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Večerníčkové 
prázdniny v knihovně 

Máte rádi večerníčky? Jestli ano, pak si 
celé letní prázdniny můžete půjčovat v hu-
debním oddělení kazety a CD s večerníko-
vou tematikou zdarma. 

Platí od 5. července do 30. srpna. 
V dětském oddělení budeme každou 

prázdninovou středu od 10 do 12 hodin 
pouštět na videu večerníčky. Přijďte se po-
dívat. 

Začínáme 6. července a končíme 31. srpna. 
Těšíme se na Vás!!! 

Večerníčková soutěž 
Večerníček slaví 40. narozeniny! 
Jaký je váš oblíbený večerníček nebo ve-

černíková postavička? Namalujte ji, vyrob-
te, vystříhejte (způsob provedení necháme 
na vás) a doneste do knihovny nejpozději 
do 31. srpna. Výrobky začátkem školního 
roku vystavíme u nás v knihovně. 

Neváhejte, budete slavní! 
Každý získá malý dárek a na vítěze čeká 

překvapení! 
Rovněž vyhlásíme nejoblíbenější večer-

níček. Jednotlivé hlasy můžete vhazovat do 
krabice „Splněných přání", vyhodnocovat 
ten nej budeme i podle jednotlivých výrob-
ků. 

Notorix Denatur, člen Rádu rytířů bílého kříže 
pořádá 

BITVU 0 NOTORBURG 
...zemi ovládají strašné války, bída 

a hlad. Panství knížete Notorixe de Nátur 
je sužováno nájezdy barbarských kmenů, 
které neznají slitování. Přeneste se s námi 
do této doby a pňjdte se podívat na velko-

lepou bitvu u Ledče nad Sázavou... 
23. července 2005 

- Ledeč n. S., louka pod Sechovem -
Začátek programu: 13 hod. 
Začátek bitvy: 16:20 hod. 
(areál otevřen od 10 hod.) 

Spatřiti můžete: středověkou tvrz a vesnici, 
střelby z palných zbraní, středověké tržiště, 

lidová řemesla, plivače ohně, středověké 
soutěže pro děti jakéhokoliv věku, rytířské 
turnaje, VELKOLEPOU BITVU, vypálení stře-

dověké vesnice a mnoho dalšího. 
Vstupné: dospělí 70 Kč; děti 30 Kč; 

do 111 cm zdarma. 
Kyvadlová doprava z náměstí, 

možnost občerstvení a koupání. 
Koná se za každého počasí. 

TJ KF Ledeč n. S. pronajme velmi 
levně na měsíce 7., 8., 9. plochu s kry-
tou tribunou, osvětlením a WC pro 
pořádání hudebních a kulturních 
akcí (možno i trhy apod.). 

Tel.: 602 252 365, 777 313 313. 

Žáci I. stupně ZŠ Ledeč nad Sázavou dostali k letošnímu vysvědčení i dárky od nového 
vlastníka společnosti Nemocnice Ledeč - Háj, s.r.o. pražské firmy MEDIRECO, které 
jim předal zástupce firmy pan Martin Vlček ve spolupráci s producentským centrem 
Profil, vedením radnice a školy. Na snímku ve třídě I.A stojí pan Martin Vlček v zadní 
řadě první zleva. -sv-

Stůjte, mračna, 
stůjte, kroupy, 
stůjte, blýskání! 
Zaklínám vás do lesa hlubokého>, 
do dubu vysokého. 

Do dřeva stojatého 
a běžatého, 
tam sebou mlaťte 
a třískejte 

a lidem pokoj dejte! 

(české zaříkávadlo proti letním bouřkám) 

PRÁZDNINY ZAČALY! 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou kona-
ného dne 15. června 2005 
• RM bere na vědomí informaci starosty města 
Stanislava Vrby o převzetí a podepsání hromad-
ných akcií společnosti Úpravny vody Zelivka a.s. 
v listinné podobě dne 1. 6. 2005 v Praze a jejich 
uložení v trezoru Městského úřadu v Ledči nad Sá-
zavou. 
• RM projednala upozornění správce bytového 
fondu firmy ATOS s.r.o. na stav fasády domu čp. 
400 a elektroinstalace domu čp. 77 a bere toto upo-
zornění na vědomí s tím, že v letošním roce nejsou 
v rozpočtu města volné finanční prostředky na za-
bezpečení těchto oprav. 
• RM pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 
odpovědí na dopis čj. KUJI 9890/2005/OM z kraje 
Vysočina, kterým byl městu Ledči nad Sázavou na-
bídnut nepotřebný nemovitý majetek kraje Vysoči-
na v areálu SÚS a školním areálu SOU na Pláckách 
s tím, že o areál SÚS na pozemku st. par.č. 598 vč. 
budov má Město Ledeč nad Sázavou zájem a počítá 
s jeho využitím pro Technické služby a školní bu-
dovu areálu SOU na pozemku 1229/3 a 1229/4 
hodlá využít na turistickou ubytovnu. 
• RM na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění ruší své usnesení č. 
19.2004/169RM-s) ze dne 6. 9. 2004, kterým 
schválila panu Vladimíru Červinkovi, trv. bytem 
28. října čp. 400 v Ledči nad Sázavou přidělení ná-
hradního bytu č. 3 v čp. 77 v ul. Čechova v Ledči 
nad Sázavou (jednalo se o bytovou náhradu). Vla-
dimír Červinek bude nadále užívat byt č. 8 v domě 
čp. 400, ul. 28. října v Ledči nad Sázavou, dokud 
nebude Radou města Ledeč nad Sázavou rozhod-
nuto jinak. 
• RM zmocňuje podle odst. 3 § 102 zákona 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění, starostu 
města Stanislava Vrbu k podpisu smlouvy s firmou 
VITA software o zkušebním provozu SW Přestup-
ky v roce 2005 za cenu 4000,- Kč + DPH. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí 
příspěvku 2000,- Kč na činnost dobrovolné organi-
zace ROSKA Havlíčkův Brod sdružující občany 
postižené roztroušenou sklerózou mozkomíšní. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích platné znění poskytnutí fi-
nanční odměny 5000,- Kč pan Vladimíru Pražáko-
vi u příležitosti jeho odchodu z funkce vedoucího 

městského kina, kde obětavě pracoval po dobu ne-
uvěřitelných 56 let. 
• RM po seznámení s Vyhodnocením provozu 
zimního stadionu za období 01-04/2005 schvaluje 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění měsíční 
výši úhrady provozovateli TS Ledeč nad Sázavou 
s.r.o. v částce 100 000,- Kč. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 zá-
kona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
smlouvu o dílo, jejímž předmětem je sezónní údrž-
ba okolo domu čp. 558-559, ulice Na Sibiři v Ledči 
nad Sázavou sekáním trávy (včetně úklidu a odvo-
zu) o rozloze 668 m2 3x ročně za podmínek, které 
jsou uvedeny ve smlouvě. Cena za dílo se sjednává 
ve výši 2004,- Kč ročně za tři sekání. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 zá-
kona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
uzavření smlouvy s firmou JUDr. Miloš Jirman, 
Nádražní 21, Žďár nad Sázavou. Předmětem 
smlouvy „Smlouva o poskytnutí právní pomoci" je 
poskytování právní pomoci v zadávacím řízení ve 
věci veřejné zakázky „Sanace skalních masivů 
v Ledči nad Sázavou" za částku 70 000 Kč bez 
DPH. 
• RM na základě § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb, o obcích v platném znění schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy manželů Eriky a Pet-
ra Stáníčkových k bytu č. 3 v domě čp. 77, ul. Če-
chova v Ledči nad Sázavou na dobu určitou od 1. 7. 
2005 do 30. 6. 2006. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
cenu pronájmu jedné místnosti v nebytovém pros-
toru č. p. Hrnčíře 53 pro paní Anežku Pipkovou na 
částku 500,- Kč/měsíc, čímž doplňuje svoje usne-
sení č. 3.2005/40RM-S). 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
Dodatek č.l k nájemní smlouvě ÓIaM/0605-N 
mezi Městem Ledeč nad Sázavou a ing. Františkem 
Fialou, bytem Palackého náměstí č. 20, Kostelec 
nad Orlicí na pronájem Husova náměstí pro pořá-
dání prodejních trhů. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí 
příspěvku 20000,- Kč Římskokatolické farnosti -
děkanství Ledeč nad Sázavou na opravu kostela 
v Sačanech. 

Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 27. června 2005 
• ZM v souladu s § 84 odst. 4) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje Smlouvu 
o dílo ev.č. 05/041/05 s firmou M-Silnice, a.s. Par-
dubice, odštěpný závod Havlíčkův Brod na opravu 
komunikace do Obrvaně. 
• ZM v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje Smlouvu č. 
EP-40-0200090/VB/P/1 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na kabelové vedení NN 1 kV 
na pozemcích pare. č. 1631/64 a 1631/64 v k.ú. Le-
deč nad Sázavou s firmou Východočeská energeti-
ka, a.s. Hradec Králové. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje prodej pozem-
ku p.č. 2331/6 - ostatní plocha - ostatní komunika-
ce o výměře 7 m2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou firmě 
SCHÁFER-SUDEX s.r.o. za cenu 100,- Kč/m2. 
• ZM v souladu s § 85 písmeno j. zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ing. Karel Bein-
hauer, V.B.Juhna 1660, Pelhřimov za částku 
199 781,40 Kč s DPH pro rok 2005. Předmětem 
smlouvy je „Povýsadbová péče o sadové úpravy 
v okolí hradu v Ledči nad Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. h) zákona 
č.l28/2000 Sb. o obcích v platném znění úhradu za 
prodej bytu č. 4 v ulici 5. května čp. 629 v Ledči 
nad Sázavou paní Ireně Rajdlové formou splátko-
vého kalendáře v měsíčních splátkách 10 000,- Kč. 
• ZM v souladu s § 85 zákona 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění schvaluje prodej pozemku 
pare. č. 2285/3 o výměře 307 m2 v k. ú. Ledeč nad 
Sázavou a části pozemku pare. č. 2285/2 o celkové 
výměře 236 m2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou firmě 
KOWA s. r. o. Ledeč nad Sázaovu za cenu 100 
Kč/m2 s tím, že firma KOWA s.r.o. předloží sou-
hlas firmy KOVOFINIŠ KF s.r.o. Ledeč nad Sáza-
vou. 
• ZM schvaluje vytvoření pracovní skupiny pro 
přípravu zadávacích podmínek na výběrové řízení 
dodavatele na likvidaci SDO ve složení: pp Miro-
slav Kouba, Rudolf Severa, Karel Šrámek, Otto 
Vopěnka, Karel Urban. Tajemníkem komise ZM 
schvaluje vedoucího OVŽP ing. Břetislava Dvořá-
ka. Termín zasedání komise je stanoven na 1. 7. 
2005 v 17. 00 hodin v budově MěÚ Ledeč nad Sá-

