovité památky „Bývalý měšťanský pivovar" čp. 62 na Huso-
vě náměstí v Ledči nad Sázavou, rejstř. č. 46616/6-258 ve výši 8000,- Kč tj. 10 % 
nákladů. 
• ZM v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje v rámci městského programu regenerace v roce 2005 finanční podíl na 

obnově kulturní nemovité památky „Kostel sv. Petra a Pavla" v Ledči nad Sáza-
vou, rejstř. č. 15511/6-265 ve výši 30 000,- Kč, tj. 20 % nákladů. 
• ZM v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje v rámci městského programu regenerace v roce 2005 finanční podíl na 
obnově kulturní nemovité památky „Synagoga" čp. 252 v Ledči nad Sázavou, 
rejstř.č. 6-5508 ve výši 16 000,- Kč, tj. 20,2 % nákladů. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Českým Telefonem, a.s. Praha na 
pozemky pare. č. 2215/10, 2215/30, 2215/45 v kat. území Ledeč nad Sázavou za 
jednorázovou úhradu ve výši 4278,- Kč. 
• ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje přijetí dotace ve výši 480 800,- Kč ze Státního fondu ŽP dle rozhodnutí 
ministra životního prostředí ČR č. 13760432 ze dne 25. 3. 2005 na akci „Regene-
race zeleně na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou". 
• ZM ukládá panu Karlu Urbanovi, členovi Dozorčí rady společnosti VaK a.s. 
Havlíčkův Brod, a panu Jaroslavu Pohorskému, členovi představenstva společnos-
ti VaK a.s. Havlíčkův Brod, jednat s ostatními minoritními akcionáři společnosti, 
tj. městy Chotěboř a Přibyslav ve věci strategie převodu ČOV. 
• ZM ukládá vedoucímu OVŽP Ing. Břetislavu Dvořákovi vyhledávat pozemky 
vhodné k výstavbě rodinných domků se záměrem tyto pozemky odkoupit od vlast-
níků. 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. dubna 
2005 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění Dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací č. HBA-V-9/2005 s Úřadem práce Havlíčkův 
Brod. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění Dodatek k nájemní smlouvě TH 001/95 na tepelné hospodář-
ství, kterým se společnost ATOS zavazuje v kotelně na poliklinice č. 450 a kotelně 
v ulici J. Haška č. 604 provést vlastním nákladem investici na topném zařízení, za 
předpokladu trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2019. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění přijetí cenové nabídky na provedení díla (opláštění venkovní technolo-
gie zimního stadionu) předloženou firmou ATOS s.r.o. Ledeč n.S. za 25 480,- Kč 
bez DPH. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění poskytnutí příspěvku 3000,- Kč ledečskému JUNAKu na organizování 
závodu „Posázavský drsoň", který se uskuteční 7. 5. 2005 se startem na Husově 
náměstí. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění poskytnutí příspěvku 2000,- Kč a možnosti bezplatného vylepení pla-
kátů ledečskému občanskému sdružení Notorix Denatur na organizování 
historické bitvy „Bitva o Notorburk", která se uskuteční 23. 7. 2005 na louce pod 
Sechovem. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na budo-
vání chodníků v centru města. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění podání žádosti o podporu z grantového schématu „Podpora regionál-
ních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" v rámci podopatření 
4.1.2 SROP 1. výzvy č. V/SROP/4.1.2/1/2004 pro akci „Ledeč nad Sázavou - Per-
la Posázaví - propagace města prostřednictvím Jaroslava Foglara" včetně závazku 
na zajištění finančního krytí této akce v roce 2006. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění partnery projektu „Ledeč nad Sázavou - Perla Posázaví - propagace 
města prostřednictvím Jaroslava Foglara": 
- Zdeněk Chlád, Marie Majerové 1077, Ledeč nad Sázavou - administrace projek-
tu bez nároku na odměnu 
- Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. - distribuce všech propagačních materiálu v rámci 
tohoto projektu v Informačním centru bez nároku na odměnu 
- Old skaut a JUNÁK - partnerství na odbornou konzultaci a redigování materiálů 
o J.Foglarovi bez nároku na odměnu 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění zadání vypracování žádosti o podporu z grantového schématu „Podpora 
regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" v rámci podo-
patření 4.1.2 SROP 1. výzvy č. V/SROP/4.1.2/1/2004 pro akci „Ledeč nad Sáza-
vou - Perla Posázaví - propagace města prostřednictvím Jaroslava Foglara" panu 
Zdeňku Chládovi se sídlem Marie Majerové 1077, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 
45950407 za částku 30 000,- Kč (20 000,- Kč po předání na Krajský úřad 
a 10 000,- Kč po přidělení dotace) a pověřuje starostu města pana Stanislava Vrbu 
podpisem předmětné smlouvy s panem Zdeňkem Chládem. Termín podání žádos-
ti: 22. 4. 2005. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění Smlouvy o dílo č.2005/3 na projekční práce řešící rekonstrukci smuteč-
ní obřadní síně s firmou PROJEKT II v.o.s. Světlá nad Sázavou za cenu 89 500,-
Kč s termínem plnění 15. 6. 2005. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění vydání podpůrného stanoviska společnosti W.K.Holdings s.r.o. Praha 
k zařazení kulturní památky „Thunovský letohrádek" do Programu záchrany ar-
chitektonického dědictví pro rok 2006. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění pořádání knihkupecké akce Nakladatelství U Jakuba v chodbě městské-
ho úřadu Ledeč nad Sázavou v termínu 11. 5. 2005 a následně v období 
říjen-listopad za předpokladu, že organizátor akce bude spolupracovat s Městskou 
knihovnou Ledeč nad Sázavou a zajistí si veškeré organizační zabezpečení akce 
vč. prezentace a vybavení. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění schvalu-
je uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku pč. PK 5 v k.ú. Vrbka u Ledče 
nad Sázavou o výměře 1327m2, který je ve vlastnictví pana Jiřího Štěpánka, bytem 
Vrbka čp. 22, na dobu neurčitou pro potřeby dětského hřiště za nájemné ve výši 
2 Kč/m /rok. 
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Na návštěvu do Ledče nad Sázavou zavítal v pondělí 25. dubna 2005 v 16 hodin místo-
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jan Kasal z KDU-ČSL. Na ledeč-
ské radnici se v obřadní síni sešel s dvacítkou občanů, kteří jej zasypali aktuálními 
otázkami ohledně reformy státní správy a systému záchranné služby. Jan Kasal s trpě-
livostí sobě vlastní ochotně odpovídal za účasti místostarosty našeho města Jaroslava 
Doležala. -sv-

Jarní úklid 
S využitím institutu Veřejně prospěšných prací započal od 1. dubna jarní úklid měs-

ta. Šestice nezaměstnaných uklízí pod vedením mým a tajemníka Molína městská 
prostranství. Začínáme samozřejmě náměstím, kde se pravidelně uklízí nepořádek ko-
lem laviček, odpadkových košů a před budovou městského úřadu. Uklidili jsme Herol-
dovo nábřeží na příjezdu do Ledče, kde jsme opěrné zdi pod tratí zbavili letitých 
porostů. Též v prostoru kolej iště od nádraží až k tunelu jsme ve spolupráci s Českými 
drahami vysbírali od letitých odpadků. Celkem jsme zde nasbírali 25 pytlů odpadu 
a s využitím drezíny ČD pod dohledem traťmistra Kafky nechali svézt do sběrného 
dvora. Úklidu se dočkal i parčík na náměstí Svobody, ale druhý den po úklidu se zde 
kolem lavičky povalovaly nové odpadky! Nechali jsme tedy lavičku z tohoto pro omla-
dinu „strategického" postu přemístit do kopce k sídlišti, kde může sloužit k odpočinku 
starších občanů. Těž na parkoviště u pošty jsme nasměrovali úklidovou četu. Snad nej-
více se jarní úklid projevil na stráni v Koželské ulici, kde pracovníci Technických slu-
žeb provedli vyřezání náletových rostlin, vyhrabání suché trávy, klestí a odpadků. Na 
příjezdu do centra města už konečně nebude strašit zarostlá stráň. 

Odborná firma provedla očištění skal pod Šeptouchovem a ledečským hradem od 
nevhodně rostoucí zeleně a uvolněných kamenů v rámci přípravných prací na sanaci 
těchto skal. 

Uklízí nejen četa nezaměstnaných a pracovníci Technických služeb, mnohde přiloží 
ruku k dílu i obyvatelé města, za což jsme jim velice vděčni a všichni ti bezejmenní po-
mocníci s jarním úklidem zaslouží naše poděkování. 

Jaroslav Doležal, místostarosta města 

Autovraky na území 
našeho města 

Nejprve si dovolíme uvést několik definicí 
z našeho právního systému. Pojem autovrak je 
definován v řadě zákonných norem. Pro naše 
potřeby je nejpodstatnější definice, která je 
uvedená v §36 a §37 zákona 188/2004 Sb., kte-
rým se mění zákon 185/2001 Sb., o odpadech. 
Zde se praví, že autovrakem je každé úplné 
nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo ur-
čeno k provozu na pozemních komunikacích 
pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen 
„vozidlo") a stalo se odpadem podle § 3 výše 
uvedeného zákona. 

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen 
autovrak předat pouze osobám, které jsou pro-
vozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracová-
ní, využívání nebo odstraňování autovraku. 
Vlastník vozidla před jeho předáním je povinen 
umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo 
neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický 
vzhled obce či přírody nebo krajiny. Vozidlo 
umístěné v rozporu se zákonem (dále jen „opuš-
těné vozidlo") přemístí po uplynutí 2 měsíců 
obecní úřad na náklady jeho vlastníka na vybra-
né parkoviště. Informaci o umístění opuštěného 
vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní 
úřad na své úřední desce. O umístnění vozidla 
písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho 
možné identifikovat. 

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybra-
ného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 
měsíců od informování vlastníka a v případě ne-
možnosti jeho identifikace od zveřejnění infor-
mace na úřední desce, má se za to, že vozidlo je 
autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem tak, 
že jej předá osobám, které jsou provozovateli 
zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívá-
ní nebo odstraňování autovraků. 

