
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK • ČÍSLO 8 • ROČNÍK XVI • SRPEN 2007 • CENA 10,- Kč 

K přestavbě „komunálu" 
Rádi bychom touto cestou vyjádřili svůj názor ke zdárně se vyvíjející přestavbě 

bývalého „komunálu'4 a zároveň i poděkovali investorovi a projektantovi za zlep-
šení vzhledu této části nábřeží a městské památkové zóny v centru města. 

Tato stavební činnost respektuje program regenerace městské památkové zóny 
- velikost objektu, sklon a pokrytí střech, celkový vzhled a architektonické řešení. 
Autor projektu citlivě a nenásilně zakomponoval budovu do okolní zástavby; ne-
snaží se ji zviditelnit nesmyslným členěním hmoty a modernistickým pojetím. Na-
opak. Ctí historický charakter místa, ze kterého vychází jednoduchá a elegantní 
architektura. Zvláštní ocenění si zaslouží nápad vytvořit pasáž z Husova náměstí 
ke kostelu i využití části objektu pro kavárnu sloužící zejména maminkám s dětmi, 
které dosavadní nabídka služeb v Ledči víceméně opomíjela. To jsou příklady 
hodné následování. Stejně tak je chvályhodné, že výstavbou nedošlo ke zničení 
žádné budovy ani zeleně. 

Poněkud sporná může být mírně naddimenzovaná výška budovy, použití dřevě-
ných obkladů vikýřů. Zcela nevhodné je pak ztvárnění zábradlí u vchodu do ka-
várny. 

Přejeme projektantovi a investorovi šťastnou ruku při výběru střídmé fasádní 
barvy; takové, která decentně umocní celkový dojem. Věříme, že jedna z mála ar-
chitektonicky velmi zdařilých novostaveb v Ledči neutrpí připevněním nevkus-
ných kýčovitých reklam a poutačů. Děkujeme za přínos pro ledečskou archi-
tekturu a MPZ, ze kterého si snad vezmou příklad i další stavebníci. 

Petr Fiala, Jiří Semerád 
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Parádní kousek 
Člen Českého rybářského svazu Le-

deč nad Sázavou Mirek V. ulovil na re-
víru Sázava pod Šeptouchovskou ská-
lou sumce dlouhého 110 cm. 

Sumec byl uloven na lehký prut 
s vlascem pohých 0,22 mm a j ako ná-
vnada byla použita žížala. Zdolávání 
této ryby trvalo téměř 20 minut . 

U země, u ní sladko je mi, 
člověk ji stokrát pluhem poraní. 
A nad tou zemí, na té zemi 
slavičí hnízda jsou i skřivaní. 

František Branislav 

Sv. VAVŘINEC 
Sv. VAVŘINEC (Lauretius) pocházel 

ze Španělska, učitelem mu byl kněz Six-
tu, který se později stal papežem a sv. 
Vavřince přijal mezi sedm římských já-
hnů. Za císaře Valeriána se Sixtu stal pr-
vou obětí pronásledování křesťanů. Při 
svém pronásledování křesťanů. Při svém 
zatčení nařídil sv. Vavřinci prodat všech-
no církevní jmění a-peníze rozdat chu-
dým. Zanedlouho byl i sv. Vavřinec 
předvolán a císařův náměstek mu nařídil 
odevzdat poklady. Sv. Vavřinec sezval 
všechny chudé a trpící a označil je za bo-
hatství své církve. Rozhněvaný úředník 
nechal také sv. Vavřince odvléci do žalá-
ře, mučit a roku 258 pozvolna upéci na 
rozžhaveném rožni. - Od středověku se 
sv. Vavřinec mezi římskými mučedníky 
uctíval nejvíce. Počátek této úcty se datu-
je do roku 955, když na den sv. Vavřince 
porazil císař Ota I. kočovné Maďary na 
řece Lechu, kteří tehdy hrozili zaplavit 
celé Německo. 

Pokud padaly letní noční oblohou 
v předvečer svátku létavice, říkali lidé, že 
světec prolévá ohnivé slzy. - Pro svou 
smrt na rožni byl sv. Vavřinec patronem 
všech povolání, která měla co činit s oh-
něm - hasičů, kuchařů, platném, uhlířů. 
Spolu se sv. Florianem a Agathou patřil 
k ochráncům před požáry. - V mnoha 
vsích jižních Čech zdobili lidé kolem 
svátku tohoto světce okna, někdy celá 
průčelí domu jeřabinami (obdobně jinde 
na sv. Bartoloměje). Tento zvyk má pů-
vod v legendě, že sv. Vavřince stíhali vo-
jáci. Večer se před nimi ukryl do domu, 
který si pronásledovatelé označili větvič-
kou jeřabiny. Když ho ráno hledali, byly 
jeřabiny na všech domech, takže sv. Vav-
řinec unikl. 



Co nového na Vysočině 
- červenec 2 0 0 7 

Zakarpatská oblast 
Je tomu více než 10 let, kdy jsem byl ješ-

tě jako radní města Telče svědkem toho, že 
partnerské město Belp zaplatilo v Telči 
stavbu dnes již všeobecně známé a občany 
hojně používané Belpské lávky. Pro ty, kte-
ří to v Telči neznají, tak dodávám, že se jed-
ná o 2 metry široký a asi 100 metrů dlouhý 
most přes Uličský rybník v hodnotě více 
než 2 miliónů korun. 

Švýcarská obec Belp obdobně jako jiné 
obce a města ze západu pomáhala po listo-
padu 1989 naší mladé demokracii rychle se 
postavit na vlastní nohy. Jednalo se o po-
moc v oblasti investic, v oblasti vzdělávání, 
v oblasti kultury, sportu apod. Předpoklá-
dám, že alespoň někteří znáte obdobné pří-
pady z vašich měst a obcí. 

Vzpomínku na Belpskou lávku zmiňuji 
proto, že se domnívám, že jsme přes všech-
ny naše problémy a starosti takzvaně na 
řadě. Myslím, že je naší povinností se po-
malu přestat dívat prosebnýma očima smě-
rem na západ a že je správné a odpovědné 
obrátit svoji pozornost směrem k východu. 

Dle mého názoru je na místě, abychom 
začali více než doposud přemýšlet o tom, 
jak můžeme pomoci těm, kteří se dnes na-
cházejí v obdobné situaci, ve které jsme 
byli my před patnácti dvaceti lety. 

Jsem proto velmi rád, že Rada kraje Vy-
sočina souhlasila s pracovní cestou skupiny 
zástupců Vysočiny na Ukrajinu do Zakar-
patské oblasti. Myslím, že se jedná o oblast, 
která si zaslouží náš zájem a naši podporu. 
Jestli se nakonec dostaneme i ke konkrétní 
spolupráci a podpoře, o jakou se bude jed-
nat oblast a jakým způsobem bude podpora 
realizována, dnes nelze ještě říci. Přesto za 
sebe říkám, že jsem po prvních jednáních, 
která proběhla napříč politickým spektrem 
našeho krajského zastupitelstva, umírně-
ným optimistou. 

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny 

SVATEBNÍ MAGIE 
Pro lásku není až tak důležité, aby se k sobě lidé hodili čísly, ale aby byli šťastní. 
Letopočet 2007 je pro mnohé vyznavače numerologie opravdu velmi zajímavý, zvláště 

když se v datu kumulují sedmičky. Takové datum - 27. 7.2007 si pro svůj rozhodný krok do 
života vybrali i Petra Cípová a Pavel Křivohlavý z Kožlí. Sedmička je totiž číslo úplnosti, 
dokonalosti. Sedm divů světa, sedm trpaslíků - sedm rohů bestie, kniha se sedmi pečetěmi 
z Apokalypsy. Sedm dní trvalo stvoření světa, s magickou sedmičkou se setkáváme v po-
hádkách a pověstech. 