Sportovní hala v Ledči bude 
Po poměrně dlouhé přípravě a jednáních začíná kraj 

Vysočina stavět v Ledči nad Sázavou novou sportovní 
halu. Hala j e určena pro Gymnázium, Vyšší odbornou 
školu a Integrovanou školu v Ledči. Ale na žádost vedení 
města (jednání byla započata před několika lety ještě 
s bývalým v e d e n í m ) j e počítáno i s využitím pro nejširší 
veřejnost a sportovce. Škole by stačila tělocvična běž-
ných rozměrů, ale po dohodě s městem byl záměr upra-
ven a přepracován. Staví se sportovní hala 
mezinárodních rozměrů určená pro všechny druhy běž-
ných sportů včetně házené. To j e také hlavní důvod fi-
nanční spoluúčasti města, která činí 10 mil. Kč. V hale 

bude standardní sociální vybavení, šatny a dále zde na 
přání školy vznikne několik učeben. Veřejná zakázka 
- výběrové řízení - bylo ukončeno v dubnu 2005. Vítěz-
ným uchazečem se stala firma Stav Outulný a.s., Náměšť 
nad Oslavou s cenou 46,5 mil. Kč. Stavba by měla být 
dokončena v září 2006. Po rekonstrukci ledečského ná-
městí a mostu přes řeku Sázavu je to další významná in-
vestice kraje Vysočina ve městě. Pro občany Ledče nad 
Sázavou to znamená určitá omezení a nepohodlí, proto 
prosíme o trpělivost. Novou tělocvičnu si město zaslouží 
a čeká na ni j iž dlouho. PaedDr. Martina Matějková, 

radní kraje Vysočina pro školství a kulturu 

Tisková oprava a omluva 
M ě s t o L e d e č n a d S á z a v o u s e v r o c e 2 0 0 3 s t a lo v „ E D I C I 

V Y S O Č I N Y " v y d a v a t e l e m p u b l i k a c e „ K r v a v á l á z e ň v K o b y -
l ím d o l u " a u t o r a F r a n t i š k a D r a š n e r a . V t é t o k n i z e j s o u n a str . 
2 5 - 3 0 p o d n á z v e m „ S c h ů z k a u H o r k ý c h " m j . p o p s á n y o k o l n o s t i 
z a t č e n í p a n a J a n a K ř i k a v y a n a str . 2 8 - 3 0 se p a k v ý s l o v n ě u v á -
d í : „ V pátek 12. ledna v 5 hodin ráno byli Křikavovi probuzeni. 
Četnické komando v síle 8-10 mužů se psy obklíčilo stavení. 
Včele stál Josef Havel, který upozornil velitele četnické stanice 
v Senožatech Hovorku, že Křikava je ve spojení s partyzány 
a doma ukrývá uprchlíky. Jakýkoli odpor byl marný 

Druhého dne byl Jan Křikava předán gestapu a odvezen do 
Tábora 

Josef Havel tedy vlastně vykonal špinavou práci za příslušní-
ky gestapa." 

J a k v y p l ý v á z p r o t o k o l u v y š e t ř u j í c í k o m i s e S N B , ve l i t e l s tv í 
s t a n i c e Z e l i v z 16. 3 . 1947 , k t e r ý j e t é ž n a s t r a n ě 3 0 v ý š e u v e d e -

n é k n i h y c i t o v á n , l eč n e ú p l n ě , b y l o d ů v o d e m z a t č e n í J a n a 
K ř i k a v y p o d e z ř e n í č e t n i c k é s t an ice , ž e se J a n K ř i k a v a s t ý k á 
s k o n f i d e n t y g e s t a p a a j e s c h o p e n p ř i v é s t S e n o ž a t y a o k o l í d o 
v e l k é k a t a s t r o f y . 

P a n J o s e f H a v e l b y l a k t i v n í m č l e n e m o d b o j e . Z a s v o u 
o d b o j o v o u č i n n o s t b y l v r o c e 1945 g e s t a p e m z a t č e n , o z n a č e n 
s y m b o l e m „ X Y Z " , c o ž z n a č í „ n á v r a t n e ž á d o u c í " , a b y l o d 
2 4 . 3 . 1945 v ě z n ě n v M a l é p e v n o s t i T e r e z í n n a ce l e smr t i 
č. 4 4 . Ž i v o t m u z a c h r á n i l o o s v o b o z e n í . P o v á l c e 1 1 . 1 1 . 1 9 4 6 
b y l a p a n u J o s e f u H a v l o v i p r e z i d e n t e m r e p u b l i k y u d ě l e n a 
v u z n á n í v y n i k a j í c í c h v o j e n s k ý c h č i n ů m i m o b o j čs . v o j e n -
s k á m e d a i l e z a z á s l u h y I . s t u p n ě . 

Z a n e p r a v d i v é t v r z e n í , ž e p a n J o s e f H a v e l v y k o n a l š p i n a -
v o u p rác i , s e j e h o r o d i n ě o m l o u v á m e . 

S t a n i s l a v V r b a , s t a ros t a m ě s t a 

2 wmřmi mmm 



I n f o r m a č n í s e r v i s 
• Rozmrazili jsme první led 
S prvním májem skončila i první sezona na ledečském 
zimním stadionu. Ihned poté jsme započali s rozmra-
zováním ledu. Nejprve bylo nutné utěsnit dilatační 
spáru kolem celé chladící betonové plochy, odfrézovat 
vrstvu ledu na minimum a poté začít s rozmrazováním 
a dělením ledové plochy na menší kry a ty odnášet na 
sluníčko před zimní stadion, kde se o ně příroda již po-
starala. Na odstraňování ledu se podíleli zaměstnanci 
TS Ledeč n. S. a na konečném úklidu i četa nezaměst-
naných z veřejně prospěšných prací. 

Jaká byla ta naše první ledová sezona? 
Zimní stadion navštívilo od ledna do dubna na 27 tisíc 
bruslařů!!! Střídalo se tu pravidelně více jak 25 hoke-
jových kolektivů tzv. odborářské ligy. Sehrála se zde 
čtyři mistrovská utkání okresního přeboru v ledním 
hokeji. Výtěžek ze vstupného za první sezonu činil 
707 824,- Kč. Náklady na provoz přitom dosáhly 
997 305,- Kč. 
V letní přestávce chystáme dokončit tyto práce: 

- dobetonování plochy za mantinely 
- dokončení divácké tribuny pro 200 sedících 

diváků 
- instalaci světelné tabule 
- vodárnu pro vodu z vrtu 
- omyvatelný nátěr chodby 
- opravu nátěrů ocelové konstrukce 
- instalaci reklamních ploch 
- venkovní terénní a vegetační úpravy, úpravy 

parkovišť (odvislé od získání dotace) 
- venkovní omítky (až na závěr všech prací) 

Přes všechna úskalí začátečníků, přes nepřízeň škaro-
hlídů lze první krátkou sezonu hodnotit jako velice 
úspěšnou. Ta druhá započne 1. září a budeme se snažit, 
aby dosavadní provizorní podmínky a začátečnické 
chyby v organizování a provozu byly již minulostí. 

• MEDIRECO obdarovalo školáky 
Nový vlastník společnosti Nemocnice Ledeč - Háj, 
s.r.o., pražská firma MEDIRECO, a.s. se rozhodl po-
slední školní den obdarovat všechny žáky I. stupně Zá-
kladní školy v Ledči nad Sázavou. Zástupce firmy 
Martin Vlček v doprovodu ředitele školy Jaroslava 
Kosprda a vedení ledečské radnice rozdali osobně ve 
třech prvních třídách dárkové předměty. Starosta 
s místostarostou tím i navázali na návštěvu prvňáčků 
v jejich první školní den. V ostatních třídách rozdávali 
dárky pracovníci producentského centra PROFIL. 
Čtyři stovky žáků si tak s vysvědčením odnášely domů 
malý sladký dárek či hračku. Prezentační akci firmy 
MEDIRECO, která projevuje stálý zájem o naše měs-
to, připravilo producentské centrum PROFIL z Ma-
riánských Lázní. 

• Oprava Hřiště pro všechny 
Po třech letech dohadování, reklamací a výzev k nápra-
vě věci se až novému vedení radnice podařilo konečně 
přimět dodavatele devítimilionové investiční akce 

„Hřiště pro všechny" k provedení tolik potřebné opra-
vy. Umělohmotný povrch hřiště vykazoval již několik 
let velké nerovnosti, které se v důsledku nedostatečné-
ho zhutnění podkladních vrstev začaly objevovat již 
v záruční době. Několikrát přislíbený a několikrát od-
ložený termín opravy si generální dodavatel akce, fir-
ma Sport Technik Bohemia, pošetřil až na letošní léto. 
Ve středu 29. června 2005 provedla odborná firma roz-
říznutí umělohmotného povrchu a následně bude mu-
set být zřejmě po otevření povrchu v ploše cca 100 m2 

provedeno dodatečné zhutnění podkladních vrstev, vy-
rovnání povrchu a opětovné položení umělohmotného 
koberce. Hřiště, které slouží ledečské veřejnosti 
a hlavně školákům již od 28. května 2001, bude po 
opravě a dodatečném oplocení celého školského areálu 
předáno do správy základní škole. 

• Město připraví stavební parcely 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou se na svých 
třech posledních zasedáních zabývalo problémem ne-
dostatku volných parcel pro stavbu rodinných domků 
v našem městě. Územní plán města sice zahrnuje do-
statečný počet lokalit určených pro občanskou zástav-
bu, ale většina těchto pozemků není ve vlastnictví měs-
ta a není napojena na inženýrské sítě. Proto zastupitelé 
uložili vedoucímu odboru výstavby úkol oslovit maji-
tele těchto pozemků a v dotazníkové akci zjistit zájem 
soukromých vlastníků o odprodej pozemků. Dotazní-
ková akce byla úspěšná. Řada majitelů pozemků proje-
vila prostřednictvím dotazníků svůj zájem pozemky 
odprodat. Zastupitelstvo města proto vytvořilo pracov-
ní skupinu, která se poprvé sejde již v červenci a vy-
hodnotí došlé nabídky. Z jednotlivých nabídek budou 
pracovní skupinou vybrány v souladu s územním plá-
nem vhodné lokality a ty následně předloženy zastupi-
telstvu města k odsouhlasení. Zároveň budou 
prověřeny všechny možnosti na získání prostředků 
k zasíťování pozemků tak, aby město Ledeč nad Sáza-
vou mohlo v příštím roce nabídnout potencionálním 
stavebníkům dostatečný počet připravených staveb-
ních parcel. 

