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X I I I . ročník Pivních slavností se vydařil 
Svátek našich věrozvěstů patří v Leděi nad Sázavou již tradičně Slavnos-

tem piva. Na letním stadionu TJ KOVOFINŠ letos již po třinácté připravili 
organizátoři bohatý program, jehož zlatým hřebem bylo vystoupení zpěváka 
Petra Muka a revivalové skupiny Boney M Revival. Již dopoledne od 10-té 
hodiny mohli diváci zhlédnout fotbalové utkání žáků TJ KOVOFINIŠ Ledeč 
s TJ BOHEMIA Světlá, které skončilo smírně remízou 6:6. Od 13:00 až přes 
půlnoc vyhrávala k tanci i poslechu z tribuny na bývalém zimním stadionu 
havlíčkobrodská skupina FORTUNA. Hlavní program odstartovala v 14:20 
zdravice starosty města, poté se na tribuně objevila skupina Boney M Revi-
val s půlhodinovým blokem světoznámých písní kdysi slavné anglické sku-
piny. V mezičase připravil Promo team Radia Vysočina pro děti i dospělé ně-
kolik soutěží a dětem za odměnu nabídl i zmrzlinu zdarma. V horkém počasí 
přišla skutečně vhod. 

Petr Muk s doprovodem se na pódiu objevil v 15:30. Zazpíval řadu svých 
nejznámějších písniček, mezi kterými nesměly chybět ani Stín katedrál, Ob-
raz, Bonsoir mademoiselle Paris. Moderátor programu pan Karel Hrůša zná-
mého zpěváka přímo na podiu před zraky diváků vyzpovídal a pozval ho na 
7. září k nám do Ledče, kde by mohl usednout do poroty třetího ročníku ledeč-
ského KRUZOŠOU. Petr Muk účast přislíbil, pokud mu ji nepřekazí očekáva-
né otcovské povinnosti. Své vystoupení zakončil Petr Muk autogramiádou. 

Po pěveckých výkonech následovaly výkony sportovní. Na zelený trávník 
vyběhl ledečský A tým proti fotbalovému družstvu Rádia Vysočiny sehráli 
spolu pro diváky exhibiční zápas. 

Třináctý ročník Pivních slavností v Ledči nad Sázavou se vydařil. Po dvou 
mokrých ročnících se na slavnosti letos konečně usmálo slunko, zpěváci 
z Bonye M Revival, Petr Muk a havlíčkobrodská Fortuna dokázali přilákat 
návštěvníky, dobré pivo, vůně langošů a pečených kuřátek taktéž. Nechyběly 
tu ani pouťové atrakce, cukrovinky, fotbalové utkání, losování tomboly, váš-
ně ve víru tance a velkolepý závěrečný ohňostroj pana Válka. Pořadatelé ak-
ce z TJ KOVOFINIŠ, firmy SCHÁFER-SUDEX a města Ledeč nad Sázavou 
mohou být tentokráte spokojeni. 

Notorix Denatur člen 
Řádu rytířů bílého kříže pořádá 

BITVU 
O NOTORBURG 

22. července 2006 
Ledeč nad Sázavou 

louka pod Sechovem 
cca 2 km z Husova náměstí 

po proudu řeky 

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 středověké vesnice 

a mnoho dalšího 

Začátek programu: 13.00 hod. 
Začátek bitvy: 16.20 hod. 

Areál otevřen od 10.00 hod. 
Vstupné: 

dospělí 70 Kč, děti 30 Kč, do I I I cm zdarma 

KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASl 
wwwport.jinak.cz/notorix-denatur.htm 

HUT RŮŽENKA 
Prodejní výstava replik historického 

lesního skla proběhne ve dnech 
1 - 30. 7. 2006 v Městském muzeu 

na Hradě v Ledči nad Sázavou. 
Výstavní doba je 9-12 a 13-16 hodin 

každý den kromě pondělí. 
Srdečně Vás zve Pavel Čermák, 

soukromý sklář z Nové Vsi u Světlé n. S. 

LETNÍ SLAVNOST P O T Ř I N Á C T É L e l n i v e č t 

Teď v mléčném soumraku měkce 
usnul den 

a zpod tažných oblaku hvězdy září 
jen. Zkropen rosou uzavřel na lu-
kách se květ, nad oulem hučícím 
včel v sadě dřímá svět 

V srdcích ztichly zápasy, zdřímnul 
bol i stesk, v nebes dáli na časy svit-
ne lichý blesk. Poslední, tam v chat-
ce kdes, zhasnul světla kmit: 

od země až do nebes dýchá mír 
a klid. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou konaného dne 29. května 
2006 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-

cích v platném znění přijetí nabídky firmy AVE CZ odpadové hospodář-
ství s.r.o. na bezplatné doplnění nádob na komunální odpad o objemu 
1100 1 v prostoru sídliště a v ulici J. Haška. Celkem zde bude rozmístěno 
40 kontejnerů o objemu 1100 1. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění přijetí nabídky firmy AVE CZ odpadové hospodářství, 
s.r.o., na pronájem 29 ks kontejnerů 1100 1 na plasty a 19 ks kontejnerů 
1100 1 na papír za cenu 34 398,- Kč bez DPH. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění příspěvek Náboženské obci Církve československé hu-
sitské v Ledči nad Sázavou ve výši 3 710,- Kč uhrazení nákladů spoje-
ných s opravou střechy Husova sboru. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění opravu okapového chodníku u domu čp. 628 v ul. 
5. května v Ledči nad Sázavou, který je majetkem města Společenství 
vlastníků tohoto domu s tím, že Město Ledeč nad Sázavou poskytne pro 
uvedený účel prostřednictvím TS Ledeč nad Sázavou 150 ks dlaždic 
(starších) a Společenství vlastníků domu čp. 628 ponese veškeré další ná-
klady. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění a § 5 odst. 3 energetického zákona č. 458/2000 Sb. 
a v souladu se svým usnesením č. 13.2005/168RM-s) ze dne 21.9.2005 
vydání souhlasu vlastníka s použitím energetického zařízení kotelny čp. 
104 v Komenského ulici a kotelny čp. 780 v Nádražní ulici (kotelny zá-
kladní školy) k účelům výroby a rozvodu tepelné energie. Souhlas se vy-
dává pro firmu ATOS s. r. o., Ledeč nad Sázavou na dobu, po kterou jí 
má být udělena licence podle § 4 odst. 1 energetického zákona č. 458/ 
2000 Sb. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích vystoupení Dismanova rozhlasového souboru ve dnech 19. nebo 
20.8.2006 na ledečském hradě. 

• RM neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění žádost pana Pavla Holuba, Bohdaneč 125, 
285 22 Zruč nad Sázavou a nepovoluje mu stánkový prodej ovoce 
a zeleniny na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. Prostory Husova 
náměstí jsou pro provozování prodejních trhů již pronajaty Ing. Fialo-
vi. Stánkový prodej je možno po dohodě s firmou GLOST provozovat na 
tržnici pod mostem. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou konaného dne 12. června 
2006 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

v platném znění darovací smlouvu na poskytnutí daru 100 000,- Kč od 
Krajského výkonného výboru ČSSD určeného na odstraňování následků 
povodně na přelomu měsíce března a dubna 2006. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění se splatností od 1. července 2006 nové úhrady za úkony 
pečovatelské služby a to dle přiložené tabulky. 

Cena za poskytovanou službu v Kč 

Poskytovaný úkon Současná Navrhovaná 
Běžné úkoly os. hygieny /pomoc při oblék.,přesun apod. 17,- 20,-
Jednoduché ošetřovatelské úkony dle požadavku 12,- 12,-
Donáška nebo dovoz oběda DPS 3,- 9,-

město 6,- 12,-
místní části 6,- 15,-

Pomoc při podávání jídla 3,- 10,-
Donáška uhlí, štípání a donáška dřeva - za 15 kg 15,- 20,-
Nákupy malý 3,- 10,-

střední 6,- 15,-
velký 25,- 25,-

Nákupy v místní části 25,- 30,-
Pouze pochůzky 15,- 20,-
Mytí oken 35,-/okno 100,-/hod. 
Mytí okna včetně balkonu 35,-/okno 100, -/hod. 
Vynesení odpadu malý / velký 30,-/hod. 50,-/hod. 
Vytírání podlahy a utření prachu v jedné místnosti 30,-/hod. 50,-/hod. 
Luxování a utření prachu v jedné místnosti 30,-/hod. 50,-/hod. 
Praní prádla včetně mandlování a žehlení za 1 kg. 26,-/kg 50,-/kg 
Doprovod a dovoz na vyšetření a jiné akce / i autem / 35,-/hod. 45,-/hod. 
Pedikúra 45,- 80,-
Velký úklid např. po malování, stěhování a jiné mim.akce 90,-/hod. 100,-/hod. 
Mytí jídlonosiče 5,-/ks 50, -/hod. 
Pomoc při přípravě obědu 10,- 15,-

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení) v platném znění uzavření smlouvy s firmou 
RNDr. Josef Šternberk, CSc., Stupice 33, 25084 Sibřina na provedení in-
ženýrsko-geologického průzkumu a zpracování projektové dokumenta-
ce sanace nestabilních skalních masivů ve sklaním svahu pod ledečským 
hradem směrem do Pivovarské ulice.. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m), zákona 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění, uzavření nájemní smlouvy na pronájem neby-
tových prostor v čp. 790 v ul. Barborka v Ledči nad Sázavou pro Policii 
ČR , respektive Českou republiku - Ministerstvo vnitra - správa Východo-
českého kraje k umístění Obvodního oddělení PČR v Ledči nad Sázavou 
o pronajímané ploše 241,14 m2 za celkovou cenu 209.412,- Kč/rok. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m), zákona 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění, uzavření nájemní smlouvy na pronájem ne-
bytových prostor v čp. 790 v ul. Barborka v Ledči nad Sázavou pro Fi-
nanční ředitelství Brno k umístění detašovaného pracoviště Finančního 
úřadu v Ledči nad Sázavou o pronajímané ploše 248,144 m2 za celkovou 
cenu pronájmu a záloh za poskytnuté služby 189.180,- Kč/rok. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m), zákona 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění, uzavření nájemní smlouvy mezi společnos-
tí Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. a Městem Ledeč nad Sázavou na proná-
jem nebytových prostor v areálu hradu Ledeč nad Sázavou o ploše 300,5 
m2 za cenu 180 tisíc Kč/rok na dobu neurčitou. 