Tři sedmičky v datu skutečně snoubence přitahují. Věří totiž, že jim magická kombinace 
přinese štěstí. Věřme, že je to dobrý začátek i pro novomanžele Petru a Pavla. I když mimo-
řádné datum rozhodně nebude záruka, že jim v příštích letech budou létat pečení holubi 
přejeme jim, aby ve vzájemné lásce, důvěře a pochopení prožili mnoho krásných chvil. 

Redakce 
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Domov důchodců sociálního centra 
Města Světlá n/Sáz. 

pořádá 

v pátek 7. září 2007 v 9.00 hodin 

při příležitosti VII. výročí otevření domova důchodců 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Návštěvníkům bude umožněna prohlídka celé budovy DD 

s průvodcem po celý den: 9.00-1700. 

V průběhu dopoledne se v rámci SPORTOVNÍCH HER 
utkají soutěžní družstva z jiných domovů a ústavů 

sociální péče. 

V odpoledních hodinách proběhne 
slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 

za fanfár kapely, která bude hrát k poslechu i tanci. 

!! VŠICHNI JSTE S R D E Č N Ě Z V Á N I !! 
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Opravy komunikací na Ledečsku 
Stav komunikací na Ledečsku se po letošním roce výrazně zlepší. Kraj Vysočina to-

tiž letos dokončí dvě rozsáhlé rekonstrukce krajských komunikací. Počátkem roku za-
hájil tolik potřebnou generální rekonstrukci silničního úseku Vilémovice- Pavlíkov na 
komunikaci 11/150 z Ledče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Akci s rozpočtem 
22 mil. korun hodlá kraj financovat z prostředků SROP z EU, dodává ji firma 
STRABAG, a.s., která během jarních měsíců dokázala provést veškeré zemní práce 
pro vybudování nové trasy širší a přehlednější vozovky. V současné době je již vybu-
dováno a zhutněno nové podloží vozovky a může být zahájena pokládka vrchních 
vrstev. Fotografie zachycuje stav prací z posledního červencového dne. 

Druhou významnou akcí je dokončení rekonstrukce komunikace II/l 30 na Koželské 
ulici v Ledči nad Sázavou. Jedná se o II. etapu loni zahájené akce, kdy v našem městě 
Správa a údržba silnic zrekonstruovala spodní úsek komunikace na Koželské ulici od 
Husova sboru až ke křižovatce Na Plácky a letos pokračuje v horním úseku stejně ná-
ročnou opravou vozovky, kterou zadala též firmě STRABAG, a.s. V úseku dlouhém 
397 metrů od křižovatky Na Plácky až nad čerpací stanici ADAM byly nejprve sfrézo-
vány vrchní asfaltové vrstvy až na kamenné podloží tvořené dlažebními kostkami, ty 
byly též v celém úseku sejmuty a místo nich vybudovaná nová betonová stabilizační 
vrstva. Na ní budou položeny vrchní živičné vrstvy vozovky. Dodavatelská firma 
STRABAG, a.s. zajistí na objednávku města též napojení křižovatek na místní komu-
nikace v ulicích Zahrádecká a Na Plácky. Po pravé straně komunikace směrem do měs-
ta jsou již osazeny obrubníky a město zde zbuduje postupně nové chodníky. V tomto 
čase je budován nákladem půl milionu korun chodník mezi ulicemi Zahrádecká a Na 
Plácky. Chodník v horní části bude dobudován až v součinnosti s výstavbou průmyslo-
vé zóny nad čerpací stanicí. Fotografie zachycuje stav prací z prvního srpnového dne. 

Správa a údržba silnic opraví následně též povrch krajské silnice od čerpací stanice 
ke křižovatce nad městem, kde se napojí na již opravenou komunikaci na Hněvkovice. 

Hlavní úseky krajských komunikací na 
Ledečsku tak budou letos opraveny ke 
spokojenosti řidičů, kterým po prázdni-
nách snad skončí nepříjemné uzavírky 
a objížďky. 

Ani Město Ledeč nad Sázavou nezůs-
talo s opravami komunikací pozadu. Ve 
spolupráci s obcí Kozlov a firmami Vr-
cha, a.s. a Lesní společnost, a.s. se zasa-
dilo o opravu silniční spojky Vrbka -
Kozlov. Každý z výše jmenovaných 
účastníků přispěl na úhradu nákladů spo-
jených s opravou této komunikace čtvrti-
novým dílem, práci provedla firma TS 
Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a dodnes „ne-
existující" silnice může být zařazena do 
silniční sítě, čímž by se naplnilo několi-
kaleté úsilí kozlovského starosty Josefa 
Borovského. Pro okolní obce tolik důle-
žitá silniční spojka by se tak mohla do-
čkat pravidelné údržby, jak zimní, tak 
i letní. 

Stanislav Vrba 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 
V RÁMCI RALLYE SVĚTLÁ 2007 
BUDOU UZÁVĚRY A OMEZENÍ 
NA TĚCHTO KOMUNIKACÍCH: 
Pátek 21. 9. 
RZ Olej nice Malčín HI./34713, III./34711, 
ffl./34712 
Mezi obcemi Olejnice, Lučice, Pohleď, Pří-
seka, Malčín , Služátky 
Od 17.19 hod do 19.19 hodin. 
RZ Kojkovice Dolní Město III./34740, 
III./ 13016 
Mezi obcemi Dobrovítova Lhota, Bilantova 
Lhota, Trpišovice, Koňkovice, Meziklasí, 
Dolní Město, Dobrá Voda, Rejčkov, Kouty 
Od 18.22 do 20.22 hodin. 
Sobota 22. 9. 
RZ Olejnice Malčín III./ 34713, III./ 
34711, III./34712 
Mezi obcemi Olejnice, Lučíce, Pohleď, Pří-
seka. Malčín, Slučátky 
Od 7.19 hod do 15.51 hodin 
RZ Kojkovice Dolní Město III./34740, 
III./ 13016 
Mezi obcemi Dobrovítova Lhota, Bilantova 
Lhota, Trpišovice, Koňkovice, Meziklasí, 
Dolní Město, Dobrá Voda. Rejčkov 
Od 8.22 do 16.54 hodin. 
RZ Dolní Město Světlá nad Sázavou 
III./34740, III./l3016 
Mezi obcemi Dolní Město, Smrčensko, Ko-
cháno, Ředkovec, Františkodol. Mariadol, 
Lipnička, Světlá nad Sázavou 
Od 8.56 do 17.28 hodin. 
Celý úsek bude zabezpečen pořadateli. 
Dbejte pokynů pořadatelů. 
Po uzavření RZ nevstupujte do vozovky. 
Vždy po průjezdu celého startovního pole 
bude trať otevřena pořadatelským vozem 
a zpětně cca po 20 minutách opět uzavřena. 
Seznamovací jízdy budou probíhat průběž-
ně za plného provozu ve čtvrtek 20.9. a v pá-
tek 21. 9. Posádky nesmí použít soutěžní 
vozy. Jezdci musí dodržovat zákon o silnič-
ním provozu bez výjimky. Automobily 
musí být označeny startovním číslem. 