A teď asi to nejdůležitější - náklady spojené 
s výše uvedeným postupem je povinen uhradit 
obci poslední vlastník opuštěného vozidla uve-
dený v registru motorových vozidel. V přípa-
dech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na 
pozemní komunikaci, se postupuje v souladu 
se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Vážení majitelé autovraků, kteří jste pone-
chali svá opuštěná vozidla někde na území na-
šeho města, urychleně zjednejte nápravu. 
Znění zákona je jednoznačné a odstranění vo-
zidla by se mohlo prodražit. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru výstavby,ÚP a ŽP 

Informace k výměně 
řidičských průkazů 

Podle současného znění zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
platí, že všechny řidičské průkazy vydané od 1. 
července 1964 do 31. prosince 2000 musí být 
vyměněny za nové nejpozději do 31. prosin-
ce 2005. Povinné výměny řidičských průkazů 
nepodléhají správnímu poplatku, nedochází-li 
současně ke změně údajů zapisovaných do ři-
dičského průkazu. Zdůrazňujeme, že povinná 
výměna nedopadá na řidičské průkazy vydáva-
né od 1. ledna 2001. Velmi důležitou informací, 
jež se dotýká problematiky povinné výměny ři-
dičských průkazů, je, že vláda České republi-
ky předložila opětovně Parlamentu 
k projednání návrh novely zákona č. 
361/2000 Sb., který v současné době projedná-
vá Poslanecká sněmovna Parlamentu. Tento 
vládní návrh opakovaně předpokládá pro-
dloužení lhůty pro povinnou výměnu star-
ších řidičských průkazu za nové a její 
rozložení do několika stupňů s ohledem na 
stáří vyměňovaného řidičského průkazu, 
prakticky až do roku 2013. Jakkoli Minister-
stvo dopravy vyvíjí snahu o prosazení navrho-
vané úpravy jako celku, nelze vyloučit, že 
zákonná předloha nakonec nebude schválena, 
nebo sice schválena bude, ale může se tak stát 
až relativně pozdě s ohledem na řešení aktuál-
ního problému povinné výměny řidičských 
průkazů. Odbor dopravy, Světlá n. S. 
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Oznámení senátora 
Senátor Bedřich Moldán mění své se-

nátorské dny v Kutné Hoře ze středy na 
pondělí od 10 do 17 hodin. 

Zájemci ho najdou na adrese: Vladisla-
vova 331, Kutná Hora 284 01 - telefon 
327 512 660 

Konverzace na krajské úrovni 
23. března se několik studentů - francouz-

štinám pod dohledem prof. Dokoupilové vy-
pravilo do Jihlavy reprezentovat naše 
gymnázium v krajském kole konverzační sou-
těže ve francouzském jazyce. Že to byla vý-
prava mimořádně úspěšná, za to můžeme 
poděkovat Míše Ro ženské ze septimy a jejímu 
třetímu místu v kategorii Bl, dále Martinu Ja-
nečkovi ze 3.B, který obsadil také třetí místo, 
jen v kategorii B2, ale především Ondrovi Hý-
lovi ze 3.B, který svou kategorii, tedy B2 vy-
hrál a postoupil tím do celostátního kola. To se 
konalo 20. dubna a Ondra jen potvrdil své kva-
lity, v těžké konkurenci se umístil na skvělém 
čtvrtém místě. 

Že tyto úspěchy nejsou pouhým dílem ná-
hody, to dokládají i minulé ročníky soutěže, 
kdy se na předních příčkách suverénně umís-
ťovaly Eva Pavlíčková (2002 - 1. místo), Han-
ka Kletečková (2003 - 1. místo) či Denisa 
Budilová (2004 - 2. místo). 

Proto věříme, že se nám bude dařit i nadále. 
Tereza Dvořáková, septima 

Vážení spoluobčané\ 
obracím se tímto svým článkem na 

Vás, pamětníky i mladé spoluobčany. 
V Ledči nad Sázavou je 571etá tradice 

humanitní organizace Červeného kříže. 
A věřte, že se za svou činnost její členové 
nikdy nemuseli stydět. Vždy pomáhali 
(dle svých možností a znalostí), kde bylo 
zapotřebí. Ať to bylo tam, kde lidé proží-
vali bolestné chvilky a nebo tam, kde se 
něco v rámci města dělo či organizovalo 
a kde byl zdravotní dozor nutný. 

A nyní tato organizace v Ledči nad 
Sáz. pomalu zaniká. To se nelíbí pamět-
nicím z Místní skupiny a proto si daly za 
úkol opět oživit a obnovit tradici této po-
třebné organizace v našem městě. 

Ale bez Vás - našich spoluobčanů, by 
to nebylo možné. Co proto můžete udělat 
Vy? Spojte se buď osobně, nebo telefo-
nicky s někým z výboru z Místní skupiny 
ČK. Rádi Vás opět zapojíme do našich 
aktivit, rádi Vás zdarma proškolíme 
v poskytování první pomoci. A věřte, že 
tím pomůžete nejen sobě, své rodině, 
svým spoluobčanům, ale i Místní skupi-
ně ČK. 
Těšíme se na Váš zájem a Vaši pomoc. 
Za MS ČK: 

D. Geherová-č. tel.: 569 721 826 
H. Čermáková - č. tel.: 569 726 532 
M. Červinková-č. tel.: 569 721 627 

MALÁ MUZIKA 
Tel: 565 397 203 
mob.: 606 522 573 

Zahrajeme na taneční zábavě, 
setkáni rodáků, svatbách, 
společenských večírcích 

a jiných kulturních akcích 

Když jsme loni na podzim vybírali novou vedoucí městské knihovny, nepředpoklá-
dali jsme, že se z ní během půl roku stane taková čarodějnice. Jenže Pavlína Nulíčková 
přistoupila k své nové funkci s velkou invencí. Jako študovaná knihovnice zvládá dob-
ře vedení naší knihovny a ještě ji zbývá čas na organizování volnočasových aktivit ma-
lých čtenářů. Na vánoční a velikonoční soutěže o nejlepší dětské výtvory a spací Noc 
s Andersenem nyní poslední dubnový pátek navázalo Čarodění - slet a nocování ma-
lých čarodějnic v městské knihovně na Husově náměstí. 14 děvčat si zde nejprve vy-
tvořilo čarodějnické klobouky, patřičně se nalíčilo a postrojilo, Pavlína pro ně měla 
přichystáno dostatek košťat, bezpečné ohniště na dvoře městského úřadu, pruty na 
opékání špekáčků a spoustu nápadů pro večerní hry a soutěže. Královna Říše fantazie 
ukrytá v knížkách si potichoučku mnula ruce a sledovala noční Čarodění jistě s potěše-
ním. -sv-

Petrklíč v Sazka Aréně 
Na pozvání Nadace Nova se dne 12. dubna 2005 vypravil ledečský stacionář Petrklíč 

společně se Speciální školou Ledeč nad Sázavou do Prahy na 10. ročník koncertu 
„Chceme žít s vámi" věnovaný postiženým a handicapovaným lidem. V pořadu, který 
uváděli sourozenci Gondíkovi, vystoupilo postupně 14 hvězd současné pop muzik Is-
sou počínaje a Zagorovou konče. Pro mnohé z klientů Petrklíče to byl nezapomenutel-
ný zážitek, kdy poprvé ve svém životě byli svědky živého koncertu plného hvězd, 
světelných a zvukových efektů, nejznámějších hitů, bujarého veselí na jevišti i v hle-
dišti. Obrovské prostory Sazka Arény se otřásaly pod dupotem tisíců tančících a jásají-
cích návštěvníků. 

Autobus s 45 cestujícími z Ledče nad Sázavou se mohl na akci Nadace Nova vydat 
jen díky sponzorským darům jeníkovské firmy Jetti, a.s. a Obecního úřadu Hradec. Na 
zpáteční cestě jsme se stačili zastavit i u Mc Donalda a k osmé hodině večerní se uon-
daní ale šťastní navrátili zpět. Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 
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Když odchází výpravčí do výslužby po 42 letech služby! 
Dne 20.4.2005 kolem 16. hodiny vypukl před dopravní kanceláří v železniční stani-

ci Ledeč nad Sázavou neobvyklý ruch. Železničáři chystali rozloučení svému kolego-
vi, panu Josefu Fejtovi, který v železniční stanici pracoval ve funkci výpravčího. Panu 
výpravčímu Fejtovi zbývalo do vypravení posledního svého vlaku jen několik minut, 
aby pak odešel do výslužby na zasloužený odpočinek. 

Pan Fejt ke drahám nastoupil v roce 1963 a v dubnu 2005 tedy odešel do výslužby po 
42 letech služby, náročné služby v nepřetržitém provozu a velice odpovědné funkci vý-
pravčího. Za svůj provozní život vypravil nesčetně vlaků, telefonní hovory v textu za 
sebou by omotaly zeměkouli, vycvičil mnoho nových výpravčích. Byl vždy slušný ke 
svým kolegům i zaměstnancům, které ve své směně řídil, byl galantní k ženám, uctivý 
k cestujícím. Určitě je na místě říci, že příkladně reprezentoval České dráhy. 

Osobní motorový vlak 9207 do Světlé nad Sázavou se blížil ke stanici Ledeč nad Sá-
zavou. Výpravčí pan Novotný, kolega pana Fejta, vyhlásil staničním rozhlasem jeho 
příjezd a při té příležitosti panu Fejtovi veřejně poděkoval. Spoluzaměstnanci, zaměst-
nanci ve výslužbě a hosté vytvořili od dopravní kanceláře ke druhé koleji špalír, kte-
rým pan Fejt prošel k provedení svého posledního dopravního úkonu ve službě 

výpravčího, výpravě vlaku 9207. Zpět do dopravní kanceláře se pan Fejt vracel za po-
tlesku svých kolegů, kteří mu tímto projevili uznání a vzdali čest. Samozřejmě nechy-
běla ani hudba, která našla místo pod přístřeškem a velice pěkně hrála. Trumpeta je, 
holt, trumpeta! 

Prvními gratulanty byli čestní hosté, pan starosta města Ledeč nad Sázavou Stani-
slav Vrba a pan místostarosta Jaroslav Doležal, kteří panu Fejtovi mimo poděkování 
předali i dar od města. Za přijetí pozvání je třeba panu Vrbovi a panu Doležalovi 
upřímně poděkovat. 

Následují další a další gratulace, květiny, dárky, objetí a také dojetí. Pohoštěním 
s hudbou a tancem pěkný rozlučkový večer končí. Radost a dojetí nikdo neskrývá, ani 
výpravčí pan Josef Fejt. 

Do výslužby odešel zaměstnanec, který se stal svojí profesionalitou pojmem mezi 
svými kolegy a dá se už říci i legendou, člověk, který měl a má rád lidi, který vždy měl 
a má velké srdce. Přejme si více takových lidí mezi námi! 

Milý Pepo Fejte, děkuji Ti jménem všech našich zaměstnanců a též jménem svým. 
Přeji Ti pevné zdraví a vše dobré do dalších let života. 

Ing. Josef Kaplan, přednosta stanice, Světlá nad Sázavou 

Městské muzeum v Ledči nad 
Sázavou si Vás dovoluje pozvat 

na prodejní výstavu obrazů 
PAVLA DVOŘÁKA 
(člena Sdružení výtvarníků ČR) 

ŽENA A KVĚTINA 
(akty a květinová zátiší) 

Výstava se uskuteční v galerii 
městského muzea na hradě 

v Ledči n. S. 
a potrvá od 1. 5. do 29. 5. 2005. 

Otevírací doba 
út-ne 9-12, 13-16 hod. 

Oznamujeme občanům, že 
dne 7. 6. 2005 se konají tradiční 
prodejní výstavní trhy na Husově 
náměstí v ledči nad Sázavou od 
8.00 do 17.00 hod. Čeští prodej-
ci z celého území budou nabízet 
široký sortiment zboží, tj. proutě-
né zboží, sklo, porcelán, textilní 
zboží, obuv, koženou galanterii, 
drogistické zboží atd. 