• Nové lavičky na náměstí 
Po redukci a celkové úpravě zelených ploch pod stro-
mořadím na Husově náměstí, po dobudování řetízko-
vých zábradlí a předláždění prostoru před Domem dětí 
přišla konečně řada i na výměnu laviček. Firma TS Le-
deč nad Sázavou, s.r.o. pořídila 23 nových laviček, kte-
ré začala postupně počátkem července rozmísťovat 
v souladu s projektem Regenerace zeleně mezi lípy. 
Nové rozmístění laviček vyvolalo řadu diskuzí. Někte-
ří občané volali po zachování původního umístění pří-
mo pod stromy z důvodů lepšího zastínění. Při 
zachování původního rozmístění by však častěji do-
cházelo k poškozování nově vysázené zeleně pod stro-
my, ať už vandaly, shlukujícími se kolem lavičky, či 
trhovci. Proto jsme zvolili umístění nové, kde lavičky 
budou sice pevně, ale demontovatelně zakotveny do 
dlažby mezi stromy. Před zimou bude možno lavičky 
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demontovat a usnadnit tak průjezd úklidových mecha-
nizmů při zimní údržbě sněhové nadílky. Věříme, že 
i při novém rozmístění laviček bude možno usednout 
do stínu a v klidu a pohodě sledovat upravené náměstí, 
které nám skutečně rozkvetlo do krásy. 

• Kontrola dodržování nočního klidu 
V pátek 24. června 2005 hodinu před půlnocí provedla 
skupina policistů v doprovodu vedení radnice kontrolu 
nočního provozu restaurací Music bar Prádelna a Sta-
dion. Při prohlídce obou provozoven a jejich okolí ne-
byly shledány případy rušení nočního klidu či požívání 
alkoholických nápojů mladistvými. Kontrole byly po-
drobeny i prostory Husova náměstí a sídliště Stínadla. 
Opakovaně až do 24. hodiny byla kontrolována ulice 
J. Haška. Skupinky mladých lidí sice posedávaly na 
schodech a tarasech před bytovými domy, ale jejich zá-
bava nenarušovala noční klid. Přesto lze konstatovat, 
že právě toto vysedávání a shlukování mládeže pod se-
tmělými okny bytových domů je příčinou neustálých 
stížností obyvatel ulice J. Haška. Ne vždy se zřejmě 
chovají tak ohleduplně, jako v době naší kontroly. 
Z důvodů častých případů rušení nočního klidu před 
provozovnou Music bar Prádelna budou v období 
prázdnin tyto kontroly zopakovány. 

• Foglarova Ledeč 
Město Ledeč nad Sázavou podalo koncem dubna žá-
dost na kraj Vysočina o dotaci z programu SROP na 
realizaci projektu „Ledeč nad Sázavou - Perla Posáza-
ví - Propagace města prostřednictvím Jaroslava Fogla-
ra". Projekt je zaměřen na pořízení propagačních 
předmětů k oslavám stého výročí narození spisovatele, 
který je spjatý s naším městem. Předpokládá výrobu 
dokumentárního filmu o J. Foglarovi na DVD, filmu 
0 Ledči nad Sázavou, též na DVD, mapy a průvodce 
Sluneční zátokou, vybudování naučné stezky J. Fogla-
ra, zřízení informačního koutku J. Foglara v městské 
knihovně, v Informačním centru a na ledečských we-
bových stránkách. Nositelem projektu bude Město Le-
deč nad Sázavou, partnerem organizace Junák 
a Oldskauti. Projekt bude realizován v případě získání 
dotace ze SROP do června příštího roku. 100. výročí 
narození J. Foglara připadá na 6. července 2007. Toho-
to výročí hodlá ledečská radnice využít k zahájení os-
lav a setkávání na Sluneční zátoce. Když může 
existovat Haškova Lipnice, proč by tu nemohla být 
1 Foglarova Ledeč? 

• Sanace skalních masivů 
Skalní masivy pod ledečským hradem a na Šeptoucho-
vě hrozí zřícením. Velké i několikakubíkové bloky 
jsou uvolněny a vykazují pohyb. Ledečské radnici se 
podařilo uspět s žádostí o státní dotaci na odstranění 
nebezpečného stavu řícení skal. V současné době se 
dokončuje projekční příprava a bude zahájena veřejná 
soutěž na dodavatele sanačních prací. Projekt na zákla-
dě průzkumných prací počítá s odstraněním několika 
uvolněných bloků, s kotvením řady dalších kamen-
ných desek a s instalací záchytných sítí. Záchranné 
práce budou zahájeny z podzimu letošního roku 
a ukončeny v roce příštím. Postihnou obě lokality, kde 

na skalním masivu pod ledečským hradem je rozruše-
na značná část povrchové vrstvy skal a dochází zde ke 
drolení a opadávání drobných kamenů, na Šeptou-
chovských skalách se uvolňují velké kamenné bloky, 
z nichž některé (v lokalitě pod vyhlídkou a na straně ke 
Kovofmiši) budou muset být strženy. Při provádění zá-
chranných prací bude částečně omezen provoz na při-
lehlých komunikacích, kde bude doprava svedena do 
jednoho jízdního pruhu. 

• Ocenění starosty plaketou HZS 
Za příkladnou činnost povodňové komise a aktivní po-
díl na zvládnutí jarních povodní ve dnech 18.-20. břez-
na 2005 byl starosta města Ledče nad Sázavou oceněn 
plaketou Hasičského záchranného sboru ČR. Ocenění 
mu předal dne 28. června 2005 osobně ředitel HZS 
kraje Vysočina plk. ing. Drahoslav Ryba v doprovodu 
pplk. Jaroslava Nácovského, okresního ředitele HZS 
H. Brod. Po loňském ocenění za zvládnutí červnové 
bleskové povodně v Pivovarském údolí je to již druhá 
plaketa ve vitríně starostovy kanceláře. Ten udělení 
plakety okomentoval známým sloganem: „Děkuji 
Vám, paní má, teď budu mít řády dva." 

• Výstavba tělocvičny zahájena 
Předáním staveniště byla dne 1. července 2005 zaháje-
na krajská akce „Přístavba tělocvičny s učebnami pro 
Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou". Na bý-
valém městském pozemku u internátu, který do nedáv-
né minulosti sloužil k výstavám svazu chovatelů, 
vyroste během roku nová moderní zděná tělocvična 
o vnitřních rozměrech 43x23,6x9 m s potřebným záze-
mím a sedmi učebnami pro ledečskou střední školu. 
Akci za 47,5 mil. Kč bude dodávat firma Stav Outulný, 
a.s. Náměšť nad Oslavou, dozorovat firma ATD Jihla-
va, spolufinancovat Kraj Vysočina a Město Ledeč nad 
Sázavou, které se na realizaci akce podílí částkou 
10 mil. Kč a vkladem svých pozemků. 

• Stotisící návštěvník ledečského webu 
Nové oficiální stránky Města Ledeč nad Sázavou spat-
řily světlo světa před devíti měsíci dne 1. října 2004. 
Vznikly za podpory grantu Fondu Vysočina. Iniciátory 
zavedení nových webových stránek byli ing. Pavel Ná-
covský, starosta Vrba a autor stránek webmaster Vidu 
Gunaratna. Za devět měsíců své existence tyto stránky 
nabídly svým návštěvníkům 120 příspěvků s 269 foto-
grafiemi, 8 anket, 1 animaci, ale hlavně otevřený 
a snadný přístup všech návštěvníků a možnost komen-
tářů. Těch se na stránkách objevilo již 427, z nich 223 
anonymních a 4 sprosté. Vysloveně sprosté komentáře 
necháváme odstranit. Odpovídáme na všechny přímé 
dotazy, tedy i anonymní, reagujeme na komentáře 
a příspěvky podle vlastního uvážení. Na městském 
webu jsou kromě příspěvků přístupné i další informace 
městského úřadu, úřední deska, sekce Informačního 
centra, Městské knihovny, Zastupitelstva města, Le-
dečských novin, program kina. Vzhledem k četnosti 
návštěv lze předpokládat, že v době vydání tohoto 
článku dosáhne počet návštěvníků čísla 100 000. Mů-
žete se o tom přesvědčit na adrese www.ledecns.cz. 

-sv-
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Dne 6. června dopoledne slavil ledečský stacionář Petrklíč již své třetí narozeni-
ny. Vedoucí stacionáře, paní Iveta Vrbová při této příležitosti přednesla v sále so-
kolovny před zahájením proslov. 

Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, přátelé, 
je mojí milou povinností vás všechny přivítat na třetím výročí denního stacionáře 

Petrklíč a zahájit dnešní oslavu třetích narozenin. Obzvláště ráda vítám místopředsedu 
poslanecké sněmovny a našeho kmotra ing. Jana Kasala, krajského zastupitele a naše-
ho sponzora ing. Libora Joukla, ledečského kněze a našeho ochránce dr. Jana Bártu, 
starostu města a mého manžela Stanislava Vrbu, starostu Čechtic a našeho příznivce 
Antonína Šotolu, ředitelku Oblastní charity a naši dobrou duši Aničku Blažkovou, svo-
je obětavé spolupracovnice a spolupracovníky a samozřejmě naše děti a jejich rodiče. 
Vítám i vás všechny ostatní, kteří jste se na nás přišli dnes jen tak podívat. 

Třetí narozeniny bývají v lidském životě ty nejroztomilejší. Třetí narozeniny v životě 
našeho stacionáře jsou nesporným důkazem správného rozhodnutí Oblastní charity 
a Města Ledeč nad Sázavou, které stály před třemi lety u jeho zrodu. Jejich společný 
projekt prokázal za tři roky svoji životaschopnost, vyklubal se z plenek a stojí pevně na 
svých vlastních nohou. Je tomu tak hlavně díky pomoci spousty ochotných a dobroti-
vých lidí, kteří nám nezištně pomáhají. Jejich jména najdete na stěnách zdejší sokolov-
ny. Právě pro ně jsme uspořádali dnešní oslavu. Pro ně jsme nacvičili s dětmi dnešní 
program. Jim patří naše poděkování. 

V denním stacionáři Petrklíč se na prahu čtvrtého roku jeho existence stará osm za-
městnanců o třináct klientů. Prostory jednoho pavilonu Mateřské školy na Stínadlech 
jsou pro nás již dnes těsné. Proto jsme požádali starostu Sokola a našeho kamaráda 
Standu Šilhana o možnost bezplatného pronájmu tohoto sálu, kam vás můžeme pozvat 
všechny najednou a kde se vám můžeme předvést v celé své kráse. Dívejte se prosím po-
zorně, chceme se vám pochlubit, chceme vás pobavit a chceme vám poděkovat. Bavte 
se dobře a zachovejte nám přízeň. Bez vás bychom to nedokázali. 

ŽÁCI SPECIÁLNÍ ŠKOLY ÚSPĚŠNĚ SOUTĚŽILI 
Jarní měsíce byly pro žáky Speciální školy v Ledči nad Sázavou opět ve znamení sou-

těží. 
Příroda se začínala probouzet do kouzelné jarní barevnosti a žáci chtěli ukázat, že 

o rostlinách také leccos znají. To prokázali jak ve školním kole botanické soutěže, tak 
především 28. dubna v okresním kole v Havlíčkově Brodě, kde 1. místo obsadili Pepík 
Kluch a Terezka Havránková, 2. místo Roman Škrabal a Honzík Rokos a 3. místo Vojta 
Misar a Radek Mejstřík. 