Ředitelství Rallye Světlá 
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Včely a včelaři 
Červenec - začátek dovolených a prázdnin není pro včely 

a včelaře měsícem klidu. Právě v tomto měsíci se již začíná roz-
hodovat, zda další včelařský rok bude úspěšný či nikoliv. Pokud 
očekávaný medný výnos v tomto roce nebyl dle představ včela-
ře nej lepší, měl by se zamyslet co ošidil při práci se včelami 
v minulém červenci a později. V tuto dobu by měl mít již zjiště-
no, zda má ve svých včelstvech mladé a výkonné matky, které 
jsou schopné zajistit úspěšné přezimování. Zda po odebrání 
medných zásob má včelstvo 
dostatek zásob pro vlastní repro-
dukci, protože na síle včelstva 
v červenci závisí to, zda bude 
včelstvo schopno si vychovat 
dostatek dlouhověkých včel, 
které budou schopny úspěšné 
přežít zimu. Koncem července 
již příroda neposkytuje tolik 
zdroje nektaru jako v květnu a 
červnu. Pokud se vyskytne medovicová snůška - vlivem přízni-
vého počasí dojede k přemnožení mšic v lesních porostech, vče-
ly tuto přírodní sladinu přetvoří v tmavý med. Tento med 
obsahuje hodně silic a popelovin. Tradičně je zákazníky poža-
dován jako záruka skutečné lahodné chuti a jakosti. Pokud by 
včelstva měla tento med v zimě konsumovat, nebylo by to pro 
ně to nej lepší. Proto musí včelař plásty s tímto medem odstranit, 
vytočit a koncem července a začátkem srpna včelstva na zimu 
nakrmit cukerným roztokem - 3 váhové díly díly cukru a 2 vá-
hové díly vody. Na včelstvo se počítá 15 až 20 kg cukru - podle 
síly včelstva, úlového systému a provozní metody vedení včel-
stva. Obávanou hrozbou pro včelaře je melicitozní med, kdy 
mšice produkují takový druh sladiny, kterou včely přepracují na 
med, ten ovšem nelze z plástů vytočit a v zimě je pro včely nepo-
užitelný. 

Letošní postup boje proti varroáze včel spočívá ve vložení 
2 ks gabonových pásků PA 92 /dýha z dřeva gabonu/,která je na-
puštěna acrinathrinem. Pásky se vkládají mezi plodové plásty 
začátkem srpna na dobu 30 dnů a potom se musí odstranit. Vče-
ly pohybem po těchto páscích přenáší látku, která usmrcuje var-
roázu - kleštíka včelího.Další léčení jinými přípravky bude 
následovat koncem října a začátkem prosince. 

V době po slunovratu - 21. června - se včely již instinktivně 
připravují na zimu. Neprobíhá již tak bouřlivý rozvoj a všechny 
mezery v úle tmelí propolisem. Propolis je látka pryskyřičné 
povahy vylučovaná rostlinami. Rostliny jím povlékají pupeny 
květů, mladé výhonky a tak je chrání před vysušováním, vět-
rem, vodou, mechanickým poškozením a škůdci. Sběr propolisu 
je pro včely velmi náročný a zdlouhavý. V úle propolisem pota-
hují a tmelí místa, kde by se mohla šířit infekce a vytváří tím 
sterilní prostředí prosté choroboplodných zárodků. 

V lidovém léčitelství se propolis používá ve formě tinktury, 
nebo masti. Ze škály možného použití můžeme jmenovat léčení 

kuřích ok, drobná poranění v ústech, paradentoza, bolesti zubů -
propolis má znecitlivující účinek, léčení kožních nemocí, 
oděrků a menších ran. Složení propolisu není vždy stejné. Obsa-
huje 120 až 140 látek rostlinného původu. Každý z nás, může 
být na některou tuto látku alergický. Jednoduchou zkoušku pro-
vedeme tak, že kůži na vnitřní straně zápěstí natřeme 2 x po 24 
hod propolisovou tinkturou. Pokud nedojde ke změnám na kůži, 
lze propolis používat. 

Prapůvodním obydlím včel byly vy-
hnilé dutiny stromů všeslovansky nazý-
vané brtě. Již koncem 6. století je možno 
vystopovat tento způsob včelaření. Ve 
starých listinách jsou brtníky nazýváni 
opatrovatelé, dozorci včel, kteří patřily 
ke služebníkům zeměpána. Dnes by to 
bylo možno srovnat se včelaři z povolá-
ní. Vladyka Tůma ze Štítného v roce 1390 
platil svému brtníku 36 grošů ročně. 

Brtnictví mělo svůj hospodářský význam což je doloženo 
v zakládacích listinách klášterů. Zde je popisován způsob údrž-
by , rozšiřování chovu včel i naturální dávky ve formě medu 
a vosku. 

Ze zoologie známe název medvěd brtník. Zde je již v názvu 
vyjádřena souvislost mezi brtí - obydlím včel a medvědem, kte-
rý rád brtě vyjídal. Pokud popustíme uzdu své fantazii, možná 
v minulosti člověk pozoroval medvěda jak se šplhá za skuteč-
nou pochoutkou do korun stromů. Muselo uplynout mnoho sta-
letí, bylo třeba mnoho přemýšlení a úsilí našich předchůdců, 
než dnešní včelař může nabídnou med ve sklenici pro svoji rodi-
nu, známé a zákazníky. 

I volně žijící medvědi to mají dnes jednodušší. Nemusí šplhat 
do větví stromů, stačí převrátit úly na včelnici. O tom dostatečně 
vypovídají fotografie včelařů ze severního Slovenska. Tam 
musí dokonalými mechanickými či elektrickými zátarasy chrá-
nit obydlí včel před medvědy. 

Medvědům v zajetí, pokud chovatel rozumí jejich potřebám, 
poskytne jim jako doplněk stravy dostatečné množství medu. 
Na jednoho huňáče to je skoro půl kg denně. Takto živení rodiče 
přivedli na svět v lednu 2000 v hradním příkopě v Českém 
Krumlově tři medvědí kluky. Mezi odborníky to je považováno 
jako skutečná rarita. Jejich výchovu v zajetí bez rodičů úspěšně 
zajišťoval a zároveň filmově zpracoval pan Václav Chaloupek 
ve večerníčku Méďové. Již první záběry z večerníčku, kdy les-
ník nalezne tři malá medvíďata je opravdu pohádka. Na Šumavě 
by se to mohlo stát naposledy někdy kolem roku 1856. V tuto 
dobu zde byl zastřelen poslední volně žijící medvěd v Čechách. 
Lesníkem - hercem ve večerníčku byl skutečný milovník medvě-
dů a jejich opatrovník v Českém Krumlově pan Jan Míša Černý. 

Další natočené příběhy a lumpárny medvídků jsou již skuteč-
né. Tito medvědí herci Jakub, Vojta a Matěj nyní žijí v zoologic-
ké zahradě v Berouně. 

Takže již víme o vztahu mezi brtí, brt-
níkem - dříve včelařem, medvědem brt-
níkem a včelami. Možná i rozložení slo-
va medvěd nám napoví souvislost mezi 
medem a vědou. 

Základní organizace ČSV Ledeč n. Sáz. 

Pod křídly andělů 
Výstava energetických obrazů Zory 

Moulisové a kovaných plastik Tomáše 
Szwanczara a Jiřího Bašty. V galerii mu-
zea na Ledečském hradě od 1. 8. do 31. 8. 
2007. 

Výstava fotografií (přírodní motivy) 
Miloše Sekota od 1. 9. do 26. 9. 2007. 
Zahájení 1.9. 2007 v 17:00. 
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V minulém příspěvku pro městský měsíčník Ledečské noviny 

byla podána souhrnná informace o obci Kouty, její poloze, his-
torii a především současnosti. Zastupitelstvo obce si dalo jako 
prioritní úkoly navázat na činnost minulého zastupitelstva a do-
končit jím vyprojektované, avšak z ča-
sových důvodů nedokončené, akce. 

Zde je třeba kladně zhodnotit prove-
dení projektu modernizace centra obce 
v souvislosti s opravou požární nádrže. 
Vznikl tak příjemný prostor pro pořádá-
ní různých společenských aktivit. 

Nové zastupitelstvo v rámci napláno-
vaných aktivit a nutností dokončit roz-
pracované akce mělo před sebou násle-
dující úkoly: rekonstrukce veřejného 
osvětlení, dokončení autobusové za-
stávky na návsi a vybudování nové če-
kárny v Chalupách, výstavba dalších 
částí obecního vodovodu, zhotovení nástupních ostrůvků u au-
tobusových zastávek, rekonstrukce školních prostor jako spo-
lečensko kulturního střediska, oprava místních komunikací, 
územní plán. 