• RM schvaluje v souladu § 102 odst. 2, písmeno m) zákona 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění nájemní smlouvu na nájem pozemků pare. 
č. 2351/3, 2351/15, 2351/17, st. 2207, st. 2208, st. 2209 a st. 2210 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou (areál bývalé TJ Bohemians Praha) firmě RO-
BOINVEST, s.r.o. Ptice 179, Praha - Západ (nástupce TJ Bohemians) za 
cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 20.592,00 Kč/rok. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění provedení nové elektrické přípojky pro chovatele v uli-
ci Pivovarská firmou ELKOMPLEX + s.r.o. Ledeč nad Sázavou, zemní 
práce budou provedeny firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m) zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění provedení oprav nebytových pro-
stor v čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči n. S. (poliklinika) ve dvou 
místnostech o ploše 42,07 m2 za účelem možnosti pronajmout je ja-
ko ordinaci MUDr. Janě Smejkalové, (výměna oken, rekonstrukce 
elektro, vody, kanalizace a UT a dále výměna podlahové krytiny, ná-
těry, malby). Úhrada celkových předpokládaných nákladů 230.000,-
Kč bude hrazena z prostředků města a z předplaceného nájemného na 
5 let (cca 100.000,- Kč). 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou konaného dne 3. červen-
ce 2006 

• RM doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou vy-
koupení pozemku PK 588/2 dříve v k.ú. Hradec, dnes k.ú. Ledeč nad 
Sázavou. 

• RM doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou po-
skytnout obci Chřenovice půjčku ve výši 700 000,- Kč na dostavbu ak-
ce p„Rekonstrukce komunikace a lávky přes řeku Sázavou mezi obcemi 
Hněvkovice a Chřenovice" s tím, že splatnost půjčky bude do konce ro-
ku 2006. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.' 128/2000 Sb. 
0 obcích v platném znění odpověď starosty města panu Ing. Jiřímu 
Kroužkoví, na jeho požadavek na zavedení omezujících pravidel pro-
vozu motokrosového závodiště, (přestěhování motokrosového závodiš-
tě do jiné lokality.) 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění provedení auditu IT na Městském úřadě v Ledči nad Sá-
zavou s tím, že definuje tyto otázky na nezávislého auditora: 
1 Na jaké úrovni je IT Městského úřadu v Ledči n.S. v oblasti HW 
aSW? 
2. Jsou všechny HW a SW nutné k činnosti úřadu? 
3. Je výběr dodavatelů HW a SW správný? 
4. Je nastoupená cesta vzdálené správy IT správná a přináší skutečně 
úspory? 
5. Je využívání grantových programů IT efektivní? 
6. Jsou projekt metropolitní sítě LeNet a prostředky do něho vložené po-
třebné? 

• RM schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění předání podkladů k rozhodnutí o účasti státního rozpočtu 
na financování akce „Rekonstrukce lávky přes řeku Sázavu vč. přilehlých 
chodníků a veřejného osvětlení" ,evidované pod č. ISPROFIN 298 110-
2087 ve variantě: 
- lávka na původním místě v úrovni 50 cm nad H100 a s nájezdovými ram-
pami 1:12 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění provedení oprav podlahy v ordinaci a sesterně MU-
Dr. Zdechovské v budově čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou 
v ceně 36 tis. Kč s termínem provedení 07/2006. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění žádost manželů Martiny a Romana Kreclo-
vých (nájemci bytu č. 5 v domě čp. 556, ul. Ke Stínadlům v Ledči nad Sá-
zavou) o poskytnutí podnájmu manželům Věře a Pavlu Jindřichovským, 
a to na dobu určitou od 1.8.2006 do 31.7.2008. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění navýšení smluvní ceny za úklidové práce v budově poli-
kliniky v Ledči nad Sázavou o 0,05 Kč/m2/den s účinností od 1.7.2006. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění bezplatné užívání pozemků ve vlastnictví Města Ledeč 
nad Sázavou v prostoru motokrosového závodiště a rekultivované sklád-
ky Rašovec pro soukromé setkání jezdců a jejich přátel dne 5.8.2006 
(v případě nepříznivého počasí dne 12.8.2006). Za pořádek zodpovídá 
pan Jiří Souček, bytem M. Majerové 1090, Ledeč nad Sázavou a pan Petr 
Choutka, bytem Stínadla 1096, Ledeč nad Sázavou. 
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Smlouva s BILLOU je schválena 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo v pondělí 19. 6. 

2006 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o zřízení předkupního prá-
va se společností BILLA na pozemky pro výstavbu marketu BILLA 
a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení předkupního práva na stavbu 
supermarketu BILLA. Završila se tím jednání vedená pracovní skupi-
nou zastupitelstva ve dnech 24. 3., 7. 4., 21. 4., 4. 5., 10. 5. a 31. 5. 2006 
a právníky obou smluvních stran. 

Bylo dosaženo těchto ujednání: 

- Město Ledeč n.S. odprodá potřebné pozemky v lokalitě u kina o roz-
loze cca 4000 m2 

- BILLA odkoupí od města pozemky potřebné k výstavbě (cca 2,5 mil. 
Kč) 

- BILLA opraví autobusové nádraží a přilehlé komunikace na své ná-
klady prostřednictvím TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. (3 mil. Kč) 

- BILLA vybuduje novou čekárnu na své náklady a předá darem městu 
(cca 2,5 mil. Kč) 

- BILLA vybuduje supermarket a veřejné parkoviště na své náklady 
- BILLA vyřeší majetkové vztahy k pozemku stávající tržnice s NO-

PO-SAMARITAN 
- BILLA zajistí demolice veškerých potřebných objektů na své nákla-

dy 
- BILLA poskytne městu finanční kompenzaci za demolované objekty 

(8 mil. Kč) 
- BILLA přistoupila na smluvní záruky 5 mil Kč po dobu výstavby 

marketu 
- BILLA je ochotna akceptovat připomínky města k architektonickému 

řešení objektu (šikmá střecha, členěná fasáda) 
- BILLA souhlasí s předkupním právem města na pozemky v případě 

ukončení činnosti 

- BILLA se zavazuje v rámci společnosti REWE provozovat v Ledči 
market BILLA 

- BILLA vybuduje supermarket se standardním sortimentem (8500 po-
ložek) 

- BILLA zaměstná ve své provozovně 30 místních občanů 

Kromě posledního jsou tato ustanovení promítnuta do smlouvy 
o smlouvě budoucí a do smluv řešících předkupní právo k pozemkům 
a nemovitostem. BILLA již zahájila projekční přípravu akce, která měs-
tu Ledči nad Sázavou přinese cca 16 mil. Kč za prodej pozemků, nemo-
vitostí, za práci Technických služeb a novou čekárnu na autobusovém 
nádraží. Další úsporou pro město v hodnotě cca 1 mil. Kč bude prove-
dení demolic objektů u autobusového nádraží investorem. 

Prostředky získané prodejem staveb hodlá město použít k rekon-
strukci jiného vhodného objektu ve městě (sokolovna, hrad) na kulturní 
stánek. Původně plánovaný projekt výstavby kinokavárny v patře mar-
ketu BILLA prosazovaný starostou města nenašel podporu v zastupitel-
stvu ani ve veřejnosti. 

Současnému zastupitelstvu záleží na tom, aby i v budoucnosti mělo 
město možnost ovlivňovat dění v lokalitě Hrnčíře, proto vyjednávači 
skupina zastupitelstva (Doležal, Kouba, Policar, Vrba) trvala a dosáhla 
na předkupní právo jak k pozemkům, tak i k nově vybudované stavbě 
supermarketu. Pro uzavření smluvního vztahu s BILLOU se z přítom-
ných 14-ti zastupitelů vyslovilo 11, jmenovitě Doležal, Kouba, Krou-
til, Policar, Severa, Šrámek, Tůma, Vopěnka, Vrba, Vrbka, Vrzáčková, 
proti uzavření smlouvy hlasovali Poborský a Urban, hlasování se zdr-
žel zastupitel Rajdl. 

V současné době vyřizuje město povolení k odstranění staveb 
a BILLA dokončuje projektovou a inženýrskou přípravu své investiční 
akce, která by po získání stavebního povolení mohla být zrealizována 
během pěti měsíců. 

Stanislav Vrba 

V lednu tohoto roku vznikl na ZŠ 
Nádražní v Ledči nad Sázavou pro-
jekt „Výtvarně-dramatická maturi-
ta žáků 9. tříd ZŠ". Stalo se tak díky 
grantu Fondu Vysočiny a města Ledče 
nad Sázavou. 

Součástí projektu bylo vystoupení 
stonožkových souborů, výstava vý-
tvarných prací a akademie. 

První z těchto akcí se uskutečnila 
13. 6. 2006 v místní sokolovně. Pře-
hlídku pěveckých a tanečních soubo-
rů zahájil flétnový soubor ZUŠ Ledeč 
n.S. vedený p.uč. Čepovou. Milým 
překvapením pro ledečské děti byla 
účast folklórního souboru Škubánek 
ze Světlé n.S. pod vedením paní uči-
telky Evy Pejchalové. Ledečské veřej-
nosti se představil poprvé za 22 let své 
existence. Malé děti vystupující v ko-
záckých krojích uchvátily pozornost 
diváků bez rozdílu věku. Zcela jiný 
charakter mělo vystoupení pěveckého 
souboru „CENTIPEDE" ze Spáleného 
Poříčí. Děti zazpívaly i moderní pís-
ničky za vedení Mgr. Romana Skaly. 
Ledečskou ZŠ reprezentovala Veroni-
ka Olijnyková se svou sestrou Kateři-
nou, které svým tanečním vystoupe-
ním roztleskaly celý sál. 

Vrcholem úterního stonožkového 
odpoledne byl Ondráš, vojenský umě-
lecký soubor z Brna. Dětem předvedl 
folklórní tance, písně a scénky za do-
provodu cimbálovky. Celý program 

Deváťáci se loučili 
byl odměnou žákům za práci ve hnu-
tí Na vlastních nohou. 

V tento den se také uskutečnila v sy-
nagoze vernisáž výstavy Výtvarná ma-
turita žáků 9.tříd. Práce žáků byly ne-
tradiční, zaměřené na textil a sklo. 
Návštěvníci výstavy si mohli prohléd-
nout všechny druhy batiky, ručně tka-
né goblény, textilní aplikace, tapiserie, 
modely oděvů, klobouky, malbou zdo-
bené sklo, instalace textilu a skla. Ver-
nisáž s kulturním úvodem a bohatým 
občerstvením moderovala žákyně 9.D 
Denisa Vránová. 