Po dlouhé době bylo třeba také řádně protáhnout těla na stadionu. Žáci začali trénovat 
atletické disciplíny zařazené do sportovních her mládeže. Všichni nacvičovali hod krike-
tovým míčkem, skok do dálky a běhy. Nejzdatnější atleti, kteří prošli vítězně školním ko-
lem, reprezentovali školu 19. května v okresním kole SHM v Havlíčkově Brodě. I tady si 
vedli úspěšně. Družstvo dívek vybojovalo 2. a družstvo chlapců 1. místo. Lucie Stejska-
lová, Tereza Havránková, Martin Zelinger a Bedřich Svoboda postoupili do krajského 
kola v Třebíči. 

Dobrou formu, ale i velmi dobré znalosti z pravidel silničního provozu prokázali žáci 
6.-9. ročníku Tereza Havránková, Vojtěch Laj>áček, Jaroslav Kaňa, Josef Kluch, Jan Ro-
kos, Bedřich Svoboda, Milan Šíma, Roman Škrabal a Martin Zelinger v okresním kole 
dopravní soutěže cyklistů. Soutěž proběhla 26. května na ZŠ Nuselská v Havlíčkově Bro-
dě. Tady při jízdě zručnosti, testu z pravidel silničního provozu, znalostech z první pomo-
ci i při jízdě městem, kontrolované příslušníky policie, obstáli na výbornou. Družstva 
obsadila 1. i 2. místo, v jednotlivcích získali další ocenění za 1. místo Josef Kluch, za 2. 
místo Martin Zelinger a za 3. místo Jan Rokos. 

Všichni mají radost z pěkných výsledků i krásných cen, zaslouží si i pochvalu za vzor-
nou reprezentaci školy i města. Tak šťastnou cestu i do příštích sezon! 

Zásahy ledečských hasičů 
• 4. 6. Ledečská jednotka zasahovala u dopravní 
nehody u Kamenné Lhoty, kde došlo ke střetu dvou 
osobních vozidel se zraněním účastníků. Hasiči po 
předání zraněných záchranné službě zajistili vozid-
la proti požáru a ošetřili únik oleje na vozovku. 
• 5.6. Hasiči odstraňovali roj včel ohrožující ma-
jitelku chatky na Šeptouchově. 
• Na obchvatu u Golčova Jeníkova došlo k ekolo-
gické havárii - úniku nafty z proražené nádrže ná-
kladního auta. Jednotka PS Ledeč spolu s SDH 
Golčův Jeníkov utěsnila nádrž a pomocí sorbentu za-
mezila rozšiřování do okolí. Následně sejmuli konta-
minovanou zeminu, kterou odvezla firma Pretol. 
• 9.6. K lehkému střetu osobního vlaku s osobním 
automobilem došlo v podvečer pod Obrvaní na kři-
žovatce polní cesty s železniční tratí. Zde naštěstí 
hasiči nemuseli nikoho vyprošťovat, ke zranění ne-
došlo. 
• 14. 6. V letním táboře Bohemians se uhnízdily 
včely, které ohrožovaly hosty. Hasiči hosty včel 
zbavili. 
• 17. 6. Hasiči zasahovali u dopravm nehody 
u Habreku, kde narazil řidič do stromu. Řidič byl 
převezen do nemocnice, hasiči zabezpečili vozidlo 
proti požáru. 
• 20. 6. U obce Vilémovice došlo k dopravní neho-
dě, při které byl osobní vůz převrácen na střechu. 
Zraněné nebylo potřeba vyprošťovat, byli mimo vo-
zidlo. Po poskytnutí první pomoci počkali hasiči na 
vyšetření policií, potom vozidlo převrátili zpět na 
kola a odklidili z vozovky, aby netvořilo překážku. 
• 21. 6. V ulici Zd. Fibicha v Ledči n. S. došlo 
k zahoření potravin na sporáku, požár se naštěstí 
dále nerozšířil, majitelům se jej podařilo v zárodku 
uhasit. 
• Toho dne však hasiči z PS Ledeč měli ostrý zá-
sah u Kounic, kde pomáhali kolegům z PS Zruč n. 
S. hasit požár starého sena na poli. 
• 26. 6. V Kynicích hasiči zasahovali u dopravní 
nehody, kde zabezpečili vozidla proti požáru a po 
zadokumentování policií provedli odklizení vozi-
del a úklid vozovky po nehodě. 
• 27. 6. Hasiči provedli na žádost policie nouzové 
otevření bytu v Ledči, kde bylo dítě v ohrožení ži-
vota. 
• 29. 6. U Stvořidel došlo k lesnímu požáru, kde 
se sjely jednotky PS Ledeč a PS Světlá. Pro malý 
rozsah požáru byla jednotka Světlá vrácena na zá-
kladnu, hasiči PS Ledeč uhasili požár sami. 
• Téhož dne hasiči otvírali byt v Kožlí. Majitel 
kontaktoval policii a hasiče s tím, že má podezření, 
že se mu do bytu kdosi vloupal, protože byt nemůže 
otevřít. Celou záležitost dořešila policie. 

K U R Z Ú Č E T N I C T V Í 
Dne 2. 8. 2005 zahajujeme rekvalifikační 
kurz Ekonomika a účetnictví - aplikace 
na PC. Absolventi se naučí vést samostat-
ně účetnictví, včetně zpracování závěrky 
a zhotovení daňového přiznání pro FU. 

Tento kurz pořádáme ve spolupráci 
s Úřadem práce Havlíčkův Brod. 

Rozsah je 120 hodin a výuka bude 
probíhat vždy od úterý do čtvrtka 

od 8 do 15 hod. Cena kurzu 9800,- Kč. 
Ukončení 15. 9. 2005. 

Gymnázium, Vyšší odborná škola a Inte-
grovaná střední škola, Ledeč nad Sázavou, 

Husovo náměstí 1. Tel.: 569 726 042, 
731 612 320 Ing. Bouma, e-mail: vo-

siss.ekonom@ledec-net.cz, www.glns.cz. 

Kosmetický salon 
Choutková Marie Vás zve: 

+ os. kosmetickým přístrojem, maig: 
pasivní gymnastika, iontoforéza, 

galvanický proud, tepelná sonda.. . 
+ japonské a třpytivé tetování 
+ program formující postavu 

+ poradenství, prodej 
Husovo nám. 141, Ledeč n. S. 

Tel: 569 720 506, 
mob.: 728 057 210 
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50 let ledečských 
zahrádkářů III. 

50 LET ZAHRÁDKÁŘŮ 

\ LEDČI N. S. 
Významné společenské změny se v roce 1989 nejvíce projevily 

na ústředí naší organizace. Zlom nastal na VIII. sjezdu, svolaném 
na 9. a 10. prosince 1989 do Prahy. Týden před tímto termínem 
byla porada předsedů okresních výborů k vyřešení otázky, zda se 
má sjezd konat. Výsledkem jednání bylo zrušení činnosti stranic-
kých skupin a potvrzení původního termínu sjezdu. Ten byl pozo-
ruhodný hned několika skutečnostmi. Zúčastnilo se ho 361 
delegátů a 78 hostů, mezi nimi i tehdejší ministr zemědělství 
Odehnal. Organizace měla tehdy nejvyšší počet 460 000 členů, 
kteří obhospodařovali 40 000 hektarů půdy. 

V průběhu jednání se projevil odstup předsednictva od členské 
základny, nejistota a chyby v řízení sjezdu. Do čela svazu nebyli 
zvoleni původně navržení kandidáti a téměř celé vedení bylo ob-
měněno. Pro nekoncepčnost postupů a zejména nekonečné dis-
kusní příspěvky nebylo jednání sjezdu ukončeno a pokračovalo 
ještě v březnu. Po změně předsedy volební komise byly pouze 
ukončeny volby. Bezradnost se v té době projevovala nejen u pra-
covníků ústředí, ale i delegátů; jako by potřebovali pokyny ke 
každé činnosti. 

Předsednictvo svazu se sešlo 6. ledna 1990 na mimořádném za-
sedání a přijalo stanovisko k tehdejšímu vývoji společnosti 
aČZS. 

Informace ze sjezdu byly zástupcům základních organizací 
předány účastníkem sjezdových jednání a předsedou okresního 
výboru ing. Vrzákem 16. prosince 1989. 

Změny v podmínkách činnosti organizace byly tak výrazné, že 
byl na 9. září 1990 svolán aktiv zástupců okresů k projednání kon-
cepce činnosti pro další období. Označení základních organizací za 
rozhodující článek svazu znamenalo konečný ústup od direktivní-
ho řízení se všemi důsledky. Bylo doporučeno věnovat pozornost 
materiálně-technickému zásobování, ekonomickým otázkám, 
vzdělávání, ale zejména vyjasnění právních vztahů k užívaným po-
zemkům. Ty je nutné upravit podle nových zákonů. 

V posledních patnácti letech se dramaticky změnily podmínky 
pro naši zájmovou činnost. Snížila se ochra-
na a právní i finanční podpora státu a přede-
vším došlo ke změně životního stylu. 
K získání pozemků není potřeba svazová le-
gitimace a trh je po většinu roku bohatě zá-
soben ovocem a zeleninou všeho druhu. 
Dřívější samozásobitelské pěstování se tak 
přestává vyplácet. Mladá generace nachází 
uspokojení ve vzdělávání, cestování a pod-
nikání, takže generační otázka vystupuje do 
popředí více než kdy dříve. 

Z uvedených důvodů dochází k poklesu 
zájmu o zahrádky, snižuje se počet zahrád-
kářů a dochází k přesunu zájmu od produkč-
ních a užitkových k zahrádkám okrasným 
a rekreačním. Ideální je víceúčelová zahrád-
ka, kde i dobře pěstovaný strom a zdravá ze-
lenina mohou být okrasnými prvky. Ústup 
od vlastní produkce odpovídá zahrádkaření 
v celé Evropě. Můžeme to sledovat od roku 
1996 kdy jsme se stali členy Evropské ligy 
zahrádkářů. V roce 1997 bylo našemu svazu 

svěřeno konání sympozia v Hradci Králové. Naši delegáti se sem 
přijeli dozvědět novinky z výzkumu a pěstování, zatímco zahra-
niční účastníci přijeli s rodinami na výlet. Oni pro své okrasné za-
hrádky většinou na jaře nakoupí sadbu a na podzim porosty 
likvidují; mezi našimi členy jsou šlechtitelé světových odrůd. 

Od členství v evropské organizaci jsme si slibovali postupné 
dosažení obdobných podmínek, jaké mají jinde v Evropě. Jejich 
připomínky však nebyly naší politickou reprezentací vzaty v úva-
hu. Nepodařilo se prosadit na jednání parlamentu jinde dávno 
schválený zahrádkový zákon, který by pro organizaci vymezil 
důstojné podmínky činnosti. 