Mimo těchto akcí však bylo nutno řešit i události, a tím i po-
třeby, které vznikly bud' vlivem klimatických podmínek či rea-
govat na podněty občanů. Jedná se především o opravu vodo-
teče-náhonu vedoucí obcí Kouty, kde vlivem vydatných srážek 
došlo k poškození a následně k protržení hráze požární nádrže 
(tzv. Plivátka) a přerušení místní komunikace. 

Zastupitelstvo reagovalo kladně na podněty občanů ohledně 
vybudování travnatého dětského hřiště, které se nachází u ob-
jektu bývalé školy a v současnosti je před dokončením. Dokon-
čením rekonstrukce školních prostor na společensko-kulturní 
středisko a jeho uvedením do provozu byla dána další možnost 
rozvoje kulturního a společenského života v obci. Lze velmi 
kladně hodnotit využití této možnosti pro pořádání tanečních 
zábav a jiných společenských akcí (výroční schůze, setkání dů-
chodců a pod.). V průběhu cca poloviny roku se zde uspořádaly 
taneční zábavy, silvestr a výroční schůze hasičů. 

Závěrem lze při hodnocení konstatovat, že podstatnou část 
stanovených priorit volebního období 2002-2006, včetně mi-
mořádných akcí, se podařilo zdárně ukončit, některé jsou těsně 
před ukončením či kolaudačním řízením (dětské hřiště, oprava 
požární nádrže - Plivátka). 

Při tomto hodnocení je nutno poznamenat, že iniciativním 
jednáním starosty p. M. Haranta se podařilo získat dotace na 

následující akce: rekonstrukce školy, územní plán, obnova hrá-
ze, požární nádrže a místní komunikace - vše v celkové částce 
1,218 mil. Kč. Ostatní náklad}' byly hrazeny z prostředků obec-
ního úřadu, a to v částce 1,450 mil. Kč. 

V komunálních volbách roku 2006 
bylo zvoleno nové zastupitelstvo, a to 
v následujícím složení: Štěpánek Jiří, 
Kociánová Eva, Harant Miloslav, Urba-
nová Jaroslava, Horák Václav, Chlád 
Jiří, Nekola Josef, Misar Luboš, Pecha 
Miloslav. Na ustanovujícím zasedání 
nově zvoleného zastupitelstva byl zvo-
len starosta Harant Miloslav a místosta-
rosta Horák Václav. Zastupitelstvo obce 
si touto cestou dovoluje vyjádřit podě-
kování za vloženou důvěru od občanů. 

Za priority tohoto volebního období, 
dle informace starosty, jsou především 

akce: ukončení výstavby vodovodního řadu v horní části obce 
a vyřešení kanalizace. V průběhu roku 2007 došlo k rekonstruk-
ci a modernizaci odradoňovací stanice, jejíž realizace je v sou-
časné době ukončena, nákladem 1 577 381 Kč (celá akce byla 
dotována ministerstvem financí). 

Vzhledem k finanční náročnosti výše uvedených akcí nelze 
pokrýt obě akce z prostředků obecního úřadu, proto bude zastu-
pitelstvo postaveno před nelehký úkol rozhodnout se, jakým 
způsobem zajistit realizaci obou akcí a v jakém časovém termí-
nu. Navíc je nutno konstatovat, že současná jednání vedená sta-
rostou jsou ve stavu rozpracovaném a stávající situace obce, 
především v jednáních o kanalizaci, není jednoduché a je závis-
lé především na majiteli kanalizace a čističky. Svou roli sehraje 
v této otázce i nadřízený orgán - odbor životního prostředí Svět-
lá n. S. 

Je zřejmé, že další jednání obecního úřadu v situaci, v které se 
nacházíme, budou velmi složitá a je nutné, aby občané k oběma 
akcím přistoupili odpovědně, a to zejména při jejich realizaci. 
Jedině takovým způsobem lze společným úsilím dosáhnout vy-
tyčených cílů. Je pravdou, že v minulých letech jsme se neset-
kali vždy s potřebným pochopením. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří mají zájem 
o další zvelebení naší obce, a především chceme poděkovat za 
pomoc nadřízených orgánů, které nám vycházely vstříc při růz-
ných jednáních. 

Václav Horák - místostarosta 
Příště na návštěvě v Cíhošti. 
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Informační servis 
• Nový anténní stožár nad Obrvaní 

Nový anténní stožár se objevil v posledním červencovém 
týdnu v areálu obrvaňské vodárny. Jedná se o 50 metrů vyso-
kou základovou stanici Telefonica 0 2 (bývalý Eurotel), která 
využívá výhodné nadmořské výšky 493 m. n. m. k rozšíření 
své komunikační sítě. Město Ledeč nad Sázavou společnosti 
Telefonica pronajalo pozemek v areálu vodárny a v nájemní 
smlouvě si zajistilo možnost umístění vlastních telekomuni-
kačních zařízení na anténním stožáru pro potřeby rozšiřování 
metropolitní sítě, vybudování komunikační sítě mikroregionu 
a integrovaného záchranného systému. Ocelový stožár moder-
ní štíhlé konstrukce se již tyčí k obrvaňskému nebi a čeká na 
osazení technologií. 

W] 

• Opravujeme školní budovy 
Během prázdnin je ta nejvhodnější doba k opravě školních 

budov. Řada tříd hlavně na základní škole v Nádražní ulici po-
třebuje vymalovat, po rekonstrukci volají rozvody ústředního 
topení, kde budeme měnit regulační ventily, rozvody vody, 
osvětlení, podlahy ve školní jídelně, některá schodiště a zá-
bradlí. Musíme též odstranit závady z kontrolního zjištění hy-
gieny, hlavně na záchodech. 

Po výměně už řadu let volají též okna na obou pavilonech, 
oplocení areálu a vybudování spojovacího krčku. To jsou však 
nákladnější akce, které nelze zvládnout v průběhu letošních 
prázdnin, nicméně s vedením základní školy jednáme též o je-
jich postupné realizaci. 

• Ocelové rampy se dočkaly nátěrů 
Ocelové rampy na přístupové cestě z Pivovarské ulice do 

Horní Ledče se po 12-ti letech od jejich vybudování dočkaly 
nového nátěru. Zasloužili se o to pracovníci najati z úřadu prá-

ce v rámci veřejně prospěšných prací. Nelehká a nepříjemná 
práce na zrezivělé konstrukci se neobešla bez zranění, ale ko-
nečným výsledkem je očištěná, základem a vrchním nátěrem 
natřená ocelová konstrukce přístupových ramp pro pěší. Nové 
nátěry se tak během roku objevily téměř na všech ocelových 
konstrukcích ve městě. Nutno poznamenat, že se tak stalo 
v podstatě za cenu barev a štětců! 

• Chirurgická ambulance v novém 
Chirurgická a úrazová ambulance na ledečské poliklinice 

se oblékla do nového hávu. Po výměně oken a rekonstrukci 
sádrovny došlo též na vlastní prostory ordinace, chodbu a soci-
álky. Pořízení nových rozvodů, osvětlení, vstupní dveře, WC, 
obklady, dlažby si zainventoval MUDr. Gregor Jaremenko 
a vložené náklady budou umořovány oproti nájmu z užívaných 
nebytových prostor. Tolik potřebná ledečská chirurgická 
a úrazová ambulance tak získala slušné zázemí odpovídající 
dnešním požadavkům. 