O týden později, 20.června, se před-
vedli deváťáci na svojí akademii. Scé-

nář divadelního kusu „Vývojová stadia 
člověka" napsala žákyně 9. C Kateři-
na Kadlusová. S úspěchem se setkala 
jak dvě představení pro žáky II.stupně, 
tak odpolední pro rodiče a veřejnost. 
Mladí herci sklidili upřímný potlesk 
a mnozí z nich objevili nový žánr, ve 
kterém by mohli rozvíjet svůj dosud 
skrytý talent. 

Letošní deváťáci se postarali o úspěš-
né zakončení školního roku a své roz-
loučení se základní školou. Přejeme 
jim krásné prázdniny a hodně štěstí 
v jejich budoucím životě. 

Spolužáci a kantoři ZŠ Ledeč n. S. 
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Hospodaření Technických služeb 
Společnost TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., byla založe-

na v roce 1998 městem Ledeč nad Sázavou, které je jejím 
100% vlastníkem a jediným společníkem. Společnost má 
v současnosti 25 zaměstnanců a v čele společnosti stojí 
jednatel pan Jaroslav Nekola. Již v minulosti zaznívaly 
z řad veřejnosti požadavky na zveřejnění výsledků hos-
podaření této společnosti. Po valné hromadě TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o., která proběhla dne 12. června 2006, 
jsme se letos rozhodli výsledky hospodaření zveřejnit. 
Nemáme co tajit, spíše se pochlubit. Vycházíme z mate-
riálu Finanční analýza TS, který zpracovala předsedkyně 
dozorčí rady ing. Vlasta Rýdlová. 

Položky Výkazu zisků a ztrát 2004 2005 Změna % 
Tržby 14 888 19 230 4 342 129,2 
Spotřeba 8 123 9 483 1 360 116.7 
Přidaná hodnota 6 765 9 747 2 982 144.1 
Osobní náklady 4 782 5 095 313 106,5 
Odpisy 84 213 129 253,6 
Tržby z prodeje DM 1 -1 0,0 
Tvorba rezerv 69 -69 0,0 
Jiné provozní výnosy 47 47 
Jiné provozní náklady 44 44 0 100 
Provozní výsledek hospodaření 1787 4 442 2 655 248,6 
Úroky výnosové 1 1 0 100 
Jiné finanční výnosy -1 1 0,0 
Jiné finanční náklady 138 159 21 115,2 
Finanční výsledek hospodaření -138 -159 -20 114,5 
Daň z příjmů 499 1 067 568 213,8 
Celkem výsledek hospodaření 1 150 3 217 2 067 279,7 

V roce 2005 zajišťovala společnost TS Ledeč nad Sá-
zavou, s.r.o., pro město tyto činnosti: 
- údržba zeleně (sekání trávy) 
- oprava a údržba komunikací (chodníky a místní komu-

nikace) 
- údržba dopravního značení 
- zimní údržba komunikací 

- provozování zimního stadionu 
- rekonstrukce smuteční obřadní síně 
- rekonstrukce chodníku na Heroldově nábřeží 
- rekonstrukce chodníků na Tyršově nábřeží 
- rekonstrukce chodníků a mostků v Pivovarské ulici 
- rekonstrukce části chodníků, ploch a zábradlí na Huso-

vě náměstí 
- terénní úpravy parku na LDN Háj 
- instalace nových laviček na Husově náměstí 
- dokončení rekultivace skládky Rašovec 
- rekonstrukce pískovišť na MS Stínadla 

Letos kromě výše uvedených oprav a údržeb zahájila 
a provede tyto práce: 
- rekonstrukce WC, čekárny a zázemí na nádraží ČD 
- rekonstrukce schodišť z Pivovarské ulice ke hradu 
- rekonstrukce chodníků na Koželské ulici 
- dokončení instalace laviček 
- čekají na ně opravy ve školní kuchyni 
- opravy v mateřské školce 
- oplocení školního areálu v ZS Nádražní 
- rekonstrukce autobusového nádraží a přilehlých komu-

nikací 

S činností a prací Technických služeb jsme v po-
sledních letech spokojeni. Dokáží vždy rychle rea-
govat na potřeby města a zvládají dobře i nevděčnou 
práci při zimní údržbě komunikací. Máme proto s ni-
mi na řadu činností uzavřenou rámcovou smlouvu. 
Zhostily se též dobře provozování zimního stadionu 
a jsou pro naše město velice prospěšnou organizací. 

Stanislav Vrba, starosta města 

Zahradní slavnost 
V prostorách zahrady MŠ Stínadla proběhla v úterý zahradní slavnost. Rodiče a uči-

telky připravili slavnostní pohoštění a program pro předškoláky. 
Na jednotlivých stanovištích plnily děti různé sportovní disciplíny. Společně s rodi-

či se zúčastnili i bývalí žáčci naší MS, přístup měli také babičky i dědečkové. Po skon-
čení proběhlo dekorování absolventů MS a předávání vysvědčení s hezkou knihou. 
Všichni se pak mohli občerstvit u kávy a ochutnat dobroty, které připravily maminky 
našich dětí. Vládla zde dobrá pohoda jak mezi dětmi tak i rodiči. 

Děkujeme všem, kteří se společného setkání zúčastnili a přispěli tak k pěknému za-
končení s mateřskou školou. 

Kolektiv učitelek MŠ 

Informace občanům a návštěvníkům ledečského hradu 
V zájmu zajištění maximální ochrany majetku a bezpečnosti osob navště-
vujících ledečský hrad nebojím procházejících přijala Valná hromada spo-
lečnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s. r. o., následující opatření: 
Areál hradu bude otevřen: 
• v letním období tj. od 1. 4. do 31.10. v době od 8.00 do 19.00 hod. 
• v zimním období tj. od 1.11. do 31.3. pouze v případech konání kulturně 

společenských akcí v době od 8.00 do 17.00 hod. 
Mimo uvedenou dobu bude areál hradu neprůchozí a pro veřejnost uza-
vřen. 
Provoz muzea vč. přístupu na hradní věž bude 
• v době od května do září vždy v ÚT-NE od 9-12 a 13-16 hod. 
• v měsících duben a říjen vždy ve ST-NE od 9-12 a 13-16 hod. 
Konání mimořádných kulturně společenských akcí v zimním období bude 
zveřejňováno samostatně na plakátech a v LN. Přístup do areálu hradu na 
tyto akce bude pouze bránou od mostu! „ o 

PŮJČKY PRO PODNIKATELE 
SE ZÁSTAVOU NA PLOMBU, 

ODHAD ZDARMA! 
TEL: 724 022 441 

ZAMĚSTNANCI, DŮCHODCI 
POZOR! 

DOSTUPNÉ PŮJČKY VŠEM 
VOLEJTE - 724 022 441 

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou pronajme prodejnu 
občerstvení v objektu nové spor-
tovní haly v Koželské ulici. Před-

pokládané záhájení činnosti 
- září 2006. 
Kontakt tel: 

731 612 320, 569 726 042 

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad 
Sázavou přijme správce sportov-
ní haly. Požadavky - organizační 
schopnosti při zajišťování využití ha-
ly, základní technické dovednosti při 
údržbě, základy práce s počítačem 
(WORD, EXCEL, el. pošta). Předpo-
kládaný nástup září 2006. 
Kontakt tel.: 731 612 320, 569 726 042 
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Ověřená spolupráce s firmou .A.S.A. pokračuje 
S městem Ledeč nad Sázavou 

spolupracujeme v oblasti nakládání 
s odpady již od začátku roku 2000. 
Velice si vážíme této dlouhodo-
bé spolupráce, která nám umožňu-
je zlepšovat kvalitu poskytovaných 
služeb a rozšiřovat jejich spektrum, 
třebaže již nejsou poskytovány v ta-
kovém rozsahu jako v minulých le-
tech. 

V roce 2003 se město z naší inici-
ativy zapojilo do spolupráce se spo-
lečností EKO-KOM v projektu za-
měřeném na zefektivnění systémů 
tříděného sběru komunálních odpa-
dů. Díky této spolupráci se městu 
vrací nemalé finanční částky za se-
paraci odpadů. Pro majitele psů jsme 
v roce 2005 instalovali odpadkové 
koše, a tím přispěli k čistotě veřejné 
zeleně ve městě. Podíleli jsme se na 
vytvoření systému svozu velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu. 

V současné době pro Ledeč nad Sá-
zavou zajišťujeme například provoz 
sběrného dvora odpadu v Pivovar-
ské ulici, odvoz odpadu od hřbitova 
a přistavování kontejnerů. Pro základ-
ní a speciální školu Ledeč nad Sáza-
vou jsme realizovali úspěšný projekt 

ekologické výchovy. Firma .A.S.A. 
se v rámci svých aktivit podílí také 
na sportovním dění ve městě. Je vý-
znamným sponzorem fotbalového 
a házenkářského klubu a přispívá na 
provoz zimního stadionu. 

Svoz odpadu zajišťujeme v ob-
cích mikroregionu Ledečska, na-
příklad v Kožlí, Hněvkovicích, 
Hradci, Ostrově a Koutech. Zde po-
skytujeme komplexní komunální 
služby, tedy svoz komunálního, se-
parovaného, velkoobjemového i ne-
bezpečného odpadu. S obcemi jsme 
navázali velmi dobrou spoluprá-
ci založenou na dlouhodobém part-
nerství, flexibilním přístupu, vstříc-
nosti a zejména vysoké kvalitě 
služeb. Firma .A.S.A. začala pů-

sobit v letošním roce v dalších ob-
cích Ledečska a rozšířila nabídku 
0 nové služby, mimo jiné čištění 
a zametání silnic, sečení trávy nebo 
údržbu hřbitovů. 

Firma .A.S.A. Česká republika 
je nejvýznamnější firmou v oblas-
ti odpadového hospodářství. Byla 
založena v roce 1988 v Rakousku, 
v České republice působí již od roku 
1992. Je organizována na bázi hol-
dingu. Hlavní náplní je poskytová-
ní komplexních služeb v oblasti na-
kládání s odpady pro města, obce, 
podniky a živnostníky. Je držitelem 
významných certifikátů ISO 9001, 
ISO 14001 aOHSAS 18001. 

Děkujeme obyvatelům města Led-
če nad Sázavou i okolních obcí, pod-
nikatelům a sportovcům, za dosa-
vadní důvěru a těšíme se na budoucí 
spolupráci. Tým zkušených a odbor-
ných pracovníků, rozsáhlý vozový 
park a technologické zázemí firem 
.A.S.A. ČR garantuje kvalitu služeb 
1 při očekávaných změnách legislati-
vy v této oblasti. 

Gabriela Pánková 
společnost .A.S.A. ČR, spol. s r. o. 