Srdečně si Vás dovolují pozvat 
prodejci z Čech a Moravy a přeji 
příjemný nákup, 

Je čas dodržovat zákony! 
Tak by se dal vyjádřit smysl projektu na-

zvaného Paragraf 11/55 iniciovaný Aliancí zá-
kon 18. Jedná se o postupovou soutěž určenou 
dětem z 6.-9. tříd zaměřenou na boj proti toxi-
kománii. Každým rokem se soutěží ve dvou 
krajích. Letos byly vybrány kraj Vysočina 
a Ústecký kraj. První kola probíhala na jednot-
livých školách-ZŠ Ledeč nad Sázavou, Gym-
názium Ledeč nad Sázavou, ZŠ Lipnice nad 
Sázavou, ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod, ZŠ 
Lánecká a ZŠ Komenského Světlá nad Sáza-
vou. Vítězné pětičlenné družstvo z každé ško-
ly postoupilo do kola oblastního, které se 
konalo dne 13. 4. 2005 v ledečské sokolovně 
za účasti 30 soutěžících a asi 250 diváků z ce-
lého okresu Havlíčkův Brod. Hlavním organi-
zátorem byli pracovníci Centra - DDM Ledeč 
n. S. a DDM Žďár n. S. Celá soutěž se skládala 
z pěti částí - „Zákon", „Jak bys to vyřešil", 
„Postav věž", „Kdybych byl starostou", „Po-
rušíš zákon". Největší důraz při hodnocení byl 
kladen na schopnosti prezentace daného téma-
tu. V porotě zasedli - starosta města pan Stani-
slav Vrba, člen Policie ČR pan Jiří Vrána, člen 
Hasičského záchranného sboru kraje Vysoči-
na pan Vítězslav Hess, člen divadelního spol-
ku Mimochodem pan Tomáš Doležal, 
pracovnice DDM Havlíčkův Brod paní Květa 
Cempírková, pracovnice Krajského úřadu kra-
je Vysočina odboru školství, mládeže a sportu 
paní Dagmar Hřebenová a tajemnicí poroty 
byla pracovnice DDM Žďár n. S. paní Marie 
Neubauerová. Soutěžní klání bylo velice vy-
rovnané, takže o vítězství rozhodl až rozstřel 
v poslední^ disciplíně. Nakonec se radovalo 
družstvo ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou, kte-
ré postoupilo do krajského kola, které se bude 
konat ve Zďáře n. S. dne 11.5.2005. Ani divá-
ci o soutěžení nepřišli, pro ně byla připravena 
divácká soutěž, kdy hlavní ceny věnovalo Ob-
čanské sdružení AISIS - organizátor projektu 
a bylo o co hrát. Diváci stejně jako soutěžící si 
odnesli discmany, walkmany, radiobudíky a 
jiné další věcné ceny. Doufáme, že se zástup-
cům našeho oblastního kola bude dařit a přeje-
me mnoho úspěchů v krajském kole a dále pak 
v závěrečném kole v Senátu ČR. Za Centrum -
DDM Ledeč nad Sázavou 

Ivana Svobodová 

TANEČNÍ KURZ PODZIM 2005 
CENTRUM - DDM Ledeč nad Sázavou nabízí 

TANEČNÍ KURZ pro dívky a chlapce od 15 let. 
Kurz obsahuje 9 základních a 4 prodloužené 
lekce. Výukové lekce budou v neděli od 16 ho-
din, prodloužené lekce v sobotu a v neděli v so-
kolovně TJ Sokol v Ledči nad Sázavou. Rozpis 
celého kurzu obdrží účastníci na 1. lekci, která 
začíná v neděli 11.9. 2005 v 16 hodin v soko-
lovně. CENA: 1300,-Kč 
Informace o kurzu, přihláška, zápis a placení 
seprovádívDDMod2.5. a končí 10. 6.2005. 

Kroužek Přátel koní při Centru DDM Vás 
zve na každoroční Den koní konaný 29. 5. 
2005 v Podhájí u lomu. Začátek je v 10 hod. 
Představí se vám koně a jezdci z našeho okolí 
při soutěžních kláních. Děti se budou moci 
svézt na koních. Za kroužek Přátel koní 

Marie Koudelová 
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AREÍON 
služba pro seniory a občany 
sc zdravotním postižením 

TÍSŇOVÁ PÉČE 
- nepřetržitá služba 24 hodin denně 
- stačí pouze stisknout tlačítko 
- není nutné zvedat sluchátko 
- domluva přes hlasitý telefon 
- hlídání pohybu v bytě 
- hlídání bytu v době nepřítomnosti 

Klient AREÍONu nosí doma stále při 
sobě dálkový ovládač velikosti krabičky od 
zápalek s tísňovým tlačítkem, které umož-
ňuje z kteréhokoliv místa v bytě spojení s 
centrálním dispečinkem. Při stisknutí tlačít-
ka dojde k přenosu zprávy na počítačový 
pult dispečinku. Kromě toho systém spustí 
další funkce, především zapíná „hlasitý te-
lefon", takže klient může hovořit s operáto-
rem i v případě, kdy např. leží na zemi v 
koupelně a na telefon nedosáhne. Operátoři 
jsou kvalifikované zdravotní sestry, které 
podle potřeby okamžitě zorganizují klien-
tovi potřebnou pomoc - přivolají Záchra-
nou službu, hasiče, elektrikáře apod. Ke 
klientovi vysílají strážníky Městské policie, 
kteří např. pomohou klientovi jenom vstát 
nebojsou nápomocni zdravotnímu či jiné-
mu personálu. 

V rámci systému se také zapojuje tzv. 
„smyčka časového dohledu", která sleduje 
pohyb po bytě v určitém nastaveném inter-
valu. Neprojde-li klient okolo čidla v tomto 
časovém úseku, zařízení opět hlásí na dis-
pečink nebezpečí. Pohybové čidlo lze vy-
užít i k hlídání bytu při dlouhodobější 
nepřítomnosti (hospitalizace, lázně, návště-
va příbuzných apod.). Jednoduchým způso-
bem se systém uvede do provozu „hlídání" 
a při návštěvě neznámého hosta okamžitě 
vysílá na dispečink signál, že je v bytě zlo-
děj. Dispečeři opět zajišťují zásah Městské 
policie nebo Policie CR. 

Jedinou nutnou podmínkou k instalaci 
hlídacího monitorovacího systému 
AREÍON je zavedená pevná telefonní lin-
ka. 
V jakých situacích pomáhá AREION kli-
entům? 
Pokud upadnou a nemohou vstát. 
Nemohou sami dosáhnout na telefon. 
Nemohou sami otevřít dveře. 
Při náhlém zhoršení zdravotního stavu. 
Nemohou si vzpomenout na důležitá tele-
fonní čísla. (Záchranná služba, Policie, Lé-
kařská pohotovost, Hasiči) 
Při napadení v bytě. 
Při jakékoliv jiné náhlé krizové situaci. 
Pokud se nemohou dovolat žádné pomoci. 
Co má zájemce o službu AREION udělat? 
Kontaktovat se s ředitelem SC Světlá n. S. 
p. Hnikem na telefonech: 604 858 925, 569 
456 939. 
Kdykoliv zavolat na dispečink AREIONU 
a nechat se zapsat do pořadníku na tuto 
službu. 
Telefonní čísla dispečinku v Kutné Hoře 
jsou 327 532 901, 327 532 900 nebo 602 
235 375. 
Kolik se za službu platí ve Zruči nad Sáza-
vou a Kutné Hoře? 
Jednorázový poplatek za instalaci zařízení 
v bytě - 1000,- Kč. Měsíční poplatek za 
pronájem zabudovaného zařízení a za služ-
by dispečinku 150,- Kč. 
Další poskytované služby: 
Linka domácího násilí pro seniory 
- 3 2 7 532 999 
Senior telefon - 327 532 900 JH 

Nacistická persekuce na Ledečsku II. 
Když jsem už chodil do měšťanské školy, tak tam mne v roce 1943/1944 

František Hájek učil zeměpis a zpěv, byl i naším třídním. I on se z vězení vrá-
til. Byl to vynikající hudebník a po válce odešel do Prahy, kde se stal profeso-
rem konzervatoře. Jak vyprávěl, i jeho tehdy povolal císař pán do armády, a to 
jako mladíka (tehdy se narukovalo v 17 letech!). Vyprávěl nám o jakémsi fraj-
trovi, který byl nadutec a otravoval vojáky. Jednou šel jakýsi voják, který prá-
vě přijel z fronty, měl rozhalenou blůzu a košile mu kryla výložky (bývaly na 
krku). Frajtr ho zastavil a začal ho pérovat, voják na to nedbal. Po nějaké chvíli 
si však upravil uniformu a zpod košile mu vykoukly důstojnické výložky. Pak 
naopak on „zacvičil" s frajtrem nevídaným a pro vojáky potěšujícím způso-
bem. Prý potom byl velice pokrotlý a navíc šel na frontu. V Ledči n. S. za vál-
ky Fr. Hájek organizoval sborový zpěv směsí národních písní Václava 
Trojana, tak i vlastní směs, kterou aranžoval pro orchestr a dětský sbor. Byla 
to milá vzpruha v okupačních letech. 

Další spisy z 19. 11. 1940 (OÚ Ledeč n. S. - č. ad 744 pres.) uvádějí vedle 
E. Čecha a Fr. Hájka další zatčené, a to odborného učitele Františka Spurného 
z Dolních Královic č.p. 144 a řídícího učitele Karla Pecka z Borovská. Dopis 
uvádí, že byli z vazby propuštěni a vrátili se domů. Avšak spis OÚ (č. 744 
pres.) z 29. 8. 1940 píše o Karlu Peckovi nar. 10. 5. 1904 v Kroměříži, synu 
Eduarda a Anežky roz. Drcmánkové, bytem Borovsko č. 35, nemajetný, mě-
síční příjem 1460 K, ženatý, stará se o manželku a tři nezaopatřené děti ve stáří 
11 až 13 roků (Karel, Olga a Věra). Geheime Staatspolizei o tom informovala 
radu politické správy Dr. Jindřicha Vodičku, který je na spise podepsán. 

O Františku Spurném jsem hovořil s prof. Dr. Petrem Vopěnkou DrSc., pro-
tože v té době Vopěnkovi žili v Dolních Královicích a navíc jak otec Antonín, 
tak jeho žena na škole učili. Se Spurnými se jako rodina stýkali a dobře se zna-
li. Jednou se prý v nějaké třídě ztratila desetikoruna. Tak se pedagogové roz-
hodli, že prohledají žáky, zda peníze nenajdou. Jaké bylo jejich překvapení, 
když u jednoho z nich našli dopis psaný klukovskou rukou, v němž bylo udání 
na učitele Spurného adresované gestapu! Podařilo se na výrostka spustit hrů-
zu, i když tím riskovali hodně. Povedlo se a dopis neodešel a zničili ho. O dal-
ším zatčeném obchodníkovi však není nic psáno. 