• Skály si musí zajistit i České dráhy 
Při zajišťování skalních masivů pod ledečským hradem byla 

objevena nebezpečná lokalita nestabilních skalních masivů 
v úseku železniční tratě mezi viaduktem a hradním mostem, 
kde byla před sto lety v skalním masivu vystřílena cesta pro 
trať Posázavského pacifiku. Nešetrný způsob budování tratě se 
po sto letech projevil existencí tří desítek nestabilních skalních 
objektů různé velikosti, na kterých v rozsahu cca 1/3 je založe-
na i část hradeb nedávno rekonstruovaných parkánů. Na hrozí-
cí nebezpečí jsme proto upozornili zástupce Českých drah 
a dohodli se na spolupráci při nejnutnějších zabezpečovacích 
pracích, které si vyžádají náklady v rozsahu cca 550 tisíc ko-
run, z nichž 2/3 uhradí České dráhy a 1/3 Město Ledeč nad Sá-
zavou. 

Práce na zabezpečení nestabilních skalních masivů pod le-
dečským hradem spějí do svého finále. Pracovníci firmy 
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STRIX již očistili téměř 95 % povrchu skal, postupně se dosta-
li až k místům, odkud se před rokem zřítily balvany na dvorek 
rodinného domku pod skálami. Očištěné skály pod ledečským 
hradem budou na třech místech pokryty opět ocelovými sítěmi 
a na řadě dalších míst přikotveny. Pod hradními hradbami 
bude nutné na několika místech provést speciální injektáž 
a v jednom místě hradeb byla po očištění objevena i rozsáhlá 
šestimetrová trhlina, kterou bude nutné též zajistit. Práce pod 
ledečským hradem mají být dokončeny do konce prázdnin 
a jsou hrazeny z 90 % ze státních prostředků. 

• Jak je to s BILLOU 
Řada občanů se ptá, buď přímo nebo nepřímo: „Jak je to 

s tou BILLOU? Dočkáme se BILLY?" Někteří jdou ještě dále 
a mluví o úplatcích, o přehnaných požadavcích radnice, jedni 
z toho mají radost, jiní nadávají. Tak jak to tedy je?! 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní byla veřejně projedná-
vána na zastupitelstvu města dne 19. června 2006 a podepsána 
v září 2006. Zastupitelstvo města tuto smlouvu přijalo a je pro 
něj závazná. Pohybujeme se se záměrem výstavby marketu 
v konkurenčním prostředí, jsou tu stále další 2 -3 zájemci 
o stavbu marketu v Ledči, proto smlouvu nezveřejňujeme. Je 
závazná i pro BILLU. 

Zeptal jsem se písemně dne 9. července 2007 zástupce 
BILLY: „Město Ledeč nad Sázavou má vykoupeny a připrave-
ny potřebné pozemky, má připraveny odborné posudky na ne-

movitosti a tím splněny svoje závazky ze smlouvy, jak je na 
tom BILLA?" Okamžitá písemná odpověď zněla: „BILLA 
svoje závazky v Ledči dodrží!" 

V čem spočívají závazky města a co se nám „zatím" podaři-
lo? 
- získali jsme v souladu se smlouvou do svého vlastnictví po-
zemky od státu a kraje, mimo jiné i pozemek pod kinem a pod 
objízdnou trasou autobusů 
- nechali vypracovat odborné posudky na budovy určené k de-
molici 
-vypověděl i jsme nájemní smlouvy se subjekty z budov 
za autobusovým nádražím, některým nájemníkům nabídli též 
náhradní prostory 
- získali demoliční výměr na budovy určené k demolici 
- projednali několik variant na zasituování marketu, parkoviš-
tě, autobusového nádraží a objízdné trasy pro autobusy s in-
vestorem 
- zrušili tržnici a provedli její demolici - získanou dlažbu po-
ložili na chodníky v Koželské a na zimním stadionu kolem 
mantinelů 
- uvolnili předkupní právo k pozemku pod tržnicí ve prospěch 
BILLA 
- v době vegetačního klidu nechali pokácet dva stromy rostou-
cí v místě budoucích komunikací (objízdné trasy autobusů 
a zásobovací trasy marketu) 
-napos ledy se zástupcem BILLA jsem jednal osobně dne 
12. 7. 2007 - nic na smlouvě se nemění! 

V čem dle smlouvy spočívají závazky BILLY? 
- uzavřít do 31. 12. 2007 na výzvu města kupní smlouvu na 
pozemky a nemovitosti 
- získat stavební povolení na stavbu marketu v Ledči ke stej-
nému datu 

Do 31. 12. 2007 je tedy nejzazší termín plnění smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní, ze které nebudeme ustupovat. Ani 
BILLA to nehodlá učinit. Je to termín pod penalizací! 

Určité „zpoždění" ze strany BILLY je způsobeno nedávným 
převzetím 97 provozoven Delvita v ČR. (I městu trvalo získání 
potřebných pozemků od státu a kraje celý rok.) Letošní termín 
pro získání stavebního povolení pro market v našem městě 
však chce BILLA dodržet. 

-sv-

LEDŇÁČEK BUDE OD; 
Od září bude opět mateřské centrum Ledňáček fungovat v pl-

ném provozu. Navíc pro maminky a jejich děti byly rozšířeny 
hodiny, kdy si mohou přijít pohrát do prostor mateřského centra. 
Kromě úterků a čtvrtků, kdy MC fungovalo a bude fungovat 
vždy mezi 9. a 11. hodinou, bude Ledňáček otevřen ještě ve 
čtvrtek odpoledne v 15:30-17:30. Znovu zahájí provoz středeč-
ní rytmika v době mezi 10. a 11. hodinou, kdy se děti učí říkan-
ky, písničky a tanečky. 

Úterky jsou věnovány tvořivé dílničce, čtvrtky pak zábavě 
dětí a možnosti dotvořit si výrobek z úterý. Navíc na podzim při-
pravujeme i přednášky týkající se zdraví celé rodiny. Velký 
úkol čeká ledečské mateřské centrum v polovině října, kdy bude 
hostitelem regionálního setkání mateřských center Vysočiny. 

Věříme, že si cestu do Ledňáčku najdou další nové maminky, 
babičky a tatínkové a rozšíří tak řadu stávajících návštěvníků. 

PROGRAM MC LEDŇÁČEK NA ZÁŘÍ: 
Úterý 4. září (9:00-11:00): hernička + zhotovení kožené zá-
ložky 
Středa 5. září (10:00-11:00): rytmika 
Čtvrtek 6. září (9:00-11:00): hernička + přednáška a instruktáž 
k nošení dětí v šátku (možnost vyzkoušet si přenést miminko 
v šátku) 

4ŘÍ OTEVŘEN ČASTĚJI 
Čtvrtek 6. září (15:30-17:30): hernička + zhotovení kožené 
záložky 
Úterý 11. září (9:00-11:00): hernička + malování prstovými 
barvami 
Středa 12. září (10:00-11:00): rytmika 
Čtvrtek 13. září (9:00-11:00, 15:30-17:30): hernička + malo-
vání prstovými barvami 
Úterý 18. září (9:00-11:00): hernička + výroba mramorované-
ho papíru 
Středa 19. září (10:00-11:00): rytmika 
Čtvrtek 20. září (9:00-11:00): hernička + výroba mramorova-
ného papíru 
Čtvrtek 20. září (15:30-17:30): hernička + výroba mramorova-
ného papíru + čtení pohádky 
Úterý 25. září (9:00-11:00): hernička + zhotovování postaviček 
ze střapců 
Středa 26. září (10:00-11:00): rytmika 
Čtvrtek 27. září (9:00-11:00): hernička + zhotovování postavi-
ček ze střapců 
Čtvrtek 20. září (15:30-17:30): hernička + čtení pohádky 



14. Mezinárodní POTLACH trampů 
Ve dnech 27. - 30. 9. 2007 se poblíž Ledče nad Sázavou 

uskuteční 14. Mezinárodní POTLACH trampů. Tento po-
tlach se každoročně koná na jiné půdě našeho státu, v loň-
ském roce byl na Slovensku, předloni na Moravě, a nyní 
v Čechách. Sjíždějí se na něj trempové samostatně nebo 
i celé osady. 