Naše organizace řešila v minulých letech otázky nájemních 
smluv u soukromých pozemků a nákup pozemků ve vlastnictví 
města. U osady Žižkov I se snížila plocha zahrádek o soukromé po-
zemky použité jako stavební parcely. Po zaměření hranic zde došlo 
k přesunutí oplocení. Nepodařilo se vykoupit 24 m2 pod moštárnou 
a nedaří se dohoda o placení nájmu za tuto plochu. Soukromý 
vlastník zde požaduje na jedné menší parcele nájem, který se téměř 
rovná hodnotě pozemku. Jsme vděčni za to, že nám bylo umožně-
no odkoupit od města další pozemky v osadě Žižkov I. 

Pokles členské základny se nejvíce projevil na osadě Barborka, 
kde se zvyšuje počet nevyužitých parcel a vzniknou i potíže s pla-
cením nájemného. Čtyřhektarová výměra je nad možnosti stár-
noucích členů. 

Současná uspěchaná doba není příznivá pro zájmové organiza-
ce. Nedaří se získávat mladé lidi a malý zájem je o vykonávání 
funkcí. 

Věříme, že i nadále budou mít naši spoluobčané kladný vztah 
k přírodě a ekologii a využijí svých zahrádek k aktivnímu odpočin-
ku i tvořivé činnosti. Organizace bude propagovat odborné vzdělá-
vání, moderní pracovní postupy a pěstování nových odrůd tak, jak 
si to přáli naši předchůdci, kteří ji před padesáti lety založili. 

Přejeme zahrádkářům hodně radosti z kvalitních výpěstků a je-
jich organizaci mnoho let úspěšné činnosti. Výbor MO CZS 
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Sluneční zátoka ožila 
Krásné sobotní počasí 18. června přilákalo hodně příznivců spisovatele Ja-

roslava Foglara (Jestřába) do Sluneční zátoky. Uskutečnilo se zde každoroční 
setkání pořádané Spolkem přátel Jaroslava Foglara z Brna. Právě zde před 
osmdesáti lety poprvé tábořil s oddílem Pražské dvojky tento známý spisova-
tel. I když ten první tábor byl o něco níže po proudu řeky Sázavy. 

Zájemci si mohli na setkání zakoupit řadu sběratelského materiálu. Dvě 
nové pohlednice, z nichž jednu vydalo i ledečské infocentrum. K dostání byl 
i pamětní list, korespondenční lístek a obálka připomínající osmdesát let prv-
ního tábora. Otevřena byla i poštovní přepážka s razítkem k tomuto výročí. 

Všechny přítomné pak pozdravil v krátkém projevu předseda brněnského 
sdružení PhDr. Miloš Vraspír a starosta města Ledče nad Sázavou Stanislav 
Vrba. Velký znalec skautské filatelie Ivan Vápenka prozradil, že se zasadil 
o to, že Česká pošta vydá v roce 2007 známku s portrétem spisovatele Jarosla-
va Foglara. Právě v tomto roce se bude slavit sté výročí jeho narození. Pak do-
šlo, jako již tradičně, na zhotovení fotografie všech přítomných 
u spisovatelova pomníku. Předseda vyslovil přání, aby se všichni opět zde se-
šli třetí sobotu v červnu 2006 a hlavně v roce 2007, kdy se bude oslavovat sté 
výročí spisovatelova narození. Město Ledeč nad Sázavou vydá k tomuto výro-
čí dokumentární DVD o spisovateli a městě Ledči, mapu Sluneční zátoky 
a průvodce. František Pleva 

DVOJÍ SYRINX LEDEČSKÝM OLDSKAUTUM 
Dvěma našim bratrům se dostalo vyzna-

menání za dlouholetou činnost přinášející 
rozvoj českého skautingu a oldskautingu. 
Náčelník kmene oldskautů udělil dne 
24. dubna bratrům -

Prof. Dr. Petru Vopěnkovi - pod číslem 
protokolu 401 - vyznamenání „Stříbrná sy-
ringa", za zásluhy o skautské hnutí 
a významnou činnost oldskautskou, 
zvláště na úseku propagace v českém 
školství, propagaci vynikajícího jmé-
na české vědy v oboru matematické 
logiky (připomínám např. „Úhelný 
kámen evropské vzdělanosti a vědy", 
„Podivuhodný květ českého baroka" 
atd., jehož práce dobře znají též na le-
dečském gymnáziu a jehož dlouhole-
tým příznivcem i zastáncem vždy byl 
- pozn. autora), též činnost pedago-
gickou při působení na Fakultě 
matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy. 

RNDr. Miroslavu Vostatkovi - pod čís-
lem protokolu 402 - vyznamenáni „Stříbr-
ná syringa " za jeho věrnost a zvláště práci 
výchovnou ve skautském hnutí od roku 
1945, činnost publicistickou v oboru histo-
rie národního odboje a snahu o udržování 
paměti historie regionu Posázaví a Ledeč-
ska především. 

Tito bratři převzali z pověření náčelnic-
tva OS vyznamenání z rukou vedoucího 

klubu 37 - OS, bratra Sonnyho, na slav-
nostní 130. schůzce, za účasti současných 
členů klubu a přítomných členů ledečské-
ho skautského střediska z let minulých, 
kdy se začala psát historie od roku 1945 
a pokračovala vzdor několikerému násil-
nému přerušení činnosti a v neposlední 

řadě i za dnešní účasti čestných čle-
nů klubu OS 37, kteří jsou již členy 
jiných středisek. 

Zvláště si vážíme přítomnosti těch, 
kteří se na tuto slavnostní schůzku 
dostavili i ze vzdálených míst svého 
bydliště a projevili tak svůj smysl pro 
věrnost myšlenkám skautingu, přá-
telství, které neutrpělo věkem 
a ovšem jako projev uznání jmenova-
ným bratrům, se kterými je spojují 
též vzpomínky na mládí prožité 

v Ledči, ale také sounáležitosti s ledečským 
školstvím a gymnazijními léty. 

Za Klub oldskautů Ledeč n. S. 
Stanislav Kovařík 

POZNÁMKA. Skautský řád Syrinx v kmeni 
Oldskautů byl zřízen jako vyznamenání 
v roce 1926. Má tři stupně- bronzový, stří-
brný a zlatý. Je udělováno náčelníkem 
kmene OS, který je uděluje dvakrát do 
roka, a tok 24. dubnu a 28. říjnu. Počet ži-
jících nositelů tohoto vyznamenání je ome-
zen. SK 

FESTIVAL DECHOVÝCH ORCHESTRŮ 
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 

Po letech se možná bude psát, že sobo-
ta 18. 6. 2005 se stala dnem významným, 
ba v oblasti dechové hudby v našem měs-
tě historickým. Tuto sobotu se totiž Le-
deč nad Sázavou stala zřejmě poprvé 
festivalovým městem - konal se zde 
1. ročník festivalu dechových orchestrů 
ZUŠ. Završil pestrou šňůru kulturních 
akcí, které proběhly k 50. výročí založení 
ledečské ZUŠ a dnes už můžeme říci, že 
důstojně. 
Nyní pár slov k Festivalu: 

Uskutečnil se na ledečském náměstí, 
zúčastnily se ho orchestry ze Základních 
uměleckých škol Zruč n. S., Chotěboř, 
Ledeč n. S. a Zručská desítka - soubor 
složený z bývalých absolventů ZUŠ Zruč 
n. S. a Ledeč n. S. Festival zahájila ředi-
telka ZUŠ paní Jana Laudátová, poté pro-
nesl krátký projev starosta města 
p. Stanislav Vrba. Samotný program dra-
maturgicky představil širokou škálu žá-
nrů, kterou dechová hudba nabízí - zruč-
ské kapely hrály především milovníkům 
klasické české „dechovky", orchestr z 
Chotěboře předvedl repertoár obohacený 
prvky swingu, jazzu i moderní taneční 
hudby a domácí ledečský orchestr, který 
festivalové odpoledne uzavíral, přednesl 
pod vedením kapelníka p. uč. Karla Růž-
ka koncertní skladby pro orchestr a své 
sólisty. Nutno podotknout, že všechny 
posluchače příjemně překvapila nejen 
pestrost předvedených skladeb a inter-
pretačního přístupu, ale také vysoká 
umělecká úroveň jednotlivých hráčů, só-
listů a celých orchestrů. 

Sobotní akci přálo počasí, a to jistě při-
spělo jak ke zdárnému průběhu, tak i ke 
spokojenosti asi dvou stovek posluchačů. 
Šťastnou ruku měl pořadatel také v přípa-
dě volby konferenciéra - celé odpoledne 
festival slovem provázel pan Karel Hruša. 
Své úlohy se zhostil velmi dobře, nebál se 
přispět několika improvizovanými vstu-
py, kdy k mikrofonu přizval některé při-
hlížející, kteří měli co říci k významné 
historii ledečské dechovky, stejně jako za-
řadil krátké rozhovory s kapelníky orches-
trů nebo v závěru spolu s posluchači 
zazpíval. 

N a závěr je namístě připomenout, že 
festival proběhl s finanční účastí Města 
Ledeč n. S. a Fondu Vysočiny a dále po-
děkovat i všem sponzorům a dalším sub-
jektům (Technické služby, TJ Sokol, 
Gymnázium,...) a řadě dalších ochot-
ných lidí, bez kterých by se tato ani další 
letošní akce ledečské ZUŠ nemohly 
uskutečnit. 
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Dětský den v Ledči 

V neděli 29. května odpoledne proběhla na 
ledečském náměstí, jako každý rok, oslava 
Dne dětí. Zakoupila jsem startovací kartičky, 
naše děti se pustily do soutěžení a já se soused-
kou jsme sledovaly jejich počínání. Děti háze-
ly míčem do obruče, rovnaly zápalky do 
krabičky, zahrály si na číšníky, když nosily tá-
cek s kelímkem, prolézaly žebříkem. Nejvíce 
se ale dětem líbilo stříkání hasičskou hadicí, 
zapojili se i ti nejmenší špunti. Odměnou za je-
jich snažení jim byl balíček dobrot, který kaž-
dé dítě obdrželo u okénka DDM. Poté jsme 
zhlédli vystoupení šermířské skupiny, včetně 
výstřelů z děla. Po celé odpoledne byl hudební 
doprovod zcela v režii DJ Jana Černého. Pořa-
datelé mohli objednat o něco chladnější den, 
až příliš horké počasí odradilo spoustu rodičů 
s dětmi a to se odrazilo v nízké účasti, než je u 
nás běžně zvykem. Jinak ale patří pořadatelům 
poděkování za organizaci celého Dětského 
dne, kde si i rodiče dětí přišli na své! 

Za spokojené rodiče Lenka Černá 

Dne 18. května 2005 se děti pátých tříd 
zúčastnily dne „Jezdíme s úsměvem ". 