Společnost .A.S.A. vyhlásila výsledky soutěže pro školy 
ve sběru druhotných surovin 

Společnost .A.S.A. vyhodnotila minulý týden soutěž 
ve sběru druhotných surovin, které se zúčastnilo 361 škol 
z celé České republiky s celkovým počtem 72 711 žáků. 
Ti v průběhu soutěžního období nasbírali více než 1723 
tun sběrového papíru. Tento ekologicko-výchovný pro-
jekt nese název „Soutěž s panem Popelou", školní mláde-
ži dává možnost zamyslet se nad současným neutěšených 
stavem životního prostředí. 

Na začátku letošního školního roku 2005/2006 vyhlá-
sila společnost .A.S.A. již 5. ročník soutěže ve sběru dru-
hotných surovin pro mateřské, základní a speciální školy 
na území České republiky. Cílem soutěže bylo zavedení 
trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. 
Úkolem škol bylo nasbírat co největší množství papíru, 
který pak byl vykupován za smluvené ceny. V průběhu 
soutěže byla vedena aktuální evidence množství nasbí-
raného papíru na internetových stránkách společnosti 
.A.S.A., což jednotlivým školám umožnilo zvýšit vzá-
jemnou soutěživost. 

Po termínu uzávěrky - 16.června - byly vyhodnoceny 
v každém regionu školy, které nasbíraly největší množ-
ství papíru. Hodnocení proběhlo zvlášť pro každý regi-
on ve 2 kategoriích: podle množství papíru v přepočtu na 
jednoho žáka a podle celkového množství odevzdaného 
papíru. Každé z vítězných škol budou v tomto týdnu pře-
dány odměny. Nej úspěšnější školy se tak mohou těšit na 
věcné ceny jako jsou sportovní potřeby, společenské hry 
a reklamní dárky. 

Pro příští školní rok 2006/2007 připravuje společnost 
.A.S.A. další ročník Soutěže s panem Popelou. Veškeré 
informace budou opět zveřejněny na internetových strán-
kách naší společnosti www.asa-cz.cz. 

Společnost .A.S.A. Česká republika je dnes nej vý-
znamnější firmou v oblasti odpadového hospodářství. 
Společnost byla založena v roce 1988 v Rakousku, 
v České republice působí od roku 1992. Je organizová-
na na bázi holdingu a mimo českých firem sdružuje i fir-
my rakouské, maďarské, slovenské, španělské a polské. 
Hlavní náplní holdingu jsou komplexní služby v oblasti 
nakládání s odpady. 

Firmy .A.S.A. v České republice poskytují služby více 
než milionu obyvatel a nabízejí kompletní paletu služeb 
pro obce, podniky a živnostníky. Centrála firmy je v Pra-
ze, další nej významnější pobočky jsou v Brně, Ostravě, 
Znojmě, Liberci a v Českých Budějovicích. Společnost 
.A.S.A. ČR v současné době zaměstnává více než 1.200 
zaměstnanců. Je držitelem významných certifikátů ISO 
9001, ISO 14001 aOHSAS 18001. 

Soutěž s panem Popelou, závěrečné výsledky k 16. 6. 
2006 - viz příloha Výsledky 

Praha, 26.červen 2006 

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím Gabrie-
lu Pánkovou, tiskovou mluvčí .A.S.A., na telefonním čís-
le 724 972 548. 
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• Skály pod hradem jsou zabezpečeny 
Pokryvné ocelové sítě spoutaly po očištění skalní ma-

sivy pod ledečským hradem. Chomutovská firma STRIX 
dodržela naplánovaný termín a k 30. červnu 2006 zakon-
čila instalací čtyř pokryvných sítí o celkové ploše přes 
300 m2 svoje působení na skalním masivu pod ledeč-
ským hradem. Ze skal bylo postupně odtěženo přes sto 
kubíků zvětralé skály. Kromě pokryvných sítí byly v za-
táčce před rodinnými domky vybudovány i svislé záchyt-
né ocelové ploty ve dvou řadách nad sebou. Ukončením 
prací na zabezpečování skalního masivu pod ledečským 
hradem bylo zrušeno i omezení dopravního provozu na 
Heroldově nábřeží, ze kterého zmizely semafory. 

Od července se dělníci i semafory stěhují pod Šeptou-
chov, kde bude zabezpečování nestabilních skalních ma-
sivů pokračovat. 

• Odtěžené naplaveniny 
Po letošní povodni bylo ústí Olešenského potoku opět 

zaneseno naplaveninami, které dokonce byly příčinou 
odstavení provozu přečeipávací stanice kanalizační sto-
ky. Správce toku Lesy CR, s.p., proto provedl během 
června opětovné odtěžení těchto naplavenin. Naposledy 
tak učinil v závěru loňského roku. Přitom se nejedná o la-
cinou záležitost. Odtěžení naplavenin z ústí Olešenského 
potoku přijde každoročně správce toku na čtvrt milionu 
korun. Není divu, že již delší dobu usiluje o vybudová-
ní záchytných příčných prahů na středním toku Olešen-
ského potoku. 

• Houpací lavička pro Petrklíč 
Firma KOVOFINIŠ KF, s.r.o., Ledeč nad Sázavou, vy-

robila a darovala ledečskému stacionáři Petrklíč novou 
masivní houpací lavičku. Ta je umístěna v areálu mateř-

ské školy na Stínadlech a slouží jak pro děti ze stacioná-
ře, tak i pro děti z mateřské školy. Instalaci a zatěžkáva-
cí zkoušku houpací lavičky provedli výrobní ředitel Josef 
Novotný se šikovným zámečníkem Miroslavem Kadle-
cem. Firmě KOVOFINIŠ KF patří naše poděkování. 

• Bouře v Mateřské škole 
V letošním roce došlo v Mateřské škole Ledeč nad Sá-

zavou k několika závažným změnám: 
- do důchodu odešly paní učitelky Kubátová, Vavřičko-

vá, Venclíková 
- poprvé od zavedení právní subjektivity byl organizo-

ván zápis dětí do MŠ v souladu se správním řádem ve-
dením MŠ 

- stát umožnil maminkám na mateřské dovolené praco-
vat, poskytování soc. dávek však omezil pouze 4 hodi-
novým pobytem dětí ve školce 

- přestala platit výjimka KHS kraje Vysočina na zvýše-
nou kapacitu dětí v MŠ 

- začal se praktikovat Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání 

Odchodem tří učitelek do důchodu, zvýšenou nemoc-
ností dalších učitelek, vyvstaly personální problémy, kte-
ré se přes třídní učitelky začaly přenášet na rodiče a dě-
ti. Zvyšováním požadavků na třídní učitelky (plánování 
činností má vycházet z potřeb a zájmu dětí, vyhovovat 
jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnos-
tem, kdy maximum činností se má odehrát v provozní 
době formou společných her a ne diskriminačních krouž-
ků), odstavením třídních učitelek od organizace zápisů 
a přijímání nových dětí, snížením kapacity na MS 28. říj-
na z 78 na 60 (67), došlo k projevům nespokojenosti tříd-
ních učitelek. Bohužel tyto projevy byly často šířeny me-
zi rodiče, veřejnost a zástupce zřizovatele. 

Starosta a místostarosta města po podrobném sezná-
mení s celým problémem, při kterém vyslechli jak tříd-
ní učitelky, tak i vedení MŠ, po konzultaci situace s Mgr. 
Chvátalovou z Krajského úřadu kraje Vysočina a před-
sedkyní ZO ČMOS vyslovili stávajícímu vedení MŠ 
podporu. 

V novém školním roce budou na MŠ přijata tato opat-
ření: 
- nová dislokace třídních učitelek v rámci celého subjek-

tu 
- důsledné dodržování kapacitních možností jednotli-

vých budov 
- pravidelné organizování pedagogických porad se zápi-

sy 
- aplikování Rámcového vzdělávacího programu 
- zvyšování aktivit třídních učitelek 
- jednotný postup a vystupování celého pedagogického 

sboru na veřejnosti 
- nedodržování jednotného postupu bude řešeno jako 

porušování pracovní kázně 
- vedení MŠ bude organizovat pravidelné třídní schůzky 

s rodiči v MŠ 
- odbor samosprávy zajistí změnu zřizovací listiny -

změna sídla a kapacity 
- zřizovatel zajistí potřebné stavební úpravy (WC, umy-

vadlo, digestoř) v MŠ 28. říjen 
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Rada města Ledeč nad Sázavou na svém 10. zasedání 
dne 3. července 2006 uložila navíc starostovi města po-
žádat Českou školní inspekci o kontrolu vhodnosti výše 
uvedených opatření. 

• Policie sídlí v Barborce 
Od června 2006 již sídlí obvodní oddělení Policie ČR 

v budově bývalé školy v Barborce. Město jim pronaja-
lo přízemí této budovy poté, co první patro obsadilo již 
v květnu t.r. kontrolní oddělení finančního úřadu. Obě 
státní instituce zde našly svoje útočiště na základě ná-
jemní smlouvy s městem a budova bývalé základní ško-
ly tak má konečně po dvou letech opět smysluplné vy-
užití. 

• Music bar Prádelna má nový vchod 
Provozovatel Music baru Prádelna v ulici J. Haška do-

držel svůj slib z března tohoto roku a k 30. červnu t.r. 
provedl demontáž předzahrádky s pergolou a vybudo-
val nový boční vchod do své provozovny z ulice Prádel-
ní. Do ulice J. Haška směřuje nyní u Music baru Prádel-
na pouze technický vchod. Změna uspořádání vchodu do 
provozovny a zrušení předzahrádky může přispět k čás-
tečnému zklidnění situace v ulici J. Haška, jejíž obyvate-
lé si po řadu let stěžují na rušení nočního klidu návštěv-
níky diskoték. 

• Historický obraz Ledče 
Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. letošním za-

sedání dne 19. 6. 2006 nákup historického obrazu města 

Ledče nad Sázavou. Olejomalba na plátně o rozměrech 
56 x 41 cm pochází z let 1870-1890 a je signována „Led-
vinka". Zachycuje pohled na centrum města, řeku Sázavu 
a Mizerov ze Šeptouchova. Současný majitel obrazu jej 
nabídl městu k odprodeji s tím, že zajistí odborné ošetře-
ní a doplnění vhodného rámu, poté bude obraz umístěn 
v prostorách městského úřadu nebo v muzeu. 

• N a Koželské se asfaltuje 
Krásné červnové počasí a stabilizační betonová vrst-

va vyřešily problémy s podložím v Koželské ulici a tak 
Správa a údržba silnic mohla z kraje července zahájit po-
kládku asfaltových vrstev. Předcházelo jí osazení kana-
lizačních vpustí a obrubníků po obou stranách vozovky. 
Po levé straně směrem do kopce budují zároveň ledečské 
Technické služby nový širší chodník, do kterého ukláda-
jí chráničky pro rozvod optických kabelů metropolitní sí-
tě LeNet. Ta postupně propojí budovy ledečské střední 
školy s městskými institucemi. Chodník bude zadlážděn 
zámkovou dlažbou ze zrušené tržnice u kina. 