Letošní potlach se koná na soukromých pozemcích, tak-
že je potřeba se podle toho chovat. Děkuji touto cestou MÚ 
v Ledči nad Sázavou, p. Franclovi z Kynice a p. Malimán-
kovi z Hradce za poskytnutí pozemků, a v neposlední řadě 
OU v Hradci u Ledče nad Sázavou za všemožnou podporu 
v konání této akce. Také je třeba předem poděkovat hasi-
čům z Ledče, Kožlí a Číhoště, a MUDr. P. Zdechovské za 
asistenční dozor. Když se někdo přijde podívat jen ze zvě-

davosti, prosím, neberte si na sebe červeno-modro-bílé tep-
láky - trampové jim říkají Mastňáci. Bude vydán odznak 
a příležitostné poštovní razítko, taktéž jsou vytištěny 3 po-
hlednice - místo konání, Hradec a speciální potlachová po-
hlednice. Občerstvení a jídlo zajišťuje restaurace „Na 
Růžku" z Ledče nad Sázavou za přijatelné ceny. 

Toto není pouť ani estráda, je to „potlach" se vším, co 
k tomu patří. Kdo ví, ten ví. Kdo neví, ať tiše naslouchá. Po-
řadatelé si vyhrazují právo rozhodnout, koho na tuto akci 
vpustí. Bylo by dlouhé psaní a vyprávění, ale to ponechme 
až po akci, doufejme, že zdařilé! 

Stále modré nebe nad hlavou a suchou stezku přejí všem 
čtenářům LN pořadatelé. 

T.B. 

OSADA TORONTO (Sázava) 

Tam u řeky Sázavy je tichý, klidný kraj 
na břehu řeky modravý tam osadil prej maj\ 
když měsíc kraj ten ozáří a peřej zašumí 
tu kamarádi z osady si s lesem rozumí 

Každý, kdo patříš mezi nás, víš co je kamarád, 
každý, kdo musel odejít tak vrátil by se rád, 
Toronto, má osado s hým krajem kouzelným, 
říčko moje, Sázavo, jen u vás je dobře, to já vím. 

Ozvěna hlasy navrátí když soumrak přišel tam 
to kamarádi z osady nechtějí být nikdo sám, 
oheň zaplál černou tmou a píseň lesem zní 
mraky letí oblohou, jen struny tiše sní.. 

Na břehu řeky Sázavy akáty zašumí 
to kamarádi z osady i skalám rozumí 
když vláček nocí zahouká a jdem všichni 
domů spát 
jen vlajka s listem javoru tu bez nás bude vlát 

TRAMPING NEBO I TREMPING je české a sloven-
ské občanské lidové hnutí inspirované Ligou lesní moud-
rosti respektive woodcraftem, skautingem (resp. junác-
tvím) a americkým Divokým západem. Anglicky hiking, na 
Novém Zélandě tramping. Podle české legendy je dost čas-
to prezentován zjevně mylný názor, že trampování nemá ve 
světě obdoby v žádném jiném státě než českém nebo slo-
venském. Nicméně lze dovodit, že český tramping měl 
vždy svá dosti osobitá a často i velmi výrazná specifika. 
Vlastní pojem tramp pochází z angličtiny a používal se 
v Americe jako označení pro tuláka, který se vyhýbá práci, 
tramping je tudíž v tomto smyslu také něco jako „toulání" 
(lidově bývá též označován slovem vandr či „vandrování", 

což je významový posun od původního dnes již zastaralého 
významu tohoto slova; dále bývá označován též, v pokles-
lém smyslu slova, nepěkným slangovým výrazem čundr 
resp. „čundrák" - to často v hanlivém smyslu: špatný či ne-
vychovaný tramp, čili tramp nechovající se podle nepsaných 
trampských zákonů, tedy mravně či lidsky pokleslý člověk). 
Do češtiny přešel v už poněkud pozměněném významu, tak 
jak je používán na Novém Zélandě, z českého vydání knihy 
Jacka Londona „Cesta". Další inspirací byly filmy a knihy 
tematicky čerpající z prostředí Divokého západu, které 
byly plné romantiky a dobrodružství (kupř. knihy Karla 
Maye). První trempové bývali obvykle lidé pocházející 
z chudších sociálních vrstev a nezaměstnaní. 
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Ohaři v Kožlí 
V sobotu 21.7. uspořádal Okresní myslivecký spolek Havlíčkův Brod ve spolupráci 

s mysliveckým sdružením Kožlí Posázavské lesní zkoušky ohařů. Akce byla jako vždy 
v předchozích ročnících koželskými myslivci pečlivě připravena. Terén pro jednotlivé 
disciplíny naprosto vyhovuje požadavkům zkoušek. Po celý den měli účastníci i početní 
diváci možnost rozmanitého občerstvení. 

Přihlášeno bylo 12 psů a všichni se také v sobotu ráno na slavnostní zahájení dostavi-
li. Po první disciplíně, kterou je přinášení lišky přes překážku a zkouší se hromadně, se 
vůdci se svými svěřenci odebrali do terénu k plnění jednotlivých disciplín. Pro neza-
svěcené: Každý pes musí prokázat výkonnost v 15 disciplínách. Zkoušky probíhaly za 
ideálního počasí. 

Cenným poznatkem letošního ročníku je nástup mladých vůdců. Je to příslib do bu-
doucna a oživení po létech určité stagnace. 

Jak již bylo řečeno, ke zkouškám se dostavilo 12 psů a ti se umístili takto: V první ceně 
4 psi, ve druhé 5, ve třetí 2 ajeden neobstál. Vítězem se stal český fousek Avar z Břevnic-
ka vedený Miroslavem Andělem z Dolní Březinky s počtem bodů 236 z 248 možných. 
Jako druhý v pořadí se umístil rovněž český fousek Ajax z Údolí Doubravky, který docí-
lil 235 bodů, vedený Karlem Lepenkou z Mozkovic. Třetí byl výmarský ohař krátkosrstý 
se svým vůdcem Josefem Hrabaném z Kožlí se ziskem rovněž 235 bodů. Na pořadí se 
shodný počtem bodů rozhoduje stáří psa. Všichni tito vůdci jsou mladí chlapci, kterým 
kynologie učarovala. Vycvičit psa není snadná záležitost. Vyžaduje to stovky hodin usi-
lovné práce. Pes je živý tvor a každý je povahově jiný. Toto musí cvičitel vystihnout 
a podle toho na svého svěřence působit. 

Jsem přesvědčen, že naprostá většina těchto chlapců, kteří se v Kožlí se svými svěřen-
ci prezentovali, se budou této ušlechtilé činnosti dále věnovat. Pes je něco jako droga se 
závislostí na celý život a vůbec není rozhodující, pro jaké plemeno se rozhodneme. Jestli-
že jsem uvedl, že se na prvních třech místech umístili mladí vůdci, bylo by nefér neuvést 
další mladé: Pavla Marka, Tomáše Koubského nebo Ivo Kavku. Ti všichni byli rovno-

cennými soupeři zkušeným matadorům! 
Pro všechny účastníky připravili pořadate-
lé velmi hodnotné ceny. Zkoušky se prostě 
po všech stránkách vydařily. Poděkujme ješ-
tě jednou zkušeným pořadatelům v Kožlí za 
bezchybnou organizaci a těšme se na příští 
ročník. J. Fulín 

LEDEČSKÝ „CVTČÁK" JEDE! 
V červnových novinách jsem napsala krátkou zmínku o tom, 

že v Ledči vzniká malé cvičiště psů. Dnes k tomu mohu dodat: 
CVIČÍME! 