V letošním roce odmítla pojišťovna Gene-
rali organizovat akci „ Citron nebo jablíčko ", 
a proto Policejní prezídium ČR rozhodlo o po-
řádání této akce na úrovni jednotlivých okres-
ních dopravních inspektorátů. V rámci dobré 
spolupráce s tímto oddělením a konkrétně 
s mjr. Václavem Pejchou, se tato akce uskuteč-
nila za celý okres v Ledči a ve Světlé. Městský 
úřad Světlá umožnil nákup triček a děti vyma-
lovaly obrázky „smějících se a mračících se 
autíček 

V Ledči umístila Policie ČR radar na ulici 
Kozel ská a děti spolu s policisty stavěli projíž-
dějící auta a odměňovali nebo pokutovali řidi-
če dle dodržování rychlosti v uzavřené obci. 
Každý řidič dostal od dětí obrázek autíčka 
a pochvalu nebo domluvu. Celá akce se velice 
vydařila a dětem líbila. Dopoledne bylo vý-
chovné nejen pro řidiče, ale i pro děti, které le-
tos absolvovaly hodiny Dopravní výchovy. 

Mgr. Monika Hniková 

Poznávání krás Londýna a Paříže - 2005 
Ve dnech 8.-13. června 2005 se skupina 44 studentů a tří profesorů Gymnázia v Led-

či nad Sázavou zúčastnila týdenního poznávacího zájezdu do metropole Velké Británie 
Londýna a při zpáteční cestě do hlavního města Francie Paříže. Studenti tak měli jedi-
nečnou šanci během krátké doby poznat dvě nejkrásnější velkoměsta Evropy a srovnat 
kulturu, architekturu i atmosféru obou měst. 

Nej větším přínosem takovýchto poznávacích cest je bezpochyby překonávání osty-
chu mluvit s cizími lidmi cizím jazykem. Při ubytování v hostitelských rodinách 
k tomu bylo jistě spoustu příležitostí. Studenti získávají nové zkušenosti, poznávají 
jiný způsob života, jiný styl, kulturu i tradice. V rodinách byli ubytováni po dvojicích, 
trojicích nebo čtveřicích v jednom pokoji. Koupelna a toaleta byly společné s ostatní-
mi členy rodiny. V Anglii je jiný systém zásuvek, anglické domy jsou vytápěny max. 
na 18 stupňů, je zde chladnější podnebí a častější deště, většina rodin nebydlí v bytech, 
ale v rodinných domech, místo oběda většina Angličanů konzumuje velmi lehké jídlo 
a tak podobně. 

Při mnohých dalších výletech a exkurzích studenti mohli poznat na vlastní oči histo-
rii, geografii a kulturu Londýna a Brightonu a obdivovat charakteristické památky me-
tropole nad Temží, což jistě využijí při skládání maturitní zkoušky z anglického jazyka. 

Tento zájezd se skvěle vydařil. Přispěla k tomu perfektní organizace celého zájezdu, 
výborná znalost prostředí, skvělí, ochotní, příjemní a hlavně profesionální řidiči, fun-
dovaný, vstřícný, ochotný a příjemný průvodce a v neposlední řadě i vzorné chování 
všech zúčastněných studentů. 

Tyto zájezdy se začínají stávat tradicí na naší škole, takže nezbývá než doufat, že se 
v co nejbližší době do Velké Británie opět znovu vrátíme. Milan Smejkal 

předmětová komise anglického jazyka 

Je středa 8. června, několik minut po desáté dopolední. Dveře autobusu se po-
malu zavírají a studenti ledečského gymnázia vyjíždí vstříc novému dobrodruž-
ství. Zájezd je na začátku. V každém z nás panují pocity zvědavosti, napětí 
a očekávání. Dlouhou, leč ne příliš namáhavou cestu jsme si zpříjemňovali zají-
mavým výkladem pana průvodce, promítáním filmů na DVD a posilujícími za-
stávkami. 

Do francouzského přístavu Calais, kde jsme trajektem přepluli průliv La Man-
che, j sme přijeli po třetí hodině ranní. Někteří plavbu strávili pohodlně uvelebeni 
v křeslech v podpalubí, jiní procházením obchodů, ale většina z nás „poletovala" 
po palubě, ze které se později naskytl nádherný pohled na probouzející se Anglii. 

Vymezená doba na prohlídku londýnských památek a zajímavostí, jakož jsou 
např. Greenwichský park (a s ním spojený nultý poledník), Big Ben, Tower of 
London, Tower of Bridge, Buckinghamský palác atd., byla velmi krátká. Přesto 
j sme se ale také stihli projet londýnským vlakem a na londýnském oku. Ubytováni 
j sme byli v rodinách, kde jsme poznali rozdíly životních stylů. 

V sobotu navečer j sme opustili Anglii a směřovali do francouzské Boulogne, 
kde jsme přenocovali v hotelu Formule 1. Celý následující den jsme strávili v Paří-
ži prohlížením Eiffelovy věže, Vítězného oblouku, Louveru, Náměstí svornosti, 
baziliky Sacré-Coeur či chrámu Notre Dame. Zájezd jsme ukončili romantickou 
projížďkou na lodi po řece Seině. 

Někoho okouzlil víc Londýn, j iného zase Paříž. Všude nás ale doprovázelo až 
neuvěřitelně pěkné, sluníčkové počasí. 

Ještě jednou bych chtěla poděkovat pedagogickému dozoru - pí Vodehnalové, 
p. Smejkalovi, p. Follerovi a také p. Práškovi, díky kterým byl tento zájezd krásný, 
naprosto pohodový a hlavně nezapomenutelný. Lada Kunešová, sexta 
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Tábor Camp Allen 
Na samém západním cípu bývalého ledečského soud-

ního okresu u Hulic stál v čarokrásném údolí řeky Želiv-
ky chatový tábor Camp Allen. Dnes už místo spočívá 
hluboko pod hladinou přehrady. A k soutoku Želivky 
s naší milou Sázavou to bylo odtud opravdu nedaleko. 

Co to byl Camp Allen a jak se vzal, to náhodou vím 
a byl jsem v táboře několikrát. Majitelem tábora byl Ka-
rel V. Čejka a spravoval ho spolu s manželkou Slávkou. 
Byli to Pražáci. Tento pán mně vypravoval, že byl léta 
v USA, kde pracoval a tam se seznámil s panem Alle-
nem, který tam provozoval letní chatové tábory pro děti 
z měst. Panu Čejkovi tento nápad učaroval. Protože to 
byl člověk pracovitý, manuálně zručný, miloval přírodu 
a řeku, znal i dětskou duši a její zájem o romantiku, 
mohl tak pro děti připravovat pobyty, kde se nikdo ne-
nudil, vyžil se, mohl tvořit malá díla a vzdělávat se. 
Tedy K. V. Čejka něco podobného vytvořil v době první 
ČSR i na Želivce. Tábor tedy nesl jméno jeho vzoru 
pana Allena. Protože si pan Čejka objednával v dědeč-
kově tiskárně řadu tiskopisů, mimo jiné i krásných ma-
lovaných dopisních papírů, tak se pochopitelně znal 
i s mým otcem a i já jsem ho tak poznal. 

Byla to zase shoda náhod, když jsem nedávno na bur-
zách objevil dvě zajímavé poštou prošlé celistvosti prá-
vě odtud, z Camp Allenu, a to z července 1936 a pak 
i z roku 1944. 
Místo dlouhého líčení přepíši propagační text: 

Camp Allen na Želivce, stálé mezinárodní tábory pro 
hochy a dívky. Založeny byly roku 1929. Vlastní pozemky 
v krásném zalesněném údolí na břehu Želivky. Poskytují 
příležitost k prostému činnému životu v přírodě, kde je 

zdůrazňován 
čistý charakter, 
péče o zdraví 
a soběstačnost -
jsou školou vůd-
covství — dopl-
ňují vzdělání — 
pořádají jazyko-
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vé kursy. Táborníci zde žijí ve společnosti zdravých druhů 
a družek pod vedením dobrých rádců. Učí se milovat pří-
rodu, upevní si charakter a zdraví, naučí se samostatnosti, 
spolupráci, ohledům k druhému, rozhodnosti a pomáhat 
bližnímu. Program je pečlivě plánován za součinnosti 
všech. Dívčí tábor pro dívky od 7 do 14 let. Ředitelka 
Slávka Čejková. Chlapecký tábor pro chlapce od 7 do 14 
let. Ředitel Karel V. Čejka. Adresa táborů: Camp Allen 
Zruč nad Sázavou. 

Někdy začátkem války byla v měšťanské škole výsta-
va ledečských řemesel, něco i z doby budování železni-
ce, ale pamatuji se, jak mne překvapila třída, kde byly 
exponáty z Camp Allenu. Byly tam krásné vyřezávané 
totemy, pak různé ruční práce ze dřeva, textilu i kůže, 
fotografie. Vše pestré a nápadité, úplně se vymykající 
protektorátní šedi oněch dní. 

Do tábora jsem jel jednou po válce na kole, ale jezdili 
jsme jinak do Horky vlakem a odtud pak šli hodinku 
pěšky. Po válce tam byla mládež z ČKD Praha a potěšilo 
mne, když jsem tam potkal spolužáka z Ledče n. S. Oldu 
Ocha z Hůrky. 

Za války převzalo provoz tábora Kuratorium pro vý-
chovu mládeže v Čechách a na Moravě. Změnil se i ná-
zev na Zotavovací tábor Hulice, okres Ledeč n. S. -
pošta Zruč n. Sáz. Za pozornost jistě stojí razítko. Je tam 
i mj. odkaz Reinharda Heydricha. Toto byla úlitba Kura-
toria nejtemnější osobnosti doby nesvobody. Heydrich 
podlehl po atentátu čs. parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana 
Kubiše dne 27. května 1942. Pak nastala „móda" na to-
hoto vraha vzpomínat a připomínat ho. Po válce určitě 
tábor sloužil dále, ale byl znárodněn a netrvalo dlouho, 
když se musel likvidovat, protože výstavba vodní nádr-
že Zelivka zasáhla i do tohoto prostoru. 

Tábor Camp Allen je nenávratně pod hladinou přehra-
dy a bezesporu žije už minimum lidí, kteří tento tábor 
i majitele pamatují. Malá připomínka na doby dávné i na 
bývalý ledečský okres tedy neuškodí i v roce 2005. 

RNDr. Miroslav Vostatek 
- Oldskauti Ledeč n. Sáz. 
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PŘEDÁNÍ CENY HEJTMANA 
Přednášková místnost kongresové-

ho centra Krajského úřadu kraje Vy-
sočina patřila ve středu 15. června od 
14 hodin vítězům krajských soutěží 
a přehlídek MSMT ve školním roce 
2004-2005. 