• Obrvaň má od července novou 
klubovnu 
Obyvatelé Obrvaně si svépomocí a ve velice krátké do-

bě vybudovali novou klubovnu. Pozemek pro jeho vý-
stavbu poskytlo Město Ledeč nad Sázavou tělovýchovné 
jednotě JASTA, která bude klubovnu provozovat. První 
červencový den se tak mohli v nové klubovně sejít příz-
nivci sdružování, dobrého pití, jídla a muziky, o kterou se 
po celé pozdní odpoledne starala kapela Country gang. 

• N a sídlišti Stínadla vznikne nová 
prádelna 
Objekt bývalé mazutové kotelny na sídlišti Stínadla 

po demontáži technologie zeje již delší dobou prázdno-
tou. Zastupitelstvo města proto řešilo jeho další využi-
tí. Starosta města předložil zastupitelům návrh na pře-
budování kotelny na malometrážní byty, o objekt se též 
zajímali podnikatelé v oboru pohostinství. Nakonec zví-
tězil záměr vybudovat v objektu bývalé kotelny prádel-
nu. Zastupitelstvo města tedy schválilo prodej objektu 
s pozemkem panu Josefu Prchalovi z Ledče nad Sázavou 
s tím, že v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní prá-
vo jak k pozemkům, tak i k nemovitosti. 

7 



P O S Á Z A V S K Ý DRSOŇ 
2006 

Ledeč - Zruč - Týnec - Pikovice 

V sobotu 20. května 2006 odstarto-
val z ledečského náměstí 4. ročník Po-
sázavského drsoně. Na start se postavi-
lo zase o něco více závodníků z Ledče 
a tradičně nechyběli ani zkušení survi-
valoví závodníci z celé České republiky, 
mezi nimi i 3 ženy. V půl deváté se ozval 
startovní výstřel a závodníci se vydali na 
již tradiční trať - 21 km běhu do Zruče, 
47 km (varianta Klasik) nebo 74 km (eX-
treme) jízdy na kole do Týnce a 16 km na 
lodi do Pikovic. Na trati silničního kola 
klasicky foukal vítr proti a na extrémní 
trati horských kol bylo zase parádní ba-
hýnko po předchozích deštích. Zato vo-
dy v řece bylo dost, a tak na lodi to by-
lo pěkné svezení. Ti závodníci, kteří si 
ať dobrovolně či nedobrovolně zpestřo-
vali závěrečnou disciplínu plaváním, ne-
trpěli nijak extrémním podchlazením ani 
omrzlinami, neboť tentokrát bylo tepleji 
než obvykle. 

Žaludky závodníků, které byly po-
drážděny iontovými nápoji a energe-
tickými pokrmy všeho druhu, příjemně 
v cíli pohladil excelentní guláš mistra 
Karla Mašina a pivo. Je docela možné, 
že v příštích ročnících se bude účastnit 
Posázavského drsoně čím dál více spe-
cifických závodníků, zvaných „gulášo-
ví turisté", protože legendy o tomto je-
dinečném guláši se budou šířit možná 
rychleji než hrdinské eposy o chrabrých 
závodnících. 

Vyhlášení vítězů, rozdávání pohárů, 
medailí, diplomů a losování cen pro-
běhlo netradičně v sedě či v leže pod 
přístřeškem, který nás skryl před májo-
vou přeháňkou, atmosféra však byla o to 
vroucnější a příjemnější. 

Opravdu velké díky patří celému or-
ganizačnímu týmu složeného ze členů 
Skautského střediska v Ledči nad Sáza-
vou, vodáckého klubu a dalších neméně 
důležitých dobrovolníků, kteří oplývali 
takovými ctnostmi jako je samostatnost, 
spolehlivost, obětavost, aktivita, a to bez 
jakýchkoli příkazů, nátlaků a úplatků -
a zadarmo - takový tým j e v dnešní do-
bě vzácností. 

A protože každá sranda něco stojí, dě-
kujeme též všem sponzorům, kteří pod-
pořili závod celkovou částkou 14 tisíc 
korun, jsou to: Atos, s.r.o., Autodoprava 
Jiří Pánek, Ekol, s.r.o., EST+, a.s., Ga-
latek, a.s., Jízdní kola, Kovolak, s.r.o., 
Město Ledeč nad Sázavou, Solitéra s.r.o. 

Podrobnou výsledkovou listinu a fo-
tografie naleznete na www.sweb.cz/ 
pdrson. Těšíme se na vás na startu příští-
ho ročníku neodolatelného Posázavské-
ho drsoně. 

Karel Znojemský ml. 

Festival žákovských dechových orchestrů Z U Š 

10. června letošního roku se v Ledči nad Sázavou opět po roce konal Festival žá-
kovských dechových orchestrů ZUŠ. Zúčastnily se jej čtyři dechové orchestry, a sice 
dechový orchestr ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec, dechový orchestr ZUŠ Vítězsla-
va Nováka Skuteč, Zručská desítka a dechový orchestr ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Oz-
dobou festivalového odpoledne byly mažoretky Stonožka z Kopidlna. 

Je třeba připomenout, že festival se mohl konat zásluhou finanční podpory Fon-
du Vysočiny a také z iniciativy městského zastupitelstva v Ledči n.S. v čele s panem 
starostou. Jsme rádi, že vedení města chápe a umí ocenit význam naší práce a posky-
tuje jí svou pomoc. Budiž jim za to vysloven náš dík a uznání. 

Nemenší uznání patří i ředitelce ZUŠ Ledeč n.S. paní Janě Laudátové, která ce-
lý festival zorganizovala a řídila. Jsme potěšeni, že jsme se v našem městě dočkali po-
chopení a uznání naší práce a těšíme se na další spolupráci. Ještě jednou přijměte náš 
srdečný dík. Upřímné poděkování též všem orchestrům, které se festivalu zúčastnily. 

Karel Růžek, vedoucí dechového orchestru ZUŠ Ledeč n.S. 

První liga bicích ná 

Hráč na bicí nástroje Josef Cigánek 

jů v Ledči nad Sázavou 
Od září nového školního roku 2006/2007 

nastoupí na místo učitele bicích nástrojů 
v ZUŠ Ledeč nad Sázavou renomovaný bu-
beník pražských kapel Josef Cigánek. Po ab-
solutoriu na brněnské konzervatoři v r. 1992 
se věnuje koncertní činnosti - jmenujme 
např. koncertní turné Titanic Innovation tour 
1993-1994, Charley's crew 1995-1997, Mi-
loš „Dodo" Doležal-Vitacit 1998-1999, Torr-
-support Arakain Archeology tour 2002, Aleš 
Brichta band 2003, Michal David ČPP tour 
2005. Bohatá je jeho studiová činnost a dis-
kografie - z posledních let např.Aleš Brichta 
„American bull", „American bull-new edi-
tion", „Anděl posledního soudu", Grizzly 
„New spirit",Vajnot „Talent na klid" atd. 

Bubeník Josef Cigánek má zkušenosti také 
z pedagogické činnosti. 

Nabízíme všem, kteří se chtějí věnovat stu-
diu bicích nástrojů pod vedením tohoto zku-
šeného hráče: informujte se na tel. 569 726 
239, 775 626 239 nebo přímo v ZUŠ Ledeč 
nad Sázavou. 

Jana Laudátová, ředitelka ZUŠ 
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Zájezd studentů gymnázia do Londýna a Paříže 

Začalo to 1. června 2006, kdy jsme plně vy-
baveni na cestu řízky, sušenkami a zásobami 
pití nastoupili společně se třemi profesory do 
autobusu a vyjeli směr Velká Británie. 

Cesta trvala 17 hodin. Ve velmi časných 
hodinách jsme stáli na trajektu a přeplouva-
li La Manche. Pro některé z nás to byla prv-
ní plavba na lodi. Ne všichni ji snášeli dobře. 
Časté pohupování lodi a kymácení ze strany 
na stranu nebylo všem příjemné. Asi po hodi-
ně jsme dorazili k anglickým břehům a vyda-
li se dál, až do Londýna. Tam jsme od rána až 
do večerních hodin obdivovali nevšední lon-
dýnské stavby jako Big Ben, Westminsterské 
opatství, Buckinghamský palác, Londýnské 
oko nebo katedrálu sv. Pavla. 

Večer nastalo to, čeho se mnozí obávali. 
Setkání s hostitelskou rodinou. Byla to premi-
éra pro nás pro všechny, protože jsme dopo-
sud s žádnými rodilými Angličany nemluvili. 
Ale ve chvíli, kdy jsme se s nimi seznámili, 
z nás už nervozita spadla. Po vydatné a dobré 
večeři jsme rodině popřáli dobrou noc a zaleh-
li celí zmožení do postele. 

Ráno jsme se nasnídali a rodina nás od-
vezla k autobusu, kde už naši profesoři s paní 
průvodkyní vymýšleli, do jaké části Londýna 
se podíváme nyní. Nejdříve jsme absolvova-
li okružní jízdu autobusem po Londýně, po-

té jsme se vydali navštívit Oxford street, kde 
si většina z nás nakoupila suvenýry. Na závěr 
opět zážitky nabytého dne jsme jeli lodí po 
Temži a pozorovali stavby na jejích březích. 
Večer si nás opět vyzvedly rodiny Po večeři 
jsme si s nimi popovídali a šli spát. No a rá-
no nastalo loučení. Poděkovali jsme za uby-
tování, vstřícnost a v neposlední řadě za vý-
borné jídlo. 

Poté jsme nasedli do autobusu a vyje-
li k Brightonu. Tam jsme navštívili nádher-
né podmořské akvárium se žraloky, rejnoky, 
mořskými koníky a jinými živočichy. Ces-
tou domů jsme jeden den zůstali v Paříži, kde 
jsme navštívili Eiffelovu věž, katedrálu Notre 
Dame, baziliku Sacré coeur, Louvre a mnoho 
dalších pamětihodností. 

6. 6. 2006 jsme se už nadobro rozjeli do-
mů. V odpoledních hodinách jsme dorazili do 
Ledče, kde už na nás čekali naši netrpěliví ro-
diče se slzami radosti v očích, že se jejich děti 
vrátily v pořádku domů. 

Na závěr bych chtěla poděkovat našemu 
panu profesorovi Smejkalovi, který nám tento 
zájezd pečlivě zorganizoval, našim pánům ři-
dičům, že jsme v pořádku dojeli domů, a naší 
pani průvodkyni, která nás provedla po dvou 
nejkrásnějších městech Evropy. 