Náš divočák na Rašovci poskytuje 2x týdně majitelům psů 
všech plemen a věku možnost se naučit základům výcviku. Za-
tím je tam cvičena opravdu jen poslušnost, časem se chystáme 
pokračovat s obratností na překážkách, aportem, stopováním, 
základní obranou a možná tam budou i základy agility = zábav-
né hry s pejsky proti nudě. Nechceme nic uspěchat, raději vše 
rozbíháme pomalu a pečlivě. Náš cíl je, aby za námi byly vidět 
dobré výsledky - spokojený „páníček" (samozřejmě i PANIČ-
KA) a poslušný pes! 

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří nám pomohli pro-
jekt rozjet. Především Městu, to nám zatím na tříměsíční zku-
šební dobu (věřím, že se osvědčíme a nebudou problémy) 
poskytl k užívání prostory na krásně rekultivované skládce Ra-
šovec. Také zapůjčilo nástěnku pro naše aktuální informace 
(poslední na mostě za Komerční bankou). 

HLEDÁ SE PES 

Dále díky firmě VETAS, která nám do začátku za cenu více 
než mírnou sehnala nový dřevěný montovaný zahradní domek 
na naše vybavení. Ten určitě hezkému prostředí neudělá ostu-
du. 

Díky patří i panu Martinu Hessovi (SZ), který nám sponzor-
sky slíbil zhotovit - a prý už se na tom pracuje - moc potřebné 
překážky na obratnost. 

Děkujeme samozřejmě i firmám, které uvažují o jakékoliv 
sebemenší finanční nebo materiální výpomoci do našeho za-
čátku (například ATOS, ale věřím, že i další třeba náš záměr 
zaujme!) 

A nakonec: VELKÉ DÍKY Veronice Nechvátalové-Plickové. 
Tato mladá profesionální policejní psovodka věnuje obětavě 
dvakrát týdně 1,5 hodiny svého času a odborně radí jako naše 
výcvikářka všem, kteří si přijdou se svým psím kamarádem za-
cvičit a chtějí se něco víc naučit. 

Všechny podrobné informace o cvičení: ing. Jana Prchalová, 
HOBBY ZOO. 

Dne 16.7.2007 se u obce Loket zaběhl 
pes slyšící na jméno KUMA. Barva: čer-
ná. Rasa: kříženec (podobný labradoru) 
vážící asi 25 kg. Pohlaví: fena. Narozen: 
04/2003. Čip: 380098101207074. Teto-
vání na běhu: GR 17977. 

Nemluvím česky (mluvím anglicky, 
italsky, francouzsky a španělsky). Pokud 
najdete mého psa a mluvíte některou 
z těchto řečí volejte na tel.: 0039-349 85 
12469, 0039-3409765760. 

Pokud naleznete shora uvedeného psa 
a neovládáte některou z těchto řečí, podej-
te prosím informaci na Policii ČR, tel: 
317 853 105, popřípadě na linku 158 
nebo na Informační centrum Ledeč tel. 
569 721 471. 

Za nalezení psa dám 1000 Kč. 

Děkuje Virginia Isola 
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Tip na výlet - za uměním sklářů 
Huť Jakub v Tasících 

Po několika letech devastace a zapomnění postupně ožívá 
zajímává technická a kulturní památka - sklárna Huť Jakub 
v Tasících, která se svým založením v roce 1796 řadí mezi nej-
starší sklárny ve střední Evropě. 

Během jedenapůlhodinové prohlídky s průvodkyní se se-
známíte s historií sklárny a výrobním postupem od základních 
surovin, přes tavení, tvarování, chlazení a zdobení až ke ko-
nečnému produktu; uvidíte celou sk lá rnu- hutní halu, několik 
druhů pecí, brusírnu, generátor plynu a panský dům. U areálu 
je též prodejna, kde si můžete zakoupit výrobky předních čes-
kých sklářů; samozřejmě i těch tasických. 

V Tasících se dnes bohužel nevyrábí; Huť Jakub je provozo-
vána jako sklářský skanzen. Návštěvou Hutě Jakub v Tasících 
nejen příjemně strávíte váš čas, ale především napomůžete 
k pozvolné, nákladné a náročné obnově této unikátní památky 
a snad i tradiční výroby skla. 

Otevřeno: 
duben - září Po - Ne 10:00-16:00 

ř í j en -b řezen Ú t - N e 10:00-15:00 
tel.: 569 727 139, 774 813 851, 732 501 816 
e-mail: sklama.tasice@tiscali.cz 

Huť A n n a v Bělé 
Drobná sklárna založená v roce 1994, zabývající se výrobou 

replik historického skla z období 15. až 16. stol., která své vý-
robky, vyznačující se tou nejvyšší kvalitou, vyváží do celého 
světa. 

Ve fungující huti v Bělé můžete vidět skutečného mistra 
skláře při práci a nahlédnout do tajů tohoto řemesla. Výrobky 
vycházející z této huti lze zakoupit nebo třeba jen zhlédnout ve 
vzorkové prodejně. 

Sklárna se nachází v obci při hlavní silnici mezi autobuso-
vou zastávkou a hospodou u kaštanu (před odbočkou na Boh-
daneč) - neznačeno, nutno hledat. Prohlídka huti i vzorkovny 
je zdarma. 

Možnost exkurze: 
Po - Pá od 9:00 
S o - N e od 10:00 
tel., fax: 569 721 164, 777 693 300 

Minivýstava - skláři 
Od 10. do 24. 8. 2007 v Informačním centru Ledeč n./S 
K vidění: sklářské formy, polotovary, píšťaly 
K vidění i ke koupi: výrobky z huti Anna a huti Jakub 
Otevřeno: Po - Pá 8:00 - 17:00, So 8:30 - 11:30 

Divadlo a velorexy 
Zdi ledečského hradu mohou opět vypra-

vovat. A o čem? O divadelním představení 
(27. 7. 07) a o srazu velorexů (28. 7. 07). 

Život je pes. Tak se jmenovalo pásmo 
z textů a písniček divadla Semafor, které 
v podání Divadelního studia D 3 z Karlo-
vých Varů zhlédlo asi sedmdesát diváků. 
Příjemné prostředí hradního parkánu a pěk-
né počasí jen umocnily zážitek v onen pá-
teční podvečer. 

Sobotní odpoledne pak patřilo vyznava-
čům „silných strojů"-velorexů. Těchto, již 
historických, vozidel se na horním nádvoří 
hradu sjelo na třicet devět, a to ze všech 
koutů naší vlasti. Řidiči „hadraplánů" měli 
během stokilometrové orientační jízdy pl-
nit, na předem určených stanovištích, nej-
různější úkoly. Vítěz pak na konci celého 
srazu obdržel náhradní díly na jeho stroj. 

-js-
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FOTBALOVÝ PODZIM 
MUŽI A " I. A tř ída skupina ,.A 

Den Datum Začátek Odjezd Domácí hosté Pozn. 