Ještě byl vzpomenut Ing. Karel Bačík ze Světlé n. Sáz. Jeho zatčení není 
upřesněno. Ve Světlé byl majitelem brusírny skla Karlov a byla to před válkou 
exportní firma zaměřená na západní trhy i zámoří. Můj dědeček mu vytvořil 
firemní značku, která byla vyražena na zlatých nálepkách a lepila se na brou-
šené sklo. Tehdy mu Ing. Bačík věnoval skleněnou plaketu, kde je vyleptána 
ona značka i dědečkův profil s tím, že je to vyjádření díků tvůrci této značky. 
V květnu 1945 nosil Ing. Bačík uniformu poručíka a byl i v Ledči n. S. Kupo-
divu do Světlé jsem ho tehdy viděl „cestovat" na jezdeckém koni. Dokumenty 
uvádějí ještě další jméno. Dne 30. 7. 1940 byl gestapem ještě zajištěn vrchní 
adjunkt drah Karel Zedník z Příseky čp. 76 a jako školní úředník byl zařazen 
na nádraží v Německém Brodě. Tam byl i zatčen německobrodským gesta-
pem. 

Čtenář si možná bude klást otázku, proč bylo tolik korespondence českých 
úřadů? Smyslem oznámení bylo, že úřad požadoval náhradu na České zemské 
školní radě za zatčené učitele. O tom už svědčí další spisy na Presidium minis-
terstva vnitra. Také šlo o to, že tehdy zatčení byli státními zaměstnanci a úko-
lem příslušných úřadů bylo tyto veřejné zaměstnance evidovat, vyplácet atd. 
Tedy normální a běžné úřední výkony. Jestliže byli naštěstí propuštěni (není 
to však ze spisů známo o K. Zedníkovi a A. Kyselovi), tak aspoň dopadli rela-
tivně dobře. Nakonec to byla první léta okupace a nacistická mašinérie ještě 
nebyla natolik zaběhlá. Hovořil jsem před lety např. s paní Knotkovou z Brna, 
která jako děvče byla zatčena hned v roce 1939. Za pomoc při převádění na 
Slovensko byla odsouzena na 3 roky. Po třech letech ji propustili, což později 
už vůbec neplatilo a zatčení byli ve vězení i nadále. Líčila mně, jak jela v Brně 
tramvají a zrovna nastoupil gestapák, který byl předtím jejím vyšetřovatelem. 
Krve by se v ní nedořezal! Poznal ji, ale naštěstí nebyly komplikace. Tento 
případ uvádím pro dokreslení tehdejší doby a situace. Když to shrnu, pak zat-
čení bylo krutou zkouškou pro účastníky a nelze se divit, že zastrašování bylo 
jedním z cílů tehdejších okupantů. 

Tolik o jedné záležitosti z tehdejšího okresu Ledeč nad Sázavou, kterou je 
potřeba připomenout pro pamětníky a především pro ty, kterým je už tato doba 
neuvěřitelně vzdálená. Tak to tehdy bylo a nelze na to zapomenout. 

RNDr. Miroslav Vostatek 
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Oslavy 50. výročí založení ZUŠ - pokračování: SOUČASNOST 

Naši čtenáři mají možnost prostřed-
nictvím Ledečských novin každý měsíc 
nahlížet do dění Základní umělecké školy 
v Ledči nad Sázavou, která letos oslavuje 
50. výročí svého založení. Tentokrát při-
nášíme kromě pozvánek na plánované 
akce ZUŠ také informace o současné ško-
le, o činnosti jednotlivých oborů, ve kte-
rých škola vzdělává své žáky. 

HUDEBNÍ OBOR 
Posláním hudebního oboru je poskyt-

nout žákům základy odborného vzdělání 

a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kte-
ří by se ve svém životě dovedli uplatnit 
jako amatéři nebo jako budoucí profesio-
nálové. Studium hudebního oboru se čle-
ní na přípravné (od pěti - šesti let), 
základní I. stupně (od sedmi let v délce 
studia 4 a 7 let) a II. stupně (v délce 4 let). 

Výuka hudebního oboru v ZUŠ Ledeč 
nad Sázavou zahrnuje hru na klavír, 
akordeon, elektrické klávesy, housle, ky-
taru, zobcovou i příčnou flétnu, klarinet, 
hoboj, saxofon, trubku, pozoun, tubu, te-
nor, baryton, bicí nástroje, pěveckou hla-
sovou výchovu. 

Ve škole vznikly po r. 2000 nové sou-
bory, ve kterých mohou žáci rozvíjet své 
individuální dovednosti - flétnový sou-
bor, klávesový a akordeonový soubor, 
pěvecké sbory Hlásek a Campanella, sa-
xofonové kvarteto, folklórní soubor. 
V činnosti pokračuje mládežnický de-
chový orchestr školy. 

Žáci hudebního oboru mají možnost 
veřejné prezentace na školních koncer-
tech, vánočních koncertech, absolvent-
ských koncertech. Dechový orchestr 
pořádá své koncerty ke Dni hudby a vá-
noční koncerty a uvádí je v Ledči n. S. 
a okolních obcích. Škola dále organizuje 
vystoupení u vánočního stromu na ledeč-
ském náměstí, představení pro mateřské 
i základní školy, vystoupení pro školní 
družiny, děti ze stacionáře Petrklíč apod. 
Sólisté z řad žáků i učitelů a soubory ško-
ly často vystupují při dalších akcích pořá-
daných jinými institucemi např. při 
vernisážích výstav, při akcích MU apod. 

Za dobu svého trvání připravila škola 
mnoho svých žáků ke studiu na umělec-
kých školách. V současné době jsou stu-
denty konzervatoří bývalí žáci školy 
Tomáš Vobořil (trubka), Martin Růžička 
(trubka), Jaroslav Brabec (skladba, akor-
deon). Foto Jiří Hrbek 

LITERARNE-DRAMATICKY OBOR 
Literárně-dramatický obor ZUŠ je syntetizujícím obo-

rem, v němž prolínají techniky pohybového, mluvního a 
hudebně - rytmického projevu. Půso-
bí na celkový rozvoj a kulturnost žáků 
osvojováním a rozvíjením dovedností 
mluvních a pohybových, potřebných 
každému člověku pro srozumitelný, 
kultivovaný, společensky přijatelný 
projev. Tvořivá činnost dramatická, 
literární, přednesová prohlubují 
schopnost citového prožitku a estetic-
kého vnímání okolního světa. Tyto 
činnosti a dovednosti jsou také před-
pokladem pro uplatnění v široké ob-
lasti sociálně zaměřených povolání, 
ve kterých úspěch závisí na vysoké 
míře empatie a komunikačních do-
vedností, jednotlivé průpravné před-
měty (pohyb a mluva) též ovlivňují 
připravenost žáků na povolání, která 
vyžadují pohotové a pro posluchače 
srozumitelné vyjadřování (pedagog, 

právník...). Literárně-dramatický obor vychovává z dětí 
a mládeže budoucí amatérské divadelníky, přednašeče, 

vzdělané a náročné diváky i čtenáře. 
V ZUŠ probíhá výuka v příprav-

ném studiu (pro děti sedmileté) a zá-
kladním I. stupně (od osmi let v délce 
studia 6 let) a II. stupně (v délce 4 let). 

LDO ZUŠ v Ledči n.S. každoročně 
pořádá divadelní vystoupení (v loň-
ském školním roce žáci LDO vystou-
pili s nastudováním Cikánské 
pohádky, Příběhu o stvoření, předsta-
vení Dva na jednom stromě a hudební 
pohádky Popelka), vystoupení pro 
děti z mateřských i základních škol. 

j ^m^ . Žáci LDO uvádějí vystoupení hudeb-
ního oboru školy a vernisáže. LDO je 
pořadatelem akce s názvem Pohádko-

• vý hrad - soutěžní odpoledne s po-
hádkovými bytostmi u příležitosti 
Dne dětí, konané na hradních nádvo-
řích. Foto Jiří Hrbek 
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Výtvarný obor ZUŠ se obrací ke 
všem dětem a mladým lidem, kteří 
projevují zájem o výtvarné vzdělá-
vání. Usiluje o to, aby žák podle 
svých schopností získával hlubší 
náhled na okolní svět a na sebe sama 
a dokázal ho výtvarně vyjádřit. 

Výuka probíhá v přípravném stupni 
studia (ve věku 6 až 8 let, kam lze výji-
mečně zahrnout i žáky mladší) a pod-
poruje každé, i méně disponované dítě, 
aby se vyvíjelo v citlivou bytost. 

V I. stupni základního studia (ve 
věku 8 až 15 let) a v II. stupni zá-
kladního studia (ve věku 15 až 18 
let). 
Charakteristika předmětů: 

Plošná tvorba zahrnuje kreslířské, 
malířské a grafické reakce na sku-
tečnost, nebo na vlastní niterný svět. 
Je postavena na objevně volné tema-
tice, která obohacuje dětské myšlení 
i emotivitu. V souvislosti s tématem 
žáci poznávají výrazovou svébyt-
nost linií, barev a tvarů ve volné a 

VÝTVARNÝ OBOR 

Znovu až za padesát let? 15. dubna 2005 se v sále gymnázia se-
šli výteční muzikanti, mistři svého oboru. „ Takový koncert Le-
deč ještě nezažilabylo slyšet z úst řady nadšených 
posluchačů. 

OZNÁMENI NOTARKY 
JUDr. Jarmily Endrlové se sídlem v Havlíčkově Brodě, Nádražní 614, 
580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060667, e-mail: endrlova.notar@ tiscali.cz 

Zejména s ohledem na skutečnost, že od 1. 7.2005 bude notář oprávněn vyhotovovat 
výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů -
OZNAMUJI, že budu vykonávat úřední dny takto: 
- v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí 63, (v sídle společnosti INEPOS, s.r.o.) 

každé pondělí od 9 hod. do 16 hod. 
- ve Světlé nad Sázavou, Sázavská 598, (v terase nákupního střediska SAMKA), 

každou středu od 8 hod. do 12 hod. a od 13 hod. do 16 hod. 
Telefonický kontakt pro objednání: 
Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou 569 426 432, Ledeč nad Sázavou 569 726 011. 

Obec Hradec pořádá pro DIAKONII Broumov sběr 
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), 
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, 

- péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek. 
Dne: 30. a 31. 5. 2005 

Čas: 15-17 hod. 
Místo: prodejna Hradec 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. 

Nemocnice Ledeč 
- Háj, spol. s r. o. 
oznamuje pacientům diabetologic-

ké a interní ambulance od 1. května 
2005 změnu ordinačních hodin na 
Poliklinice v Ledči nad Sázavou, 
Habrecká čp. 450. 

Diabetologická ambulance: 
náběry - Po, Pá - 7.30-9.00 hod. 

St-7.30-8.30 hod. 
náběry Quick - St - 8.30-9.00 hod. 
ordinace - Po, St, Pá 

- 11.00-12.30 hod. 