Cenu hejtmana Vysočiny převzali 
také dva žáci ledečské ZUS - Marie 
Rajdlová a Martin Knytl. Děkujeme 
za reprezentaci naší školy i města 
Ledče n. S.! 
Více informací: 
zabranska.p@kr-vysocina.cz JL 

Poděkování za podporu: 
AQUACOMP HARD s.r.o., DATEL 
LEDEČ s.r.o., MUDr. Igor Doležal, 
EKOL s.r.o., Elektro SPEKTRUM 
s.r.o., ENVICOMP s.r.o., EST i a.s., 
EVOS-HYDRO s.r.o., GALATEK 
a.s., GANES s.r.o., GÓPLAST, spol. 
s r.o., Ing. Eva Horná, K + K meziná-
rodní doprava CZ, KOVOLAK 
s.r.o, KOWA spol. js r.o., LECOM 
LEDEČ a.s., Lesy České republiky 
s.p, PCT ČR s.r.o., RGF ateliér Jiří 
Hrbek a TISKÁRNA Polák. 
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Před 85 l e t y 
Před lety se mi dostal do rukou deníček z 

doby 1. světové války, který si psal jeden 
ledečský rodák. I jeho zastihla mobilizace 
v roce 1914a musel narukovat do armády 
mocnáře Franz Josefa I. Ani ve snu si ne-
pomyslel, že v uniformě bude trávit pět 
a půl roku. A aby se dostal zpátky k rodině 
do Ledče, tak bude muset objet celý svět. 
Válku i zajetí prožíval v Rusku a ačkoliv je 
to neuvěřitelné, v roce 1917 v Petrohradě 
pobýval právě v době revoluce. Prožil a vi-
děl toho hodně. Posléze se dostal do čs. le-
gií. Domů se pak vracel přes Sibiř, 
Vladivostok, Ceylon, Aden, Suezský prů-
liv až do Francie. Z přístavu Marseille po-
sléze transport cestoval vlakem přes 
Švýcarsko a Rakousko domů do Čech, pak 
přes Linec a Horní Dvořiště do Českých 
Budějovic a Prahy. 

2. prosince 1920 se zachovaly mj. ná-
sledující zápisky: 

Ve 2 hodiny odjíždíme v noci k Táboru, 
kdež ještě noc, teprve k ránu opětné uví-
táni na všech i sebemenších nádražích. 
V Cerčanech pohlížím na dráhu po sázav-
skou, kdybych mohl tak přímo domů! To 
však nejde, neb se musím podrobiti před-
pisům evakuačním. 

Následují Říčany a zcela dobře jsme si 
povšimnuli, řípa zde na polích a nesklize-
na. Jaký to pořádek, že to nesklidí? Roz-
mlouváme, což nenajde se dosti pracov-
ních sil a nechá se to zde zničiti? Ve 2 ho-
diny dne 26. prosince 1920 přijíždíme 
k Praze. 

V Praze jsme byli přijati s velkou oká-
zalostí, až se nám to zdá trochu přehna-
né. Nádraží a všechna prázdná místa 
jsou vyplněna obyvatelstvem a všude nás 
vítají okázale. 

Zástupci vlády, vojenské části a dvě 
vojenské kapely, připravujeme se k po-
chodu městem. Hřímavé „ nazdar!" ozý-
vá se všude a mávání šátky. Hoši naši se 
slzami v očích kráčejí statně a plní po-
řádku, jako by ani nepozorovali těchto 
okázalostí. 

Nasedám na nádraží severozápadním, 
tč. Denisově a odjíždím ke svým drahým 
opouštěje Prahu, na níž i v cizině jsme 
vzpomínali. To byla naše poslední cesta a 
o jedné hodině jsme ve Světlé. 

Očekáván jsem svojí rodinou nebyl, 
pozoruji rozednívající se ráno dne 
28. prosince 1920, zdaž uvidím někoho 
známého, abych aspoň zvěděl, zdaž 
z mojí rodiny jsou zdraví, neb již rok ne-
měl jsem žádných zpráv. 

Cesta do Ledče uběhla dost rychle 
a stojím na můstku vagónu pohlížeje, zda 
někoho uvidím. Mávání rukou upozornilo 
děti a ženy okamžitě, vidím běh mého nej-
staršího, tenkráte dvanáctiletého syna. 
Přijeli jsme dva na zdejší nádraží pozdra-
veni známými, políbil jsem ho, hledím stá-
le, zdaž v chomáči poznám dcerku 
a poznati jsem nemohl, jelikož, když jsem 
vyjížděl, byly jí 4 léta, nyní 9 let. 

Pozoruji stále jedno děvče tulící se 
k synkovi a ptá se: „ Který je tu tatínek? " 

Nebylo to mé okamžité nedopatření, kte-
ré se mi stalo, že jsem nepoznal ty mladší 
děti! Teprve nyní si vzpomínám na dobu, 
kdy jsem se s nimi neviděl plných 5 a 1/2 
let a plno se změnilo. Zavazadla nechá-
vám donést a již na cestě potkávám se se 
svou ženou a nejmladší dcerkou, která 
byla sotva rok stará, nyní je jí 6 let. Ta 
ovšem mě nemohlapřijmouti, jelikož otec 
nikdy jí v paměti neutkvěl... 

Tolik jen hrst vzpomínek na léta dávno 
minulá. Určitě to nebyla léta snadná a pro 
rodiny přinášela mnohá utrpení. Nako-
nec šťastné shledání čtenáři alespoň po-
někud usnadní se orientovat v dobách už 
dávných, přesto poučných i dnes. 

RNDr. Miroslav Vostatek 

Oprava 
V č. 6/2005 zařádil tiskařský šotek, 

když zařídil, aby vypadl jeden řádek 
z mého rukopisu ve Střípkách vzpomí-
nek. V druhém z nich má text znít tak-
to: 

V Ledči se však hned dvakrát 
ozvala i střelba. Poprvé to bylo 
v Habrecké ulici kousek nad okres-
ním úřadem. Na tehdy ještě polích, 
co jsou dnes ulice Fučíkova a Wolke-
rova, se pohybovali muži. A až 
z Habrecké ulice na ně Němci začali 
střílet. M. Vostatek 

Dokument z let dávných 
Dopis z června 1943 byl odeslán z Ledče nad Sázavou 

v červnu 1943 a podle tehdejšího poštovního tarifu bylo 
třeba frankovat známkou 1,20 K. Odborné společenstvo 
mistrů kamenických ve Světlé n. Sáz. zastupovalo kame-
níky z deseti tehdejších politických okresů. Když budu 
hádat, pak asi určitě kameníky v Ledči n. Sáz. zastupoval 
pan Kranda, který s rodinou bydlel v Hrnčířích. Byl to 
zkušený řemeslník a jako ruský legionář se vrátil domů až 
dlouho po skončení války, když musel cestovat kolem ce-
lého světa. 

Adresát ing. Petr Holec měl kamenolomy v oblasti 
Hlinská v Čechách a Dolní Holetín leží severně od něho 
a je součástí Holetína. Proč pisatel napsal na adresu Pros-
tějov, to je obtížné vysvětlit. Ale každopádně dopis do 
Prostějova došel, jak o tom svědčí poštovní razítko na 
rubu. Také došlo k záměně Zamberku a Žumberku. Žam-
berk ve východních Čechách je větší a hezké město 
a hned tam přišli na omyl v doručení. Proto poslali do 
Žumberku (jižně od Slatiňan a protéká jím říčka Ležák 
a opravdu obec s tragickým osudem Ležáky není odtud 
daleko). Jak to vypadá, tak i takto bloudící dopis do Hole-
tína přece došel. Počet kamenolomů v této oblasti byl 

Prodám stavební pozemek, 1500 m2, Pivovarské údolí, 
veškeré inž. sítě. Tel.: 602 677 199. 
Prodám větší množství starších pálených a betonových 
tašek a plných cihel. Cena dohodou. Tel.: 604 105 661. 
Hotovostní úvěry 20 - 32 tis. Kč. Bez ručitele, bez poplat-
ku. Tel. 605 88 89 90 (po 17 hod.). 

opravdu početný a vyznačoval se kvalitní žulou. V Žum-
berku je lom dodnes a prašnost jeho provozuje enormní 
a je vidět po celém okolí... 

Jak je vidět, tehdejší pošta si dovedla poradit a nám 
zbyla jedna zajímavost na doby dávné, navíc se týkající 
Ledče nad Sázavou. RNDr. Miroslav Vostatek 

FACHGENOSSENSCHAFT DER STEINMETZMEISTER IN SWIETLA O . D. SAS. 
ífir das Qeblet der Bezirke: Ledetsch a. d. S., Deutsch-Brod, Tschaslau, Gumpolds, Cbotieborsch, 

Chrudim, Kuttenberg, Leltomischl, Pardubltz, Hohcnmnuth. 

ODBORNÉ SPOLEČENSTVO MISTRŮ KAMENICKÝCH VE SVĚTLÉ N, SÁZ. 
pro obvody politických okresu Lede6 n. Sáz., Nžmeckj Brod, Čéslav, Humpolec, Chotěboř, 

Chrudim, Kutná Hora, LltomySť, Pjusdulijcc, Vysoké Mýto. 

Silná finanční společnost přijme 
1 ABSOLVENTA SŠ, 1 SENIOR KONZULTANTA 

Očekáváme: s š /vš , ambiciózní a pečlivou osobu 
Nabízíme: zázemí bank. domu, fixní plat, odměny 

Informace o výběrovém řízení: 776 601 991. 
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Tenisový víkend. 18. a 19. června se sešli na kurtech Tenisového klubu zá-
stupci všech tenisových kategorií, aby v sobotu za účasti 17 dvojic sehráli tur-
naj neregistrovaných dospělých a v neděli 34 dětí všech kategorií. Za 
krásného počasí a velmi dobré herní úrovně si ceny za vítězství v kategorii do-
spělých odnesli domácí Nechvátal a Marek Kroutil před ing. Novotným s Raj-
dlem a Cihlářem s Marouskem z Humpolce. V dětské kategorii zvítězil Josef 
Boudník, ve smíšených sourozenci Zuzana a Petr Bahrových a v nejstarší ka-
tegorii Vrbka, Pešek Poděkování patří všem sponzorům (Pekárna Dymák, 
EST + a. s., Lecom a.s., Zelenina atd.), rodičům dětí, ale především pořadate-
lům z Domu mládeže (pí Svobodová), M. Kroutilovi a MUDr. Vyroubalovi. 

Hlídáme si psy?? 
S nastupujícím létem a hárajícími se fe-

nami se opět zvyšuje počet psů, kteří chodí 
po Ledči volně, bez majitele. Současně 
v podstatě každý den někdo volá a informu-
je nás o nějakém „toulavém" psu. Dovolil 
bych si proto uvést několik, podle mě důle-
žitých, informací. 

Město Ledeč n. S. žádný útulek nemá 
a ani do budoucna s takovým zařízením ne-
počítá (zatím!). Nejbližší útulek je v Mírov-
ce v Havl. Brodě, kde přijímají pouze psy 
z Havlíčkova Brodu. Za ostatní psy se platí. 
Ve Světlé n. S. je pouze několik kotců, 
0 psy se stará pan Och. Odchyt zabezpečuje 
Městská policie a opět se to týká pouze psů 
z katastru obce Světlá n. S. 