Lucie Pravcová, za třídu kvarta 

Závěrečné zkoušky, matur i tní zkoušky 
a absolutoria 

Ve dnech 16.-22. 6. 2006 probíhaly na střední odborné škole ústní maturitní zkoušky dál-
kového studia. Po tříletém studiu, které probíhá formou konzultací o sobotách, konali maturit-
ní zkoušky studenti oboru podnikání v technických povoláních a oboru provozní technika. Dál-
kové studium je pro studenty často náročnější, musí spojit studium se zaměstnáním a s rodinou. 
V oboru podnikání v technických povoláních přistoupilo k maturitní zkoušce 14 studentů, 2 stu-
denti prospěli s vyznamenáním a 11 studentů prospělo. V oboru provozní technika konalo matu-
ritní zkoušku 14 studentů, všichni prospěli, z toho 3 studenti s vyznamenáním. 

V pátek 17. 6. 2006 se konaly závěrečné zkoušky v oboru nástrojař - zámečník a v oboru ku-
chař - číšník pro pohostinství. V oboru nástrojař - zámečník úspěšně ukončilo učební obor 8 žá-
ků, v oboru kuchař - číšník pro pohostinství 19 žáků, z toho 2 s vyznamenáním. 

Dále se 20.-23. 6. 2006 na vyšší odborné škole konala absolutoria studentů oboru ekonomika 
a management podniku se zaměřením na ekonomiku a strojírenství. Po tříletém studiu 19 studen-
tů úspěšně obhájilo své absolventské práce, vykonali zkoušky z cizích jazyků a odborných před-
mětů. S vyznamenáním prospělo 7 studentů. 

Dne 23. 6. 2006 byly na Městském úřadu v Ledči nad Sázavou za účasti starosty města Ledče 
nad Sázavou pana Vrby, místostarosty pana Doležala, zástupců školy a dalších hostů slavnostně 
předány výuční listy, maturitní vysvědčení a diplomy VOS s právem užívat titul Dis. - diplomo-
vaný specialista. Děkujeme touto cestou zástupcům města za účast a poskytnuté prostory obřad-
ní síně a děkujeme ZUŠ v Ledči nad Sázavou za kulturní vystoupení. 

Všem absolventům přejeme hodně pracovních i soukromých úspěchů. 

Mgr. Ivana Vitisková, zástupce ředitele školy 

U e t l S Č S K i W M 1 w 

Sportovní kurz na Blaníku 
Studenti ledečského Gymnázia strávili le-

tošní první horké slunečné dny na sportovně-
-turistickém kurzu v CHKO Blaník. Žáci 3.B 
a septimy byli ubytováni v táboře Smršťov, 
který se nachází asi dva kilometry od Louňo-
vic pod Blaníkem. 

Každý den, pod vedením čtyř instruktorů, 
podnikali na kolech výlety do blízkého oko-
lí. Měli tak možnost poznat tento téměř zapo-
menutý kraj. Navštívili také nedaleká města 
- Vlašim, Mladou Vožici, Jankov, Votice, ale 
někteří také zříceninu Šelmberk, zámek v Od-
lochovicích a jiná zajímavá místa. 

Kromě výletů na kolech studenti hráli soft-
bal, volejbal, nohejbal a sehráli turnaj ve stol-
ním tenisu. Dívky také statečně absolvovaly 
noční bojovou hru. Předposlední den se všich-
ni zúčastnili orientační hry s cílem dosáhnout 
vrcholu Malého a Velkého Blaníku. 

Přestože byl celý kurz fyzicky náročný, ne-
došlo k žádnému závažnějšímu zranění. Ob-
div si zaslouží hlavně ti studenti a student-
ky, kteří zvládli cestu na místo kurzu a zpět 
na kolech. 

Za bezproblémový průběh celé akce děku-
jeme organizátorovi a vedoucímu kurzu, in-
struktorům, zdravotnici, pedagogickému do-
zoru, ale zejména všem studentům. 

Mgr. Klára Dudáková 

BRIDGES 
Od desátého do šestnáctého května tohoto 

roku se ve švédské Uddevalle konalo v rám-
ci projektu Bridging Differences další setkání 
učitelů a studentů z několika zemí Evropské 
unie. Za Integrovanou střední školu a Vyšší 
odbornou školu v Ledči nad Sázavou se toho-
to setkání zúčastnili učitelé Jitka Gunaratna, 
Soňa Horajzová a student Michal Kohout. 

Na programu setkání bylo kromě obligátní 
návštěvy místní školy také mnoho dalších za-
jímavých bodů, jako například návštěva chaty 
hluboko v lesích (kde všichni účastníci setká-
ní, s výjimkou některých učitelů, přenocova-
li) nebo výlet po významných místech v okolí 
Uddevalla. Počasí bylo po celou dobu setkání 
velice dobré, takže toulky po starobylých ry-
bářských vesnicích, fjordech a žulových ska-
lách proběhly bez jakýchkoliv komplikací. 

jg 

Změna názvu školy 
V souladu se školským zá-

konem dochází od 1.7. 2006 
ke změně názvu střední ško-
ly v Ledči nad Sázavou. Nový 
název je: 

Gymnázium, Střední od-
borná škola a Vyšší odborná 
škola Ledeč nad Sázavou. 

Mgr. Radomír Nulíček, ředitel školy 
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Brigádní generál Prokop Kumpošt 
V Ledečských novinách č. 7/2004 

jsem připomněl 110. výročí narození 
plukovníka generálního štábu Prokopa 
Kumpošta, rodáka z Hněvkovic. Existu-
je i internetové vydání Ledečských no-
vin, z něhož řada zájemců čerpá údaje. 
A tak se stalo, že Ing. Luděk Brož CSc. 
z Prahy na článek narazil a velice ho za-
ujal. Prokop Kumpošt, později brigádní 
generál, byl totiž nejstarším bratrem jeho 
matky, rozené Kumpoštové. Navíc mně 
poskytl poznatky i podklady spočívající 
v práci již zesnulého Dr. Oty Pokorného 
v časopisu „Historie a vojenství" (č. 6, 
str. 106 -132, ročník 43, 1994). Manžel-
ka Dr. O. Pokorného Libuše roz. Brožo-
vá měla babičku z rodu Kumpoštů. Ta-
to byla sestrou Prokopa Kumpošta. Jeho 
práce byla tehdy zaměřena ke 100. výro-
čí narození gen. Kumpošta. 

Jmenovaný se narodil v Hněvkovi-
cích 18. 7. 1894 jako nej starší z pěti 
dětí učitele Josefa Kumpošta. Zde také 
15. 9. 1900 začal navštěvovat obecnou 
školu. Rodina se však brzy odstěho-
vala do nedalekého Slavošova. V roce 
1906 školu ukončil a začal navštěvovat 
měšťanskou školu v Ledči nad Sázavou 
(najde někdo třídní katalog s jeho jmé-
nem?), ale školu nakonec ukončil v ro-
ce 1909 čtvrtým ročníkem v Kutné Hoře. 
Posléze navštěvoval tehdy velice známý 
kutnohorský učitelský ústav, na němž 
maturoval v roce 1913. 

Jen krátkou dobu působil jako učitel, 
protože již 4. 10. 1914 nastoupil jako 
jednoroční dobrovolník k pěšímu pluku 
21 v Kutné Hoře. Zanedlouho už absol-
voval školu pro záložní důstojníky v No-
vých Benátkách - Milovicích. Po je-
jím skončení byl 1. 4. 1915 přidělen ke 
4. národní setnině čáslavského pěšího 
pluku 21. Další měsíce však ležel v ne-
mocnici v Kutné Hoře a rekonvalescent-
ních oddělení ppi 21 tamtéž, později 
i v Egeru v Uhrách. I jeho pak očekával 
tehdy běžný úděl, že jako velitel čety 10. 
pochodového praporu (z Haškova Švej-
ka známého jako maršbatalion, marška) 
byl odvelen na italskou frontu. Tam byl 
střídavě v poli i v etapě (zápolí), stále 
ve funkci velitele čety. Byl povýšen na 
kadeta - aspiranta, posléze na praporčí-
ka. Přišel však den 24. 6. 1917, když byl 
u vesnice Boscomal těžce raněn. Utrpěl 
tehdy zranění, při němž došlo k průstře-
lu úst a popravdě měl při vší smůle štěs-
tí. Padl totiž do zajetí a navíc díky ital-
ským lékařům, kteří mu ránu ošetřili 
a operovali, se mu po osmi měsících vrá-
tila schopnost řeči. I tak do konce života 
trpěl její jistou poruchou. 

Jeho další životní pouť válečného za-
jatce se odehrávala jak v nemocnicích, 
tak i zajateckých táborech Sola Comili-

na a Santa Maria Capua Vetere. Dne 5.3. 
1918 však vstoupil do československých 
legií a byl zařazen jako podporučík a ve-
litel čety u 33. čs. pluku italských legií 
ve Folignu. Působení v legiích se střída-
lo s pobytem ve zdravotnických zaříze-
ních a zranění bylo dokonce i reoperová-
no. Později působil ve funkci pobočníka 
velitele Československého depozitu. 

Hned po 28. 10. 1918 to byly právě čs. 
legie z Itálie, které se začaly přepravovat 
do vlasti s naléhavým úkolem zabezpe-
čit hranice nového státu. Nepochybně 
s touto akcí souvisela i práce už pový-
šeného nadporučíka Kumpošta. Působil 
již na Čs. vojenské misi v Římě a je na-
nejvýše pravděpodobné, že se tam mu-
sel potkat s ledečským rodákem a vý-
značným organizátorem čs. legií v Itálii 
Janem Sebou. Už 1. ledna 1919 získal 
Kumpošt hodnost nadporučíka a 1. 8. 
pak kapitána. 

Dne 20. 8. 1920 byl jako schopný dů-
stojník povolán na Ministerstvo národ-
ní obrany (MNO) a již koncem roku 
nastoupil jako první čs. vojenský atašé 
v Rumunsku. Tam se naučil natolik ru-
munsky, že v roce 1922 byl odvelen ja-
ko posluchač na Vysokou školu váleč-
nou v Bukurešti, kterou ukončil o dva 
roky později a tím získal nárok na zařa-
zení do skupiny důstojníků generálního 
štábu (gšt.). 