Interní ambulance: 
ordinace - Po, Pá 

- 13.00-15.00 hod. 
St-13.00-14.00 hod. 
(pouze pro zvané) 
Ut, Čt-7.00-15.00 hod. 

užité tvorbě, v pozorování a v 
přepisu reality nebo v kontaktu s vý-
tvarným uměním. Součástí je expe-
rimentování s materiály, nástroji 
nebo postupy, které rozvíjí tvořivost 
a fantazii. 

Prostorová tvorba vedle prostoro-
vého uplatnění linií, barev a tvarů 
vyzdvihuje i roli světla a stínu, obje-
mů, plastických kontrastů a materiá-
lových kvalit. Především zastou-
pena keramikou. 

Objektová a akční tvorba vyvažu-
je některé postupy plošné a prosto-
rové tvorby prožitkovými aktivi-
tami. 

Výtvarná kultura prostupuje celou 
výukou - nabízí prožitky, porovná-
vá vztahy mezi životem, člověkem 
a uměním. Jde o hledání inspirací, 
asociací a souvislostí. 

Výtvarný obor působí od září 
2000 v inspirativních prostorách le-
dečského hradu a 
má za sebou již 

několik výstav. Ledečské veřejnosti 
se děti z VO představily dvěma vý-
stavami KLÍC K MÉMU SRDCI, 
spoluúčastí na VÁNOČNÍ 
VÝSTAVĚ a každoročně prostřed-
nictvím příznačně nazvané přehlíd-
ky svých prací MY Z HRADU. 

K prezentaci výtvarné tvorby patří 
i ukázky celoročně instalované 
v prostorách ledečské polikliniky 
(dětské oddělení a občerstvení). 

Úspěchy sklízejí na přehlídkách 
a soutěžích národních i mezinárod-
ních, výtvarných i fotografických. 

Přestože náš výtvarný obor nemá 
v rámci výuky zařazen předmět pří-
prava ke studiu na středních školách 
s výtv. zaměřením, od šk. r. 2001-
2002 na střední umělecko-průmy-
slové školy byli přijati tito žáci: Jit-
ka Urbanová, Vladimír Vilimovský 
a Daniel Hotovec. 

Foto Jiří Hrbek 
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Absolutní vítězové ze ZUŠ Ledeč n. S. 
1. dubna 2005 se v Humpolci konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akorde-

on. Je velice potěšující, že absolutními vítězi soutěže se stali žáci ledečské ZUŠ, só-
lista Martin Knytl a akordeonové duo Marie Rajdlová a Martin Knytl. Získali 
postup do celorepublikového kola soutěže. Umístění dalších „ ledečáků "je rovněž 
velkým úspěchem - Petr Havel a Petra Špačková získali 2. místo, akordeonové 
kvarteto 1. místo, akordeonový orchestr také 1. místo. Blahopřejeme! 

Ledečský taneční pohár - 3. ročník 
V sobotu 23. dubna 2005 probíhala nepostupová soutěžní přehlídka tanečních sku-

pin, tanečních souborů ZUŠ, zájmových kroužků ZŠ, DDM, středních škol a dětských 
kolektivů z celé ČR. 

Vlastní soutěže, která začínala v 10.30 hodin, se zúčastnilo Centrum - DDM Ledeč 
nad Sázavou, ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod a TS Vlaďky Hlaváčkové, TS Brožová 
a Kaplan Havlíčkův Brod, DDM Čáslav, DDM Kolín Kolíňáček a Srdíčko, DDM Heř-
manův Městec, DDM ALFA Pardubice, Kutná Hora, TS Praha, DDM Praha, ZŠ Ro-
kytnice v Orlických horách, DDM Žďár nad Sázavou. 

Ledečský taneční pohár zahájil starosta Ledče n. S. Stanislav Vrba, který se ujal 
i úvodní řeči. Pro zpestření v zahájení soutěže všem zatancovala nesoutěžní taneční sku-
pina handicapovaných mužů z ÚSP Háj z Ledče nad Sázavou, která měla velký úspěch. 

Dále své taneční umění předvedl pár Brožová a Kaplan a velký ohlas mělo DUO se 
skladbou ELETRICBOOGI Josef Roul a Pavel Kutnohorský. 

Naše taneční skupiny obsadily krásná přední místa: Tygříci I 3. místo v kategorii 
Scénický tanec do 9 let, Tygříci II3. a 2. místo v kategorii Moderní tanec-disco, Lenasa 
I 3. místo a Girls 2. místo. 

Na závěr probíhala soutěž vedoucích, aby jejich svěřenci poznali, že v každém věku 
je tanec hrou a radostí. Soutěž skončila odpoledne v 17 hodin. Po celou dobu hudbu ob-
sluhoval DJ Jan Černý. 

Za pořadatele z Centra - DDM v Ledči nad Sázavou všem zúčastněným soutěžním 
skupinám děkuje na soutěži konferující Zina Kubová 

PRAKO OPĚT V LEDČI H. S. 
Dovolujeme si vás pozvat na další z řady 

koncertů u příležitosti 50. výročí založení Zá-
kladní umělecké školy v Ledči nad Sázavou. 
V pátek 20. května od 19 hodin v sále ledeč-
ského gymnázia máte opět po delší době mož-
nost poslechnout si Pražský akordeonový 
a klávesový orchestr PRAKO, který je soubo-
rem ZUŠ Klapkova 25 v Praze 8 a s téměř dva-
cetiletou historií je asi nejznámějším v České 
republice. Jeho repertoár zahrnuje skladby od 
renesance až po současnost, stejně jako hudbu 
taneční a muzikálovou. PRAKO vystupuje 
pravidelně v Čechách i v zahraničí. Mezi jeho 
největší úspěchy patří dvě druhá místa na sou-
těžním festivalu v italském Castelfidardu v le-
tech 1997 a 2001, 3. místo tamtéž v roce 2004 
a 2. místo na mezinárodní soutěži v Pule 
v Chorvatsku v roce 2003. V Ledči se prezen-
toval již několika velmi zdařilými koncerty. 
Během večera se vám představí s několika 
skladbami i akordeonový orchestr ZUŠ Ledeč, 
dále pak hudební skupina Pilgrim Pimple 
a možná zazní i něco od Psychohlíny... 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

FESTIVAL POSÁZAVSKÝCH 
DECHOVÝCH HUDEB 

Sobotní odpoledne 18. června 2005 bude le-
dečské náměstí patřit „dechovkám". V Ledči 
n. S. se bude totiž konat FESTIVAL 
POSÁZAVSKÝCH DECHOVÝCH ORCHE-
STRU ZUŠ. Orchestry základních umělec-
kých škol z Chotěboře, Světlé n. S., Zruče n. S. 
a Ledče nad Sázavou představí svůj repertoár 
a současně završí oslavy 50. výročí založení 
základní umělecké školy v Ledči nad Sázavou. 

ZUS v Ledči n. S. zve na výstavu 
výtvarného oboru 

MY Z H R A D U IV 
na ledečském hradě 

od 26. 5. do 28. 6. 2005 
vernisáž 26. 5. v 17 hod. 

Otevírací doba: 
PO zavřeno 

Ú T - N E : 9 - 1 2 hod., 13-16 hod. 
Vstupné dobrovolné 

ZUŠ a Městská knihovna 
v Ledči n. S. 

Vás zvou na představení 
hudební pohádky 

ZLATOVLÁSKA 
v dětském oddělení 
Městské knihovny 

19. května 2005 v 16.30 h. 
Účinkují děti 

z hudebně-dramatického 
souboru Hlásek. 

DIVADLO ŠTRŮDL KRUCEM-
BURK A ŠERMÍŘSKÁ SKUPINA 
NOTORIX DENATUR LEDEČ 
NAD SÁZAVOU UVÁDÍ HRU 
DOBYTÍ IRSKA - PŘÍBĚH SOU-
BOJE LIDÍ A BÁJNÝCH ELFŮ 
O SMARAGDOVÝ OSTROV. NA 
DOLNÍM NÁDVOŘÍ LEDEČSKÉ-
HO HRADU 21.5.2005 OD 16 HOD. 
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50 let ledečských zahrádkářů 

9foc s Andersenem 
V noci z 1. na 2. dubna, na více než 400 mís-

tech v České republice, Slovensku, Německu 
a Polsku, proběhla Noc s Andersenem. V Če-
chách je tato akce pořádána již 5 let, ale letos 
se poprvé spalo i v naší knihovně. 200. výročí 
narození dánského pohádkáře H. Ch. Ander-
sena s námi přišlo oslavit 15 dětí z Ledče 
a okolí (byla to pouze dámská jízda, protože 
žádný kluk se nepřihlásil), několik strašidel 
a množství plyšáků. 

Vyráběli jsme legrační jmenovky a při tom 
četly pohádky. Co si z nich děti zapamatovaly, 
využily, protože zvědavá Bílá paní jim kladla 
záludné otázky. Na chvilku se otevřelo i samo 
peklo a čertice dětem vydala za správné odpo-
vědi živou vodu a kouzelný prášek. V hradním 
sklepení se ozývalo i strašidlo, ale bálo se nám 
zjevit. Také nás hodná paní kastelánka pro-
vedla po muzeu a ukázala nám místo, kde byla 
Bílá paní zazděna. 

Po návratu do knihovny jsme podnikli dob-
rodružnou cestu do zákoutí knihovny, děti si 
odtud vysloužily puzzle. Že nevíte, jak se jme-
nuje knihovnický skřítek? Přece Knihomolní-
ček Plachý! 

Zasadili jsme kouzelný strom Pohádkov-
ník, zalili jsme ho a posypali kouzelnými pří-
sadami. Každý musel říct svou nej oblíbenější 
pohádku. Na plné čáře to vyhrála filmová po-
hádka Tři oříšky pro Popelku. 

V průběhu večera se hrála hra Čokoláda, 
která se pro úspěch musela opakovat. Také 
jsme kreslili a psali pohlednice například dán-
ské královně, panu prezidentovi, J. Žáčkovi a 
dalším. 

Přípravy ke spaní se konaly asi v půl jedné 
ráno, ale většina dětí usnula až v půl čtvrté. 
Všem, kdo chtěli poslouchat, se před spaním 
četly strašidelné příběhy z knihy Požíračka 
mrtvol a jiné strašidelné historky. 

Ráno všechny čekalo velké překvapení. Na 
Pohádkovníku uzráli papíroví skřítkové s bon-
bóny. Děti se po lehké snídani odebraly domů. 
Všem se to moc líbilo a nám také. 

Teď chystáme na 29. dubna další spací noc, 
tentokrát s čarodějnicemi. Takže se už můžete 
těšit na další zprávičky od nás. 

Eva a Pavlína (knihovnice) 

V letošním roce je to 50 roků, kdy byl 
v Ledči založen spolek zahrádkářů. Od té 
doby se název organizace několikrát měnil, 
měnily se i podmínky činnosti, ale stále to 
byla organizace nadšených pěstitelů. 