Městský úřad se ale samozřejmě, aspoň 
částečně, o toulavá zvířata stará. Smluvně 
zabezpečuje odchyt, základní ošetření a od-
voz do útulku Veterinární ošetřovna, kterou 
provozuji já. Dále byly již před několika 
lety postaveny tři kotce, kam lze psy umís-
tit. Jsou, možná ne úplně šťastně, umístěny 
za starým městským úřadem a přístup k nim 
je z Haškovy ulice. Psy v nich necháváme 
1 až maximálně 2 týdny. Již po tuto dobu se 
snažíme sehnat útulek, který by je přijal. 
Pokud se to povede (často jsou úplně obsa-
zeny), odvezeme je tam. Paušální poplatek 
za jednoho psa je 3-5 tisíc Kč. Je pro nás 
těžko pochopitelné, že někteří majitelé zač-
nou svého psa shánět až po 14 dnech. Je to 
legrace do té doby, než někoho třeba jen 
škrábne, a protože zase uteče, musí dotyčný 
na vakcinaci proti vzteklině. 

V kotcích jsou umísťována také zvířata, 
která někdo v katastru Ledče vyhodil. Kaž-
dý rok se setkáváme se psy uvázanými ně-
kde na výpadovce z města, každý rok se 
najdou v lese v pytli vyhozená živá štěňata, 
případně je ještě někdo hodí do kanálu. 
Ošetřovali jsme také fenu německého ovčá-
ka svázanou v lese ostnatým drátem. 

Současně s tím bych se rád zmínil 
i o označování psů. Povinné označování 
psů zatím platí pouze pro psy, kterým byl 
vystaven tzv. europas (tetování, čipování). 
U ostatních se předpokládá, že je v zájmu 
psa i majitele, aby měl na obojku aspoň 
známku od MU, kterou dostane při placení 
poplatku. Pokud ji má, skutečně nám to vý-
razně usnadní práci!!! a pes nemusí trávit 
dny v kotci. Bohužel, označeno je maximál-
ně 10 % psů. 

Nakonec bych rád uvedl, že není v našem 
zájmu odchytávat všechny psy, které uvidí-
me bez majitele (dnes tj. 6. 7. 2005 byli 
v centru města například tři). Snažíme se 
pouze „uklidit" ty, kteří někoho obtěžují. 
Protože nejsou skoro nikdy označeni, musí-
me je umístit do kotce a záleží jen na maji-
teli, jak dlouho tam budou. A je jedno, jestli 
volá na policii, městský úřad a nebo do or-
dinace. Pavel Vrbka 

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

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

PKS MONT, a.s. 
B r n ě n s k á 1 2 6 / 3 8 , 5 9 1 3 9 Ž ď á r n a d S á z a v o u 
tel: 5 6 6 6 9 7 3 1 0 , fax : 5 6 6 6 9 7 3 9 3 

e - m a í l : o b c h o d . m o n t @ p k s . c z 

Záruka kvality! Č S N E N I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 1 

www.pks.cz 

VOLEJTE ZDARMA 
800 23 00 23 
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BESÍDKA MŠ PLÁCKY 
Na druhou květnovou středu odpoledne 

jsme se všichni moc těšili. Pod vedením 
svých učitelek nacvičily děti z Mateřské 
školy na Pláckách besídku pro maminky k 
jejich svátku. Každý tu měl svojí básničku, 
všichni společně zazpívaly písničky. Dě-
tem, za jejich snažení, byl odměnou velký 
potlesk publika, složeného z nás, rodičů, ale 
i dědečků a babiček, kamarádů a známých. 
Poděkování patří též učitelkám MŠ za je-
jich práci s našimi dětmi. Bylo to moc pěk-
né odpoledne. 

Za spokojené rodiče Lenka Černá 

PODĚBRADKA, a.s. 
a VILA MARKÉTA 

Heroldovo nábřeží 314 
Ledeč nad Sázavou 

Pořádají 

n JAZZOVÉ LETO 
PÁTEK 8. 7. 2005 ve 20 hod. 

EVA DOSTÁLOVÁ 
& QUARTET BOBA ZAJÍČKA 

SOBOTA 23. 7. 2005 ve 20 hod. 
PETRA ERNY 

& QUARTET JAKUBA SAFRA 

PÁTEK 5. 8. 2005 ve 20 hod. 
PLYOR QUARTET 

PÁTEK 19. 8. 2005 ve 20 hod. 
JITKA VRBOVÁ & TONY BRYCH 

& KONŮPKA QUARTET 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
25.7. Pavlík Josef, J. Fučíka 846 
25. 7. Vítek Otto, Havlíčkova 177 
26. 7. Syrovátková Anna, Hrnčíře 40 
75. narozeniny oslaví 
21.7. Hniková Zdenka, Ke Stínadlům 555 
22. 7. Jára Karel, Zoufalka II. 927 
31.7. Hoskovec Jaroslav, Pod Stínadly 838 
80. narozeniny oslaví 
4. 7. Bezděk Zdeněk, J. Haška 616 
19. 7. Boček Josef, Spojovací 610 
85. narozeniny oslaví 
23. 7. Faltová Anna, Pivovarská 479 
95. narozeniny oslaví 
25. 7. Klimešová Františka, Hlaváčova 554 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 
Svatby 
Jana Cípová & Jaroslav Pipek 
Lucie Laubacherová & Jan Kotek 
Hana Dvořáková & Roman Vlastník 
Michaela Vobejdová & Josef Tvrdík 
Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti 
Narozeni 
Matyáš Kozlík Nikola Veselá 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 
Zemřeli 
Albrecht Břetislav Glozlová Libuše 
Matějek Stanislav Bárta Karel 
Matěj o vská Zdeňka Vaněčková Zdenka 
Kopecká Marie Kaleja Filip 

OZNÁMENÍ 
Od 1. 7. bude přerušena sbírka ošacení 

v DPS Ledeč n. S. Pokračovat bude opět 
v podzimních měsících. Termín bude včas 
oznámen. Dosavadní výsledek sbírky je 40 
velkých krabic vytříděného ošacení. Bylo 
bezezbytku využito do LDN Háj u Ledče 
n.S. 

Upřímný dík všem dárcům. 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V SRPNU 00 KINA! 

3. 8. SUPER PROHNILÍ 
20.00 Ted' jsou prohnilí úplně... Prohnilí fran-

couzští policajti se objevují na filmovém 
plátně již potřetí - a opět je hrají Philippe 
Noiret a Thierry Lhermitte. 

6.8. NARCO 
20.00 Komedie o narkolepsii. Gus (Guillaume 

Canet) trpí narkolepsii. Chvíli co chvíli 
usíná a pokaždé se mu zdají sny o super-
manech z komiksů. 

10. 8. NA DOTEK 
20.00 J. Robertsová a J. Law v milostném drama-

tu. Dva páry prožívají drama plné vášně, 
lásky a opuštění. Všechno se ještě více 
zkomplikuje, když se muž z prvního páru 
seznámí s ženou z druhého páru. 

13.8. VÁLKA POLICAJTŮ 
20.00 Policejní šéfové Léo Vrinks (Daniel Auteuil) 

a Denis Klein (Gérard Depardieu) svádějí 
boj o to, kdo dopadne bandu nebezpečných 
bankovních lupičů. Navíc Vrinksova man-
želka kdysi patřila Kleinovi... 

17. 8. MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA 
20.00 Stejně jako v literární předloze Jane Auste-

nové (Pýcha a předsudek) i filmová verze 
svede dohromady dva lidi s naprosto odliš-
nými názory, ale tentokrát jsou také z jiné-
ho konce světa. 

20. 8. RUKOJMÍ 
20.00 Bruče Willis se vrací k žánru akční krimi 

ve filmu o policejním šéfovi v idylickém 
městečku Bristo Camino. Tři zločinci se 
po nevydařené krádeži ukryjí v domě, kde 
jako rukojmí drží chlapce, dívku a jejich 
otce... 

24. 8. PROKLETÁ ARGENTINA 
20.00 1976 - v Buenos Aires je unesena žena 

Carlose Rueda, ředitele dětského divadla. 
Carlos pátrá po své ženě, ale stále je o krok 
pozadu za juntou. Naštěstí má jasnovidec-
ké schopnosti... 

27. 8. SKŘÍTEK 
20.00 Česká komedie beze slov. Groteskní ko-

medie režiséra Tomáše Vorla nabízí příběh 
rodiny přicházející z vesnice do města, což 
provází řada příhod... 

31.8. BATMAN ZAČÍNÁ 
20.00 Příběh Bruče Waynea alias Batmana 

(Christian Bale) se tentokrát vrací do doby, 
kdy se po smrti svých rodičů rozhodl odjet 
do Japonska. Zde se přiučí něco od míst-
ních ninjů a vrátí se do rodného Gothamu, 
aby zjistil, jak moc se město změnilo. Sa-
mozřejmě k horšímu a je jeho úkolem po-
kusit se to napravit... 

VILA MARKÉTA 
Heroldovo nábřeží 314 

Ledeč nad Sázavou 
Tel. 569 727 030 

L e d e č p ř e d s to l e ty 
Pohlednice ledečského náměstí byla vytištěna před rokem 1904, protože datum na známce Le-

deč -Ledetsch je 3. dubna 1904. Pohlednici odesílal Ludvík Vrba z Číhoště. Jaké pozoruhodnosti 
jsou na snímku? Předně nakladatelem pohlednice byl J. Weiner, který si nechal vyfotografovat 
svůj obchod na náměstí. Na krásně štukované fasádě má nápis „Obchod s obilím" a dále i velký 

plechový státní znak monarchie (podobně, jako 
na vedlejší budově Okresního úřadu, Okresního 
soudu i Berního úřadu jsou dokonce tři označení 
státních institucí). Má tam i svoji firmu J. Weiner 
a rozvěšené šatstvo i textil spolu s dalším zbožím 
ve vitríně. Dále o pár metrů před poštovním úřa-
dem (poštmistrem byl tehdy Vilém Perknovský) 
stojí dva poštovní dostavníky. Jeden z nich jezdil 
denně až do Čechtic a zpět. Vzadu je dosud neza-
lesněný vrch Septouchov. 

Podíváme-li se na pravou část pohlednice, jis-
tě zaujme lucerna veřejného osvětlení. Zcela 
vpravo na domě je čitelná část nápisu „Smíchov-
ské (pivo)". Ve vedlejším domě bývala mezi vál-
kami hospoda, kterou vedl pan Fiala a byla zde 
ještě nějaký čas po válce. Také zde býval původ-
ní ledečský pivovar. V zadní části byla budova, 
kde se skladoval led, který se v zimě „ledoval" 
hned vedle na řece. 

V uvedeném čase už byl ve městě zaveden 
elektrický proud, jak je patrné na konzolích jed-
notlivých domů. Určitě je to zajímavý záběr na 
náměstí na začátku 20. let minulého století. 

Dr. Miroslav Vostatek 

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. s r.o. 
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