Jeho další kariéra pokračovala. Byl 
převelen k velitelství 11. pěší divize do 
Košic a po ročním působení si zaslou-
žil uznání tehdy známého gen. Šnejdár-
ka. Opět se vrátil do Prahy na MNO, kde 
nastoupil na 2. oddělení (zpravodajské). 
Protože se tehdejší důstojníci museli ne-
ustále vzdělávat, absolvoval i různé kur-
zy. U Kumpošta to byl v roce 1925 te-
legrafní kurz v Kutné Hoře, automobilní 
v Českých Budějovicích i chemické ško-
lení v Olomouci. 

Závěrem 20. let byl povýšen na štábní-
ho kapitána a pak na majora. V této době 
měla ČSR přátelské vztahy s Jugoslávií. 
Proto na podzim 1930 byl vyslán na zku-
šenou k jihoslovanské armádě. 

V roce 1932 bylo majoru Kumpošto-
vi už 37 let. V té době se oženil ve Zbra-
slavicích s Jarmilou Mašinovou, jejíž 
otec tam působil jako ředitel školy. V ro-
ce 1933 dosáhl hodnosti podplukovni-
ká. Jak bylo obvyklé, tehdejší důstojní-
ci museli také získávat zkušenosti i jako 
velitelé útvarů. Kumpošt tedy byl od-
velen do Jindřichova Hradce, kde velel 
I. praporu pěšího pluku 29 plukovníka 
J. J. Švece. Po praxi se zase vrátil na 
MNO na 2. odd. hlavního štábu. Jeho 
povšechná kvalifikace a hodnocení bylo 
vysoké, oceňovala se jeho intelektuální 
schopnost, tělesná způsobilost i další kla-
dy. (ne nadarmo hovořil A. Hitler o tom, 
že čs. důstojníci z řad učitelů, lesníků, 
techniků a dalších profesí navíc se zkuše-
nostmi z legií jsou zkušení a wehrmacht 
je každopádně nemůže podceňovat.) 

V roce 1937 nastoupil pplk. Kumpošt 
do Varšavy jako vojenský atašé. Přede-
vším je nutno připomenout, že tehdejší 
vztahy ČSR s Polskem, kde vládl plu-
kovník Beck, byly víceméně nepřátelské. 
Rok poté už měl Kumpošt hodnost plu-
kovníka a neradostné události roku 1938 
prožíval právě ve Varšavě. Po okupaci 
15. 3. 1939 se podílel na zpravodajské 
činnosti, spolupráci s polským hlavním 
štábem i složitými záležitostmi spojený-
mi s příchodem stovek čs. dobrovolníků 
do exilu v Polsku, organizací čs. regio-
nu aj. Další á neskutečně obtížné a slo-
žité záležitosti souvisely se začátky čs. 
zahraničního odboje. Pochopitelně neu-
šel ani sledování, které prováděla nacis-
tická zpravodajská služba. Navíc ho pro-
tektorátní úřady vyzvaly k návratu domů 
a pak propustily ze služebního poměru. 
V Berlíně na něho dokonce vystavili za-
tykač a byl sledován jak gestapem, tak 
i abwehrem (nacistická vojenská zpravo-
dajská služba). Z té doby existuje zpráva 
německého konzula z Krakova o činnosti 
čs. konzulátu, kde Kumpošt působil. Si-
tuace v Polsku byla složitá, protože tamní 
vláda neuznávala náš zastupitelský úřad 
a zatím ani nedala souhlas k formování 
čs. vojenských dobrovolníků. Postupova-
la však naštěstí se vší šetrností. Obávala 
se totiž, že by tak mohla poskytnout na-
cistickému Německu záminku k zákroku 
proti Polsku. Na druhou stranu měli Po-
láci velký zájem na zpravodajské spolu-
práci i pomoci čs. vojáků, která byla pro 
ně velice prospěšná. Plk. Kumpošt právě 
při jednání s polským hlavním štábem ty-
to skutečnosti zdůrazňoval. (Pozn. M. V.: 
mám dobrého přítele v Ostravě, který ja-
ko letec už tam tehdy bojově létal na pol-
ských letounech spolu s legendárním stí-
hačem Josefem Františkem.) 
Pokračování příště 

RNDr. Miroslav Vostatek 
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z kKOMiky 
1921 

Povinné očkování dětí do Mlet proti nešto-
vicím provedl MUDr. Žížala, obvodní lékař, 
v tělocvičně měšťanské školy. Účast: 9 dětí! 

5. července oslava památky M. Jana Husi. 
V předvečer v 8 hodin průvod pokrokových 
spolků k hostinci „Koželovna" s lampiony 
Na náměstí řečnil učitel Sobek z Kožlé. Měs-
to osvětleno, prapory. 

V VzlO. česká mše svatá a tábor lidu. Řeč 
biskupa čsl. Církve Dlouhého - Pokorného. 

31. července. Položení základního kamene 
Husova pomníku před dívčí školu. Řečnil re-
daktor Fabša z Prahy. Hojná účast všech po-
krokových spolků a legionářů. 

Katastrofální sucho. Sázava téměř vyschla. 
Před dolním mlýnem (Pickovým) lze přejiti 
suchou nohou na druhý břeh. Úroda zname-
nitá, ač celé léto nesprchlo. 

1926 
Okresní správě politické v Ledči n. Sáz. 

se doporučí převod hostinské koncese z Ja-
na Nováka na Augustina Herouta. Vypíše se 
konkurs na místo úředníka pro městský elekt-
rárenský podnik. 

MUDr. Josef Lustig v Ledči n. Sáz. ustano-
ven městským lékařem. 

Schválen obsah nadační listy o nadaci Dr. 
Emerico Steinera z Milána. Úroky z této na-
dace za rok 1926 k návrhu Jana Škvora obdrží 
V. Sonnberg, V. Němec a J. Horneková. 

Polními hajnými pro rok 1926 ustanove-
ni Josef Málek a František Svoboda z Led-
če n. Sáz. 

Požáry: dne 2. června o jedné hodině od-
poledne vypukl v domě číslo popisné 139 pa-
třícím Františku Chudobovi, krejčímu, požár. 
Požár tento zachvátil celý blok domů na vý-
chodní straně náměstí a vyhořely domy číslo 
popisné 138 patřící Augustě Moravcové, ob-
chodnici, číslo popisné 140 patřící Augusti-
nu Heroutovi, číslo popisné 141 patřící Alfré-
du Freudovi, obchodníku a číslo popisné 142 
patřící Karlu Kotovi, obchodníku. Ohroženo 
bylo požárem i mnoho jiných domů v náměs-
tí. Záchranných prací zúčastnil se sbor dob-
rovolných hasičů z Ledče n. Sáz. a dvanáct 
sborů z okolí, celkem bylo v činnosti 182 ha-
sičů. Podívaná byla strašná ač bylo po poled-
ni. Celková škoda činila jistě nejméně půl mi-
lionu Kč. Postižení byli proti škodě z požáru 
pojištěni. 

Dne 6. června o čtvrté hodině odpolední 
vypukl pak požár v sklepních místnostech do-
mu číslo popisné 77 v Ledči n. Sáz. patřícím 
sourozencům Geisselreiterovým, ale byl v zá-
rodku uhašen. 

1931 
Dne 21. července dáno povolení Sportov-

nímu klubu v Ledči n. Sáz., k používání měst-
ského znaku na klubovní vlajce. 

Dne 27. července zemřel Jan Urban, truhlář 
v Ledči n. Sáz., ve stáří 79 roků; spáchal v po-
matení smyslů sebevraždu oběšením. 

1936 
Dne 2. června konala se v Ledči n. Sáz. 

slavnost biřmování. Biřmování vykonal bis-
kup Dr. Mořic Píchá z Hradce Králové. Město 
bylo ozdobeno prapory. Za město uvítal bis-
kupa starosta města Emil Čech. 

Provedeny v obecním domě číslo popisné 
16 vnitřní i zevní opravy a úpravy celkovým 
nákladem 35.556 Kč. 80 h. 

Od 5. do 19. července pořádalo Společen-
stvo řemeslných a koncesovaných živností 
pod protektorátem městské rady, výstavu pra-
cí svých členů a žáků živnostenské pokračo-
vací školy. Výstava byla vkusně uspořádána 
v místnostech zdejší měšťanské školy a těši-
la se značnou pozorností velmi četných ná-
vštěvníků. 

Ceny potravin v měsíci červnu zajeden ki-
logram chleba 1 Kč. 90 h., pšeničné mouky 
2 Kč. 90 h., nových bramborů 1 Kč. 80 h., ma-
sa hovězího 12 Kč., telecího 12 Kč., vepřo-
vého 13 Kč., uzeného 16 Kč., sádla syrového 
14 Kč., čerstvého másla selského 16 Kč., cuk-
ru 6 Kč. 30 h., žlutého hráchu 3 Kč. 20 h., rý-
že 2 Kč. 60 h., zrnkové kávy pražené od 32 do 
40 Kč. Mléko kravské jeden litr 1 Kč. 40 h. 
Vejce jeden kus 50 h. 

1941 
I když veřejný stavební ruch od počátku 

války je stále menší, přece dochází k menším 
pracím. - Začíná se s přípravami na překlenutí 
potoka Hutního u římskokatolického kostela a 
potoka v Hrnčířích. Na tyto práce povolilo mi-
nisterstvo 55% subvenci (10. 3. 1941). 

Jako každého roku, tak i letos provedlo 
město určité úpravy v sadech na Septoucho-
vě a byly ořezány lípy na náměstí za obecnou 
školou. Ve snaze, aby naše město bylo co nej-
více propagováno, přistoupila obec za člena 
Klubu českých turistů (10. 3. 1941), jemuž ta-
ké poslala propagační materiál. 

1946 
Odstěhování lidí do pohraničí se projevi-

lo nedostatkem pracovních sil v zemědělství, 
a tak na náš okres musil být 20. dubna vypra-
ven transport Němců. (Na podzim byli odsu-
nuti do Německa a místo nich do zemědělství 
přiděleni slovenští Maďaři). - Ale i tak se ve 
žních nedostatek pracovních sil projevil. 

Jediným východiskem byly brigády z města. 
Proto i naši obchodníci se usnesli, že v době od 
18. července do 15. srpna budou všechny ob-
chody otevřeny jen od 7.30 do 13 hod., aby pak 
jejich zaměstnanci mohli vypomoci při žních. 

1951 
Stavebních akcí nebylo v r. 1951 tolik. Pra-

covalo se i nadále na úpravách stadionu a do-

hotovování Kovo-Finiše, jehož provoz si vy-
žádal úpravy přístupové silnice. Silnice byla 
proto pod Septouchovem rozšířena a nově vy-
válcována. (Na jaře 1952 úpravy dokončeny 
vy asfaltováním). Začalo se také s dlážděním 
ulice Komenského (od trati ke kartáčovně). 