V únoru 1955 byl ustaven přípravný vý-
bor a 13. května došlo z podnětu městského 
národního výboru a zemědělské komise 
k založení vlastní organizace. Na valné 
hromadě se sešlo 57 zahrádkářů, kteří zvo-
lili do funkce předsedy Zdeňka Vltavské-
ho, jednatele Václava Křivohlavého 
a pokladníka Josefa Vrzáčka. Členy výbo-
ru byli: Josef Brož, František Svoboda, V. 
Wenman, J. Jirsenský, J. Jiráček a Jan Mi-
šoň. Později byli do výboru kooptováni -
Františka Hsužvicová, Václav Janeček, Jan 
Badoš a Jaroslav Šila. 
Svůj program tehdy zahrádkáři soustředili 
do čtyř bodů: 

•> Pořádání výstav a informace veřejnosti 
zprávami. 

• Pořádání zájezdů s tematikou kulturně 
poznávací i odbornou. 

• Odborná péče o zahrádkářské zájmy 
členů. 

• Spolupráce s MěNV. 

Založení organizace v nelehkých pod-
mínkách zaslouží obdiv, stejně jako další 
činnost ledečských zahrádkářů. Je pozoru-
hodné, že se na ustavující schůzi sešlo 57 
lidí v době, kdy město mělo asi polovinu 
obyvatel než dnes. Organizace začínala 
skutečně od nuly, bez hospodářského záze-
mí, finančních prostředků a s nevelkými 
odbornými znalostmi a zkušenostmi. Jejich 
program je i po vystřídáni dvou generací 
aktuální i v dnešní době a i dnešní organi-
zace se podle něho řídí. 

K založení organizace došlo 10 let po 
druhé světové válce, kdy měli lidé i při šes-
tidenním pracovním týdnu a většinou těžké 
fyzické práci zájem o přírodu, nové poznat-
ky a vhodného využití volného času. První-
mi členy byli převážně původní obyvatelé 
a majitelé zahrádek u rodinných domků 
a drobní zemědělci. V této době byl nedo-
statek odborné literatury a k dispozici byly 
jen krátké filmy se zahrádkářskou temati-
kou, a to jen v omezeném množství. Výbor 
organizace pořádal odborné přednášky, vý-
stavy ovoce a zeleniny, zájezdy a večery 
otázek a odpovědí. Odborné akce, které se 
většinou konaly ve školách, vždy s vyso-
kou účastí a velkým zájmem posluchačů. 
Obdobný zájem byl o instruktáže řezu 
ovocných stromů. 

O úrovni odborných přednášek si může-
me udělat představu podle toho, že zde 
přednášel architekt Vaněk z Chrudimi, 
známý ovocnář a majitel ovocných školek 
a pracovník výzkumné stanice na Velehra-
dě. Jejich zásluhou se šířily kvalitní odrůdy 
ovoce, včetně rybízu a angreštu. Propagá-
torem pěstování jahod byl profesor Karel 
Krátký. K dalšímu vzdělávání přispěli od-
borní instruktoři Jiří Sukdolát a Jaroslav 
Samehel. Odborné zájezdy do Průhonic 
a výzkumných ústavů měly vždy vysokou 
účast a byl při nich vždy zajištěn výklad 
odborným pracovníkem. V roce 1963 na-

5 0 LET ZAHRÁDKÁŘŮ 

vštívili funkcionáři Josef Brož, Karel Nej-
edlý a Rudolf Tůma zahrádkovou osadu 
v Praze, aby zde získali zkušenosti i na 
tomto úseku činnosti. Svědčí o tom zápis 
v místní kronice. 

S rozvojem průmyslu, výstavbou sídliště 
a příchodem dalších obyvatel z vesnic do 
města vznikla potřeba získat pozemky pro 
založení osady. V souladu s tehdejší legis-
lativou byly převzaty svažité pozemky 
města a soukromých vlastníků, které neby-
ly vhodné pro vznikající zemědělskou vel-
kovýrobu. 20. 11. 1963 byla mezi MěNV 
a organizací podepsána nájemní smlouva 
na 2,64 ha pozemků, a to na dobu pěti let, 
bezplatně a na dalších 20 let za nájem ob-
vyklý v tomto období. Úpravou terénu, 
oplocením a rozvodem vody byly vytvoře-
ny základní podmínky pro založení první 
osady, Žižkov I. Zahrádkáři při tom podle 
profesora Karla Nejedlého odpracovali ti-
síce brigádnických hodin. 

V prvních obtížných letech bylo hlavní 
výhodou organizace, že v jejím čele stáli 
obětaví a pracovití lidé. Plukovník Zdeněk 
Vltavský (na snímku na zadní straně tohoto 
vydání LN) byl dobrý organizátor, skrom-
ný a pracovitý člověk. Až po letech se ob-
čané dozvěděli, že byl účastníkem první 
světové války, obdržel významná vyzna-
menání, účastnil se odboje a pracoval 
v diplomatických službách. Druhý předse-
da - Josef Brož byl učitelem biologie a měl 
proto velké teoretické i praktické znalosti 
a zkušenosti. Propagoval nové odrůdy, 
způsoby práce a vedl k této činnosti i školní 
mládež. Další předseda Václav Janeček byl 
spíše praktik, ale má velkou zásluhu 
o vznik první osady a propagaci pěstování 
okrasných keřů a květin. Mezi obětavé čle-
ny organizace patřily i učitelka Františka 
Haužvicová a Hana Mikšíčková, které se 
staraly o zkrášlení veřejných prostranství 
ve městě. 

Dnešní doba není příliš nakloněna zkou-
mání minulosti a zpětným pohledům, ale 
znalost minulosti umožňuje lépe se orien-
tovat v současnosti a předvídat budouc-
nost. Můžeme se tak i při známé lidské 
nepouČitelnosti vyvarovat starých chyb. 

Ledečští zahrádkáři si na své výroční 
členské schůzi 10. 4. 2005 připomněli, co 
jejich předchůdci vykonali a v čem jim mo-
hou být příkladem. 

Výbor ZO ČZS v Ledči nad Sázavou 
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PRVNÍ KVĚTEN V PAVLOVĚ SE VYDAŘIL! 
V neděli 1. května proběhlo ve Stanici pro handicapované živočichy v Pavlově 

slavnostní zahájení návštěvnické sezony pro rok 2005. Pro návštěvníky jsme při-
pravili zajímavý program. Kromě prohlídky areálu spojené s výkladem o činnosti 
stanice se mohli návštěvníci zúčastnit odchytu a kroužkování ptáků, stopování, 
povídání o rysovi a dravých ptácích. Na děti čekala spousta zajímavých her a po 
obědě také soutěž. 

Účast návštěvníků předčila všechny naše předpoklady. Počasí se vydařilo, a tak 
branami stanice prošlo přes 400 lidí. 

Program byl zahájen v 8:00 kroužkováním ptáků s ornitologem Václavem Bera-
nem. Do natažených sítí se v průběhu celého dne chytlo neuvěřitelných 45 ptáků. 
Kromě běžných druhů, jako je např. kos černý, pěnkava obecná nebo sýkora ko-
ňadra, si mohli návštěvníci zblízka prohlédnout také zvonka zeleného, strnada 
obecného, mlynaříky dlouhoocasé a sojku obecnou. Dozvěděli se mnoho zajíma-
vostí o chycených druzích a o významu kroužkování. 

V 9 hodin pokračoval program stopováním s Pepou Heroutem. Návštěvníci se do-
zvěděli, jak rozeznat stopy a pobytové znaky našich nejběžnějších savců. Kromě 
toho si mohli prohlédnout a „pohladit" vystavené kožešiny běžných savců, jako je 
např. liška obecná, jezevec lesní, kuna skalní, kuna lesní, vydra říční a prase divoké. 

Od deseti hodin byla na programu první oficiální prohlídka stanice v tomto roce. 
O hodinu později už všichni obdivovali majestátného orla skalního, kterého 

předváděl sokolník František Kunc. Nezapomenutelným zážitkem, zvlášť pro 
děti, byly hrátky s rysem Filípkem, které zorganizovali Jitka a Vladimír Zadražilo-
vi. Návštěvníci se dozvěděli nejen o biologii těchto druhů, ale také o problematice 
jejich ochrany. 

Po přestávce na oběd jsme vyhlásili soutěž pro mladé novináře v psaní a kreslení 
na téma: Můj nej větší zážitek v Pavlově. Odezva byla velká a naší porotě dalo nes-
mírnou práci vybrat z tolika šikovných dětí vítěze. Nakonec rozhodl los a i ti, kdo 
nevyhráli, byli po zásluze odměněni. 

Pevně věřím, že všem, kdo Stanici v Pavlově v neděli navštívili, se u nás líbilo 
a že se brzy zase setkáme. Ať už při běžné prohlídce každý den, od května do září 
v 9.00,11.00,13.00 a 15.00 nebo na další podobné akci. Třeba už za měsíc, u příle-
žitosti dne dětí! Pro více informací volejte na tel. 569 721 293. 

Hana Staňková 

A jak viděly 1. květen 
v Pavlově děti? 

Napsala Eva Klofáčová, 11 let 
Přírodu mám moc ráda. Byla jsem 

moc ráda, když jsem slyšela, že poje-
deme do Pavlova, podívat se na Vyd-
rýska a jiná zvířátka. Nejvíce mě 
zaujal norek evropský. Líbil se mi, 
protože je hbitej a je to masožravec 
a to já taky. Norek měl barvu, kterou 
já mám ráda. Doufám, že se Vám líbí 
moje psaní a můj výkres. 

Napsala A. Doležalová, 9 let 

Viděla jsem vydru, která honila 
chovatele. Moc jsem se nasmála. 
Když ho chytla, chňapala mu po kot-
nících. Taky se mi moc líbila Bubli-
na, bachyně divoká. Netušila jsem, že 
může být prase tak velké. Dravci byli 
úchvatní. Bylo jich hrozně moc, je-
den hezcí než druhý. Nejvíc se mi líbil 
orel skalní. Vypustila jsem i ptáka. 
Připadala jsem si, jako bych měla le-
tět s ním. 

CENTRUM - DUM 
DĚTÍ A MLÁDEŽE 

v Ledči nad Sázavou 
nabízí na letní prázdniny 2005 

P Ř Í M Ě S T S K Ý 
T Á B O R 

pro dět i o d 1. d o 5. tříd v t e r m í n u 
o d 11. d o 15. č e r v e n c e 2 0 0 5 

CENA 6 0 0 Kč. 

Činnost v př íměstském táboře začíná 
obvykle v 8 .30 hodin a končí zpravid-
la v 16 hodin. 
V př ípadě celodenního výletu n e b o 
odpolední činnosti m i m o Ledeč j sou 
rodiče aktuálně informováni o příjez-
du. 
Táborové činnosti se b u d o u odvíjet 
od celotáborové hry Z pohádky do 
pohádky s králem Janem a čaro-
dějem Zababou. 
Hlavní jídlo je zajištěno ve školní jídel-
ně m i m o dne, kdy b u d e m e na celo-
denn ím výletě. 
J e h o cena, cena výletu, jízdné do 
okolí a výlohy spo jené s vlastním 
p r o g r a m e m tvoří cenu tábora . 
Přihlášky si vyzvednete v d o m ě dětí 
a zde je také vyplněné odevzdáte 
a tábor zaplatíte. Další po t ř ebné in-
fo rmace obdržíte na tel. čísle 569 
726 415 . Vedoucí tábora 

Hana Veletová 

OSLAVTE DEN DĚTÍ 
SE ZVÍŘÁTKY 

Při jeďte v sobotu 4. června v 9 hodin 
do Stanice pro handicapované živo-
čichy v Pavlově! 
Co Vás čeká? 

od 9.00 - prohlídka stanice 
^ dopoledne - hry pro děti 
Ssebou 
** oblečení na ven, které se může 

zmazat 
^ špekáčky na opékání 
^ ostatní občerstvení bude zaj iš těno 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Více informací na tel.: 569 721 293 

Napsal Ondra Trpišovsky, 11 let 

Pavlov, to je zvířecí stanice, 
nejlepší v republice. 
Jsou tam pěkná zvířata, 
norci, čápi a kůzlata. 
Žijí tam i dravci, 
jsou to pěkní macci. 
Pak jsou tady labutě 
mají velké perutě. 
A už byl konec, 
zazvonil zvonec. 
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Koupím malometrážní byt v Ledči 
nad Sázavou a okolí. Tel: 777 155 932, 
317 851 583. 

Středoškolačka s praxí hledá ja-
koukoliv práci. Tel.: 732 436 409. 

Jarní tenisový turnaj 
Sezóna na tenisových kurtech již začala 

a naši nejmladší ji zahájili tenisovým turna-
jem, který se konal v neděli 17. 4. 2005. Sešlo 
se 37 hráčů rozdílného věku a výkonnosti. 
Bylo vytvořeno pět skupin a v každé se bojo-
valo o putovní pohár. Po velkých bojích je zís-
kali: Josef Boudník, Barbora Svobodová, 
Patrik Urban, Matěj Kovařík a Jan Vrbka. Nej-
starší dorostenci sehráli ještě turnaj ve čtyřhře, 
kde suverénní dvojicí byl Jan Vrbka a Jiří Bě-
loušek. Mladé sportovce přišlo povzbudit asi 
50 diváků, zejména rodičů. Tento turnaj byl 
v letošním roce první a již se chystáme na dal-
ší, který se uskuteční 19. 6. 2005. Poděkování 
patří řediteli turnaje panu Marku Kroutilovi za 
skvělou organizaci a dlouholetou práci s dětmi 
a mládeží. Děkujeme též sponzorům z řad ro-
dičů. 

Za Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou 
Ivana Svobodová 

MANIKÚRA A PEDIKÚRA 
Hana Borovská 

Habrecká 450, Ledeč n. S. 
Telefon: 569 726 426 
Mobil: 603 830 890 

G E L O V É N E H T Y 
S přirozený vzhled 
S kvalitní gely s vysokou trvanlivostí 
S široká nabídka malovaných typů 
S zagelování přírodních nehtů 

Manikúra - široký výběr kvalitních laků 
Pedikúra - ošetření zrohovatělé kůže 

- ošetření zarostlých nehtů 
P-SHINE - ošetření třepivých nehtů 
Depilace voskem 

Nove letni trendy v lakovaní 
a zdobení nehtů 

Světelská rodinná cestovní kancelář Ing. 
Zdeňka Vacka nabízí zbylá místa v poznáva-
cích a pobytových zájezdech s nástupem ve 
Světlé n. Sáz., Havl. Brodě a Jihlavě. Vlastní 
průvodci, plné krytí zákonným pojištěním 
proti úpadku CK, bohatý doprovodný pro-
gram, slevy pro děti! 

Slovensko? Tatry (15.-18. 9. a 28. 9.-1. 10. 
2005), hotel s polopenzí za Kč 3280,- Kč. Tý-
denní pobyty v italských apartmánech (odjez-
dy 18.6. a 2. 7.2005, Kč 2780,- až Kč 3580,-), 
na Kvarnerské riviéře v Chorvatsku v kom-
fortních apartmánech (ceny od Kč 2680,- za 
osobu a týden) pro dvojice i početné rodiny 
a v hotelích s polopenzí (ceny od Kč 5680,- za 
osobu a týden), odjezdy autobusů 17. a 24. 6., 
1. a 8. 7., 26. 8. 2005. Zajistíme dovolenou 
i turistům cestujícím vlastním autem. 

Ing. Zdeněk Vacek 
D. Březinka 73, Světlá n. Sáz. 

Tel.: 569 456 655 nebo 603 929 776 

HOKEJ JAKO ŘEMEN 

V samém závěru první sezony nové ledečské zimní haly se konal hokejový turnaj 
mužů. V sobotu 23. dubna se tu sešla mužstva - SKK Ledeč n. S., HC KOLA Ledeč n. 
S., HC Čechtice, HC Bernartice, HC Zruč n. S. a MOTORKÁŘI Ledeč n. S. Přestože 
příroda spíše lákala k jarní procházce, v hale se hrál ostrý hokej s plným nasazením, 
který početní diváci často oceňovali potleskem. Všichni hokejisté podali skvělé výko-
ny a na ledě by často nechali i duši - leč vítěz je vždy jen jeden. Zvítězilo mužstvo HC 
KOLA Ledeč n. S., což přivodilo smutek na tváři favorizovaného SKK Ledeč n. S. Ti 
však nemusí smutnit, jako pořadatelé turnaje se zhostili celé akce na výbornou a patří 
jim velký dík, stejně jako štědrým sponzorům - Potraviny VÍTAL, Spektrum - J. Bro-
žová, K +K autodoprava, Jatka Habrek, Evos Hydro, Autodoprava Bíza Jiří, Autodo-
prava Bíza Ladislav, s. p. Tesprok. Nezbývá než poděkovat všem za podnětnou akci, 
sportovní výkony a samozřejmě blahopřát vítězům. mk 

Sezona skončila 
Za krásného jarního odpoledne byla v sobotu 30. dubna karnevalem na ledě ukonče-

na první sezona na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou. 
Po zahájení a uvítání starosty a místostarosty města Ledče nad Sázavou vystoupily 

na ledě dvě mlaďoučké krasobruslařky z Havlíčkova Brodu, které nám předvedly za 
doprovodu hudby líbivou sestavu. Poté byly na led vpuštěny masky - děti i dospělí. 
Účast byla zpočátku malá, na led vyjelo pouze šest masek, ale postupně přicházeli další 
návštěvníci a brzy se na ledě a kolem mantinelů shromáždilo 70 lidí. Masky rejdily po 
ledě, pro zpestření mohly projíždět mezi kuželkami a pro kluky byla připravena hoke-
jová soutěž ve střílení na branku. Každý maskovaný účastník na ledě obdržel malý pa-
mlsek. Krasobruslařky z oddílu HC Rebel H. Brod překvapily i krásnými maskami, 
a proto byly odměněny kromě drobností i dortem. Pak přišel čas na vyhodnocení soutě-
že masek. Porota vybírala nej lepší masky mezi dětmi i dospělými a ocenila je též dor-
tem. Ostatní dostali též pěkné ceny a žádná maska neodešla domů s prázdnou. 

Nezbývá než poděkovat všem, kteří pomohli při uskutečnění této akce. Dík patří pře-
devším Romanu Vávrovi ze stacionáře Petrklíč, který v masce prasátka velmi pěkně 
a živě celý karneval moderoval. Dále panu místostarostovi J. Doležalovi za pěkný fi-
nanční příspěvek na ceny, ledečským pobočkám ČMSS, a.s. a Komerční banka, a.s., kte-
ré přispěly různými cenami. Dále chci poděkovat starostovi města S. Vrbovi, který nám 
celou akci fotografoval, děvčatům z gymnázia P. Komžákové a K. Šamanové za pomoc, 
paní I. Vrbové, ve-
doucí stacionáře Pe-
trklíč, za pomoc a při-
spění na ceny, vytvo-
řené stacionářem a 
všem ostatním, kteří 
pomohli při této akci. 

Myslím si, že i 
z úsměvu dětí bylo 
vidět, že se akce zda-
řila a že příští rok se 
přijde opět na „le-
dečský zimáček" po-
bavit ještě více dětí 
a dospělých. 

Taťána Součková 
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Přijďte se podívat na naše výrobky do nově otevřené 
ukázkové místností v sídle společnosti. 

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 

CS FINANCOVÁNÍ GROUP s.r.o. 
P Ů J Č K Y 

pro každého, splatnost až 6 let, 
nejnižší splátky v ČR, 

i důchodcům hotovost do 3 dnů. 
Tel.: 731 417 093 

Volejte kdykoliv i o víkendu. 

PROFIREAL 
•"lO 0 0 0 - 1 6 0 000 g 
• bez ručitele 
• rychle a na cokoli 

Stačí Vám pracovní smlouva 
a 3 výplatní pásky! 

Více info: 744 022 441 
www.profireal.cz 

Kam až může dojít lidská zloba a nenávist? 
Možná tomu nebudete věřit, ale i mně to 

stále připadá jako zlý sen. V roce 2001 jsem 
nastoupila do domácí péče jako zdravotní ses-
tra. Pracovala jsem s nejlepším přesvědčením 
a s láskou v srdci. Vždyť to ani nejde jinak, než 
milovat ty lidičky. Stačil mi jeden jejich 
úsměv a můj den byl prozářený štěstím. Viděla 
jsem za sebou mnoho spokojených lidí. kte-
rým jsem se snažila pomoci v jejich osamoce-
nosti, bolesti a lidském utrpení. Bylo to moc 
krásné, co nejde ani popsat a v mém srdci to 
zůstane navždy. 

Ale přišel den, kdy jsem odešla na mateř-
skou dovolenou a po mně nastoupila zdravotní 
sestra s velkou nenávistí ke mně a s rozhodnu-
tím mě zničit a docílit, aby mě Charita neza-
městnala. Věřte, ale ona to dokázala. 

Dokázala svou podlostí a lstivostí zneužít 
nemocného člověka, ale dokonce i lékaře, kte-
rý svým podpisem zničil VŠE. Před nástupem 
na mateřskou mi děkoval za mou práci, podle 
jeho slov jsem byla strážným andělem jeho pa-
cientů, ale dnes je vše naopak. Nechápu, že se 
nechal propůjčit k takovému hyenismu. 

Ale já chci touto cestou poděkovat všem 
dobrým lidem, kteří mě do konce podporovali, 
panu MUDr. Dudkovi, MUDr. Lokšové 
a MUDr. Jaremenkové za jejich lidskost a za 
to, že se nenechali zneužít k podlým záměrům 
sester, aby svými podpisy stvrdili můj odchod. 

Všem lidičkám vzkazuji, že v mém srdci 
zůstanou navždy, mám Vás moc ráda a děkuji. 