V létě byly zahájeny opravy hřbitovního 
kostela, na němž koncem září byla šindelo-
vá střecha nahrazena prejzovou. (Vnitřek byl 
nově vymalován a základy kostela na západní 
straně byly zajištěny proti vlhkosti vzducho-
vou izolací dodatečně v r. 1955). 

Soukromá výstavba pokračovala jen „na 
Maroku" (nyní Melechovská ul.), kde už za 
války a těsně po ní (1945 - 1947) byla posta-
vena řada nouzových domků na obecních po-
zemcích. V roce 1951 bylo MNV rozhodnuto, 
že uvedené pozemky budou prodány majite-
lům domků. 

Také v r. 1951 pokračovalo rozšiřování ob-
lastního komunálního podniku, do něhož byly 
přiřazeny provozovny ve Světlé n. S. a v létě 
se jeho součástí stala také ledečská sodovkár-
na (majitel Jaroslav Doubek, Ledeč č. 15). 

Ačkoliv hospodářská situace našeho stá-
tu se stále zlepšuje, přece jen v pondělí dne 
26. února musely být znovu zavedeny lístky 
na mouku, chléb a bílé pečivo. Stalo se tak 
proto, protože nízká cena uvedených potra-
vin byla příčinou, že někteří lidé nezodpověd-
ně kupovali tyto potraviny, aby jimi krmili do-
mácí zvířectvo. - Zdejším obyvatelstvem bylo 
státní opatření přijato s plným pochopením. 

Z iniciativy zeměděl. komise bylo na jaře 
zahájeno zalesňování Tulachovy stráně (stráň 
mezi lomem ve Velké stráni a městem). Sou-
časně bylo podél silnice do Háje vysázeno 
120 vlašských topolů. Všechny zalesňovací 
práce udělali za vedení svých učitelů brigád-
nicky žáci gymnázia, kteří se při práci po tří-
dách střídali. 

Dosavadní obecní lesy (Háj, Březina, Sep-
touchov) zůstávají zatím majetkem města a 
pod jeho správou, i když nadační lesy (zá-
mecké) převzal stát. Proto také minist. země-
dělství přidělilo zámecké objekty (Horní Le-
deč, č. 1) Československým státním lesům, 
n.p. Praha. 

1956 
Úspěšně byla zakončena první večer-

ní škola, která byla ve Zruči n. S. (jako sou-
část naší školy). Navštěvovali ji zaměstnan-
ci Sázavanu, z nichž 12 studium dokončilo 
a letos v červnu absolvovalo úspěšně maturitu. 
(4 byli s vyznamenáním - mezi nimi i s. Fran-
tišek Hladík, tehdejší ředitel Sázavanu, poz-
ději I. náměstek ředitele n. p. Svit v Got-
twaldově). - Před maturitami si pořídili 
podle studentské tradice i maturitní tableau, 
ale v Ledči n. S. netradiční: tableau velmi 
výstižných karikatur posluchačů i profesorů, 
které, \ystaveno v Ledči n. S., těšilo se velké 
pozornosti veřejnosti. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Š v a n d o v á K l á r a 

Výročí 
70 let 
C h u d o b a J o s e f - 2 . 1 . 
P e t r ů J a r o s l a v - 12. 7. 
U r b a n o v á B o ž e n a - 14. 7. 

80 let 
Š p a č e k J o s e f - 8. 7. 
K o v a ř í k S t a n i s l a v - 18. 7. 
P ř í h o d o v á M a r i e - 19. 7. 

85 let 
M o r a v c o v á V l a s t a • 14. 7. 

96 let 
K l i m e š o v á F r a n t i š k a - 25 . 7. 

Svatby 
Šrámek Michal - Brázdová Vladimíra 
Vykouřil Jaroslav - Vávrová Jindřiška 
Nedvěd Petr - Cvrkalová Lucie 
Těšínský Jaroslav - Tesařová Gabriela 
Barták Radek - Chmelová Lenka 

MILAN FIALA-Obrazy 

Ledeč n. Sázavou - HRAD 
1.-31. července 2006 

HLEDÁTE KLID, HEZKE POSEZENI 

A DOBROU KUCHYNI? 

TO VŠECHNO NAJDETE 

v RESTAURACI NA VRŠKU 

dálnice Dl 

Z v e m e vás k p ř í j e m n é m u posezen í 
v k l i d n é m p r o s t ř e d í u p r o s t ř e d k rás -

né p ř í r o d y V r c h o v i n y (10 k m od Led-
če n. S.) . Obědy , večeře, m i n u t k o -

vá k u c h y n ě . P ř i p rav íme v á m na p ř á n í 
s l a v n o s t n í t abu le k ž i v o t n í m j u b i l e í m , 
s v a t b á m , p r a c o v n í m s c h ů z k á m , par ty 
s g r i l o v á n í m na terase res taurace . . . 

Kapac i ta 55 o s o b , p a r k o v á n í au t v o b -
jek tu . S r d e č n ě vás zveme k návš těvě 

res taurace Na V r š k u . 

Ivo KOBOS 
Horní paseka 47 

(u Ledče n. S.) 
tel.: 569 731 057 

MANIKÚRA 
A PEDIKÚRA 

HANA BOROVSKÁ, Habrecká450 

584 01 Ledeč nad Sázavou 

POZOR ZMĚNA TELEFONNÍHO 
ČÍSLA 603 830 890 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 
PEDIKÚRA • MANIKÚRA. GELOVÉ NEHTY 
P-SHINE - ošetření roztřepených nehtů 

NOVÁ METODA ZPEVNĚNÍ NEHTŮ 
NOVÉ TRENDY ZDOBENÍ NEHTŮ 

BAREVNÝM GELEM 
ZDOBENÍ NEHTŮ NOHOU 

FRANCOUZSKÁ MANIKÚRA. DEPILACE 
MASÁŽ RUKOU. MASÁŽ NOHOU 

Objednávky na telefonním čísle 

6 0 3 8 3 0 8 9 0 
mo(né po dohodě od ponděífdo soboty 

PRONAJMU 
PODKROVNÍ BYT 

(apartmá) 2+1, 64 m2, v Ledči n. S . 
Dlouhodobě 

Kontakt: 777 720 545 

Tenisový turnaj 
Na tenisových dvorcích ledečského 

tenisového klubu bylo 17. června zase 
plno. MUDr. František Vyroubal s Jo-
sefem Nechvátalem uspořádali turnaj 
neregistrovaných hráčů ve čtyřhře. Sje-
lo se 16 účastníků a své zastoupení měla 
i Ledeč. Rozděleni do 2 skupin po čty-
řech párech sehráli celkem 15 utkání. Ve 
finále na sebe narazili Josef Nechvátal , 
hrající s Tomášem Plecitým, proti dvo-
jici MUDr. Jaroslav Kroutil, Pavel Vo-
mela. Po vyrovnaném boji se z vítězství 
radovala dvojice Nechvátal, Plecitý. Ku-
podivu pěkné počasí nepřilákalo více te-
nistů, jako tomu bývalo v předchozích 
letech. 

Kroutil Marek, TKL 

60 LET GYMNAZIA (zápisy z kroniky) 
Den 15. června 1946 je slavnostním dnem pro na-

še město. Z městského rozhlasu se rozezněly fanfáry 
z „Libuše" a hlasatel oznamuje všemu občanstvu ra-
dostnou zprávu, že vláda Československé republiky ve 
své 65. schůzi v pátek dne 14. června schválila návrh 
ministra školství a osvěty profesora Dr. Zdeňka Ne-
jedlého, aby v Ledči n. S. bylo zřízeno státní reálné 
gymnázium. (Zprávu o povolení sdělil představitelům 
města telefonicky M. Růžek, který byl přítomen jedná-
ní, hned po schválení sněmovnou. A dnem 14. června 
1946 je také datován zvláštní dopis ministru profeso-
ra Dr. Zdeňka Nejedlého, který také tuto zprávu měs-
tu sdělil). 

Tím ovšem starostí městu neubylo, naopak přibývají 
nové, ale už mnohem radostnější. Dne 24. června koná 
se v Ledči n. S. za účasti zástupců ministerstva školství 
první komise, která má projednat umístění tříd gymná-
zia. Původně bylo pomýšleno provésti nástavbu třetího 
poschodí na budově měšťanské školy, ale tento návrh 
byl zamítnut a bylo započato v hledání vhodné budo-
vy, která by pro tento účel mohla být vykoupena. Takovýmto vhodným 
objektem byl hotel „Smejkal" (čp. 1) patřící manželům Kotouzovým. 
Ti souhlasili s prodejem domu za trhovou cenu 777.500 Kčs, ale sou-
časně žádají, aby město pro ně zakoupilo sousední dům čp. 3, provedlo 
úpravy pro provozování hostinské živnosti a bez náhrady jej převedlo 
do jejich vlastnictví. Město ihned zahájilo vyjednávání s dědičkou po 
nezvěstném Robertu Bondym (neárijec), jemuž tento dům patřil a ko-

nečně dům od paní Ilony Vohryzkové z Prahy je za-
koupen. 

Přípravnými pracemi pro zahájení vyučování byl 
pověřen profesor gymnázia v Havlíčkově Brodě Dr. 
František Bacík, jehož osobou získalo město horli-
vého rádce a pomocníka při zdolání tolika nedostat-
ků, které zřízení nového ústavu stály v cestě. - Není 
dostatek profesorských sil, nejsou připraveny učeb-
ny, schází pro ně nábytek, nejsou pomůcky. A koneč-
ně vždyť i hotel byl ještě v polovině července v provo-
zu a obydlen četnými letními hosty. Proto jen málokdo 
věřil, že budova bude k 1. září připravena k zahájení 
vyučování. 

Ale pevná vůle a práce našeho občanstva dokázala 
takřka nemožnou věc. Za vedení náměstka předsedy 
Jaroslava Rottera brigádami mužů i žen našeho města 
provádí ses největším urychlením přeměna hotelu na 
školu. Vybouráním příček hostinských pokojů zřizují 
se slušné třídy, zavádí se elektrické osvětlení, přemís-
ťuje se vodovod, zřizují se nové záchody a v přízemí 

je umístěna šatna. Všechny místnosti jsou vybudovány, natřeny dveře 
a okna a provedena úprava průčelí budovy 

Koupě budovy čp. 1 a 3, provedení adaptací a obstarání nového škol-
ního nábytku a učebních pomůcek si vyžádalo nákladu 2.000.000 Kčs. 

Provedený zápis do nového ústavu však plně potvrdil, že žádost byla 
oprávněná, neboť do prvních pěti tříd s pobočkou při třídě čtvrté se bez 
zvláštních výzev k podpoře návštěvy školy přihlásilo celkem 198 žáků. 
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