Sestřičkám, které pracovaly na mém odcho-
du z práce, přeji jen a jen to nej lepší, snad naj-
dou konečně svůj klid a ten, v kterého věří, jim 
odpustí. Ivana Hrochová 

Zdravotní pojišťovna 
METAL-ALIANCE 

V roce 2005 příspěvky z fondu prevence na: 
• hormonální antikoncepci 
• pohybové aktivity, rehabilitace 
• ozdr. pobyty děti na horách a u moře 
• sportovní prohlídky 
• preventivní očkování pro studenty VŠ 
• vitaminová podpora děti v předškolním 

věku 
• prevence vzniku ortodontických vad 
• očkování proti klíšťové encefalitidě 
• očk. proti virové hepatitidě typu A, B 
• očkování proti meningokoku typu C 
• program pro těhotné 
• zvýhodnění dárců krve 
• podnikové a manažerské programy 
• prevenci osteoporózy, rakoviny 

prostaty, aterosklerózy 

Slevy pro klienty: 
• na LVZ do zahraničí 
• ve vybraných provozovnách 
• 10 % uGK EXIM tours 
• 10 % u GK KOVOTOUR PLUS 

PLAVÁNÍ ZDARMA - plavecký bazén 
Havlíčkův Brod, pátek 16-17 hodin 
a neděle 18-19 hodin, od září do konce 
května 

KONTAKTNÍ MÍSTA V REGIONU: 
Havl. Brod, Žižkova 280 (nad prodejnou ETA) 
tel. 569 425 323, Po, St, Čt 
Světlá n. S., Lánecká 970, tel. 569 453 158 
Ledeč n. S., Habrecká 450, tel. 569 721 014 
Chotěboř, poliklinika, úterý 10-14 hodin 
www.zpma.cz e-mail: info@zpma.cz 

OCÍIA 
plastová - dřevěná - Eurookna - garážová vrata 

n á t ě r y - t ě s n ě n í - ž a l u z i e - r o l e t y 
Jiří Dlouhý, Poštovní ul. 1050, Světla n. S. 

Tel.: 569 453 7 4 6 , 7 2 3 338 532 

W^mM 

Specialista no okno, dveře o stěny 
z plastu, dřeva a hliníku 
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Zveme rodiče na den otevřených; 
dveří ve středu 18. 5. 2005 v době od 8; 

do 15 bod do logopedické třídy v MŠ 
Stínadla. Těšíme se na Vás. ; 

ROČNÍ JUBILEUM 
Stylová pivnice v Mostecké ulici oslaví 

už rok své existence. Za tu dobu si našla 
řadu svých spokojených zákazníků a další 
jistě přibudou. K našemu jubileu jsme při-
pravili na 10.-12. června 2005 
VÍKENDOVÉ AKČNÍ CENY 

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a tě-
šíme se na Vaši návštěvu! 

PODĚKOVÁNÍ 
Rodina Svobodova 

a Kosíkova děkuje všem 
přátelům, sousedům, 
známým, učitelům a žá-
kům ZŠ, kteří se přišli 
dne 11. dubna 2005 na-
posledy rozloučit se ze-
snulou paní Danielou 
Svobodovou, učitelkou 
ZŠ Nádražní ul. v Ledči 
nad Sázavou. 

Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se dne 14. dubna 2005 v tak velkém 
počtu přišli naposledy rozloučit s naším 
drahým manželem a dědečkem panem 
Otakarem Havlem z Ledče nad Sázavou. 

Zároveň děkujeme za květinové dary 
a projevy soustrasti. 

Manželka a dcera s rodinou 

Letní jazykový tábor 
Šebestěnice u Zbýšova 

Více na: www.milota.wz.cz 
Mobil: 724 055 356, Mgr. Milota 

Dostupné půjčky pro zaměstnan-
ce i důchodce s příjmem min. 6,5 
tis. Kč. Bez ručitele, splatné již od 
702r Kč/měs., vyřízení zdarma. 
Tel.; 607 963 741, 777 316 231 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
6. 5. Šťastný Stanislav, Zd. Fibicha 782 
12. 5. Zeman Jan, Pivovarská 457 
29. 5. Lagová Věra, 5. května 1276 
75. narozeniny oslaví 
8. 5. Mandlová Alena, Stínadla 1038 
17. 5. Peroutková Ludmila, 

Pod Stínadly 637 
30. 5. Maršounová Jiřina, Havlíčkova 624 
80. narozeniny oslaví 3. 5. Janáková Božena, J. Haška 571 
85. narozeniny oslaví 
8. 5. Brožová Marie, J. Haška 616 
31.5. Novák Josef, Stínadla 1041 
93. narozeniny oslaví 
19.5. Radikovská Anna, Komenského 317 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
Svatby 
Blažková Marie & Tůma Ladislav 
Novomanželům přejeme do společného ži-
vota hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 
Narozeni 
Karel Hóniger Tomáš Soldát 
Kristýna Hromádková Matouš Velát 
Karolína Statická Artur Prchal 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 
Zemřeli 
Píška Josef Tomková Jana 
Šulcová Růžena Langer Jaroslav 
Svobodová Daniela Šindelářová Marie 
Havel Otakar 

Dne 30. 4. 2005 jsme vzpomněli 20. 
výročí úmrtí našeho milovaného manžela 
a tatínka, pana Františka Svobody 
z Ledče nad Sázavou. 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Jana a synové Petr a Pavel 
Svobodovi s rodinami. 

Z HISTORIE 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE V ČERVNU DO KINA! 
I. 6. Hitch: Lék pro moderního muže 
19.30 Chcete se seznámit? Zeptejte se mě. 

V hlavní roli Will Smith. Alex „Hitch" je 
legendárním a záměrně anonymním newy-
orským „schůzkologem", který už pomohl 
bezpočtu mužů získat ženu jeho snů. Až 
jednou se sám zamiluje do Sary - aniž by 
tušil... 

4. 6. KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK 
19.30 Romantický příběh ve filmu o bojových 

uměních. Film popisuje vášnivé putování, 
při kterém tři lidé trpí pro lásku. Přestože je 
láska rozděluje, jsou ochotni všechno jí 
obětovat. 

8. 6. ŽIVOT POD VODOU 
19.30 Oceánograf Steve Zissou se chce pomstít 

žralokovi, který zabil jeho nejlepšího pří-
tele. Sestavuje tedy posádku, kterou tvoří 
manželka, s níž si už nemá co říci, novinář-
ka a muž, který je možná jeho synem. 

II. 6. SLEČNA DRSŇÁK 2: Ještě drsnější 
19.30 Agentka FBI Grácie Hartová tentokrát pát-

rá v Los Angeles po vítězce soutěže Miss a 
konferenciérovi této soutěže. Oba byli 
uneseni v Las Vegas a Grácie, ač má zaká-
záno do případu zasahovat, se rozhodne 
přítelkyni zachránit. 

15. 6. ROMÁN PRO ŽENY 
19.30 Marek Vašut, Simona Stašová a Zuzana 

Kanóczová v nové komedii Filipa Renče 
podle scénáře Michala Viewegha. 

18.6. HRA O PŘEŽITÍ 
19.30 Nejhorší noc v životě. Geniální vrah, bi-

zardní smrti, dějové zvraty a falešné sto-
py- v , „ 

22. 6. SKUTEČNY ŽIVOT 
19.30 Robert Redford v roli rančera je donucen si 

k sobě nastěhovat svou snachu (Jennifer 
Lopezová) spolu s její dvanáctiletou dce-
rou, se kterými nemá zrovna nej lepší vzta-
hy. Časem si ale k sobě najdou cestu a rány 
z minulosti se pomalu začínají hojit. 

25. 6. MILLION DOLLAR BABY 
19.30 Frankie trénuje mladé a nadějné boxery, 

nedaří se mu je ale dostat k mistrovskému 
zápasu. Zároveň se pokouší usmířit s dce-
rou. Do toho se v tělocvičně objevuje od-
strkovaná a naštvaná Maggie... Film získal 
Oscary za rok 2004. 

29. 6. V DOBRÉ SPOLEČNOSTI 
19.30 Postarší šéf oddělení inzerce jednoho vy-

davatelství je po mnoha letech degrado-
ván. Jeho nadřízeným se stane teprve 
mladý ambiciózní expert na moderní vede-
ní. Počáteční apatie se časem mění v neob-
vyklé přátelství... 

Jak došlo ke kapitulaci německé vojenské posádky v Praze 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 
511, fax: 569 726 684, e-mail: mesto@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát, foto: F. Pleva. Registrováno na OkÚ Havl. Brod 
pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1—1868/95,5. 5.1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. sr.o. 

Už 60 let se ví, že kapitulaci Prahy podepsal České národní radě 
tehdejší německý vojenský velitel Prahy generál Toussain. Ale ono 
to tak jednoduché nebylo. Česká národní rada vyzvala generála 
Toussaina, aby přišel na velitelství pražského povstání do Bartolo-
mějské ulice k podepsání kapitulace. On to však odmítl. Proto plu-
kovník gšt. Zdeněk Vltavský se nabídl, že pro něho dojde. Skutečně 
generál Toussain na tento návrh přistoupil 
snad hlavně proto, že to odpovídalo vojen-
ským předpisům a zásadám. Plukovníka Vl-
tavského přijal, ale než se vydali na cestu, ho 
požádal, aby se podíval z balkonu na nádvoří. 
Tam stálo v plné pohotovosti veliké množství 
tanků Tygr - chlouby to německé armády. 
Potom řekl, že jak jistě vidí, mohl by Prahu 
ještě nechat pěkně rozstřílet. Plukovník Vl-
tavský si při této příležitosti uvědomil, že celá 
revoluční armáda disponuje celkem čtyřmi 
tanky a v této době již tři nejsou pojízdné, 
slouží jenom jako barikády. 

Když se na České národní radě začalo vy-
jednávat o sepsání dohody - po pravdě řeče-
no, bylo to dost handrkování - tak se 
Vltavský omluvil, že musí odejít, ale že se 
vrátí, aby zase generála Toussaina dovedl 
zpět. Když se po nějaké době vrátil, jeden 

člen rady mu řekl, že má smůlu, protože kapitulace všemi 
přítomnými byla s konečnou platností podepsána a že může s do-
provodem a bílým praporem odejít. 

Jedno české přísloví praví: Kdo pozdě chodí, sám sobě ško-
dí. V tomto případě to bylo ale obráceně. Vltavský měl zase 
jednou v životě ohromné štěstí. Všichni ti, kteří dokument po-

depsali, brzo po nástupu komunistů byli 
zavřeni a nejvíce na to doplatil tehdy štábní 
kapitán Nechanský. Ačkoliv on od r. 1941 
jako parašutista se vrátil z Londýna do pro-
tektorátu se špionážním posláním a s vel-
kou odvahou a štěstím se dočkal revoluce, 
nakonec ho komunisti popravili. Před vál-
kou byl důstojníkem u prvního tankového 
pluku v Milovicích, právě u velitele Vltav-
ského. 

Tak tohle všechno se do školních učebnic 
nemohlo dostat. Český národ byl totiž 40 let 
přesvědčován, že Prahu osvobodila Rudá ar-
máda, i když dorazila až druhý den ráno. Ale 
to přece v historii nemohlo nikterak snížit je-
jich předchozí bojové úspěchy a oběti. Bohu-
žel, touha blbců po slávě a moci dovede 
napáchat i bez války nepředstavitelné zlo. 

Olga Pešoutová 
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