Ne 12 .8 . 16.30 14.30 Horáloc - Lodoč ZR 

Ne 19. 8. 13.30 D Ledeč - Herálec HB 

No 26. 8. 16.30 14.30 Přibyslav - Lodoč 

Ne 2. 9. 16.00 D Ledeč - Ístrašín 

No 9. 9. 16.00 15.00 Kožlí - Lodoč 

Ne 16. 9. 15.30 D Ledeč - Věžnice 

No 23. 9. 15.30 13.30 Chotoboř - Lodoč 

Ne 30. 9. 15.00 D Ledeč - Dobronín 

So 6. 10. 15.00 12.30 Kamenice - Lodoč 

Ne 14. 10. 14.30 D Ledeč - Světlá 

No 21. 10. 14.30 13.00 Budíkov - Lodoč 

Ne 28. 10. 14.30 D Ledeč - Speřice 

No 4. 11. 14.00 12.30 Habry - Lodoč 

DOROST KP starš í mladší 

Den Datum Začátek Odjezd Domácí hosté Pozn. 

starší mladší 

No 1 2 . 8 . VOLNO 

So 18. 8. 14.45 16.30 12.15 Polná - Ledeč 

Ne 26. 8. 11.15 9.00 D Ledeč - Chotěboř 

No 2. 9. 11.15 13.45 8.30 Velká Bítoš - Lodoč 

Ne 9. 9. 11.15 9.00 D Ledeč - Tis 

No 16. 9. 9.00 11.30 6.45 Okříšky - Ledeč 

Ne 23. 9. 11.15 9.00 D Ledeč Pacov 

No 30. 9. 12.30 10.15 8.00 Tresť - Lodoč 

Ne 7. 10. 12.45 10.30 D Ledeč - Bystřice 

So 13. 10. 10.00 12.30 8.30 Pelhřimov - Ledeč 

Ne 21. 10. 11.15 9.00 D Ledeč - Humpolec 

Ne 28. 10. 11.15 9.00 D Ledeč - Třebíč B 

No 4. 11. 9.00 11.30 7.15 Bodřichov - Lodoč 

MlŽl ,B OKRESNÍ PŘEBOR 

Den Datum Začátek Odjezd Domácí hosté Pozn. 

No 12. 8. 16.30 15.30 Lešti na - Ledeč 

So 18. 8. 16.30 D Ledeč - Sobiňov 

No 26. 8. 16.30 13.45 Keřkov - Ledeč 

So 1.9. 16.00 D Ledeč - Přibyslav B 

So 8. 9. 16.00 14.45 Lipnice - Ledeč Okrouhlice 

So 15. 9. 15.30 D Ledeč - Okrouhlice 

So 22. 9. 15.30 13.45 Staro Ransko - Ledeč 

So 29. 9. 15.00 D Ledeč - Dolní Město 

No 7. 10. 15.00 13.30 Lučice - Ledeč 

So 13. 10. 14.30 D Ledeč - Světlá B 

So 20. 10. 14.30 12.45 Ždírcc - Ledeč 

So 27. 10. 14.30 D Ledeč - Mírovka 

No i 11. 14.00 12.15 Havl. Borová - Ledeč 

ŽÁCI s tarš í - mladší I. tř ída skup ina ,.B" 

Den Datum Začátek Odjezd Domácí hosté Pozn. 

starší mladší 

So 25. 8. 9.30 11.15 D Ledeč - Batelov 

So 1 . 9 . VOLNO 

So 8. 9. 9.30 11.15 D Ledeč - H. Brod B 

Ne 1 6 . 9 . 10.30 9.00 7.45 Chotoboř - Ledeč 

So 22. 9. 9.30 11.15 D Ledeč - Pelhřimov 

So 29. 9. 10.30 9.00 7.30 Přibyslav - Ledeč 

So 6. 10. 9.30 11.15 D Ledeč - Zirovnice 

Ne 14. 10. 10.00 11.45 9.00 Čojov - Ledeč 

So 20. 10. 9.30 11.15 D Ledeč - Světlá 

So 27. 10. 9.00 10.15 7.30 Stoky - Ledeč 

So 3. 11 9.30 11.15 D Ledeč - Ždírec 

Novf ceník ve sportovní hale 
Gymnázium, SOS a VOS Ledeč nad Sázavou získalo dotaci od Kraje Vysočina na 
provoz sportovní haly, která umožnila snížit ceny za poskytované služby. 

1/3 haly Kč/hod 2/3 haly Kč/hod Celá hala 
Kč/hod 

1 t réninková 
j edno tkami i nul 

Mládež do 15 lot 100.00 150.00 200.00 60 

Dospělí - pondělí až pátek 200.00 250.00 300.00 60 

Dospělí - sobota, neděle 250.00 400.00 500.00 60 

Každá třetina haly má hřiště na odbíjenou (nohejbal) s přirozenými výběhy, jsou oddě-
leny oponou. 

Centrální kurt: tenis - 150 Kč + 25 Kč za každého zúčastněného hráče 
odbíjená, nohejbal - jako celá hala 

Pronájem tribuny: 50 Kč za 1 hod. se zaokrouhlením každé načaté půlhodiny nahoru 

Zájemci o pravidelný pronájem haly mohou své požadavky projednat se správcem 
sportovní haly panem Koubským - mob. telefon 739 673 864. 

Mgr. Radomír Nulíček 
ředitel školy 

Summary výsledků závodních 
tenisových družstev 

Koncem dubna, v květnu a červnu je na 
dvorcích Tenisového klubu již tradičně 
o víkendech živo. Začínají totiž mistrov-
ská utkání závodních družstev. Letos jsme 
měli přihlášena tři družstva v kategoriích 
starší žáci, dorost a dospělí. Všichni ode-
hráli shodně sedm zápasů ve 2. třídě ob-
lastní soutěže. Největšího úspěchu dosáhl 
dorost, který ve složení J. Běloušek, O. Kři-
vohlavý, K. Barták, P. Urban, J. Novák, 
P. Vrbková, L. Bartáková a D. Hotovcová 
obsadil 2. místo. Jediným přemožitelem 
bylo družstvo České Třebové. Starší žactvo 
obsadilo čtvrtou příčku a nejnapínavější zá-
pasy sehrálo s Litomyšlí, Chocní a Žamber-
kem. Tým dospělých dokázal zvítězit ze 
sedmi zápasů třikrát a v konečném účtování 
skončil na pátém místě, stejně jako loni. 

V příštím roce, kdy naše kurty oslaví 30 
let, se budeme snažit přihlásit minimálně 
stejný počet družstev jako letos. 

Marek Kroutil 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Bobiš Jakub 
Kopecký Jan 
Dvořák Michal 
Doležalová Magdalena 

Úmrtí: 
Smejkal František 
Jehlička Oldřich 
Kučerová Jarmila 
Herodes Josef 
Rajdlová Josefa 
Dokoupilová Anna 

Výročí: 
70 let: 
Borovská Marie - 17.8. 
Krajíček Josef - 2 8 . 8 . 

75 let: 
Janák Václav - 5.8 
Mašin František - 6.8 
Bezlojová Sylva - 8.8 
Rýdl Václav - 17.8 
Tvrdíková Danuše - 20. 8 

80 let: 
Tomek František - 6.8. 
OchováVěra - 11.8. 
CaskaKarel - 25.8. 
Milichovská Vlasta - 28.8. 

85 let: 
Vorlíček Zdeněk - 28.7. 

Svatby: 
Luboš Cudlín - Markéta Mihalíková 
Pavel Starý - Andrea Tesárková 
Pavel Křivohlavý - Petra Cípová 
Patrik Kubista - Lenka Šťastná 

Bolest nezahojížádný čas, 
ozve se znovu v srdci zas. 
Tvůj hlas se ztratil, 
tvůj úsměv vítr vzal, 
jen vzpomínky• zanechal. 
Dne 28. srpna si připo-
meneme už počtvrté 
smutné výročí úmrtí na-

šeho milovaného syna a vnuka - Tomáše 
VADINSKÉHO z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. 

Rodiče, bratr Radek a prarodiče 

Pionýrská skupina J. Wolkera děkuje panu 
Davidu Kunáškovi za materiální sponzorsky/ 
dar na letní dětský' tábor, kteiý se konal v ter-
mínu 21. 7.-4. H. 2007 ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm. 
Ještě jednou vřelý dík 

Vedení PS. J. Wolkera Světlá nad Sázavou 

PRODÁM 
pozemek (8 000 m2) na stavbu rodinného 
domu v bezprostřední blízkosti Ledče n. S. In-
ženýrské sítě zabezpečeny, cena dohodou. 
Tel.: 607 974 985 

PRODÁM 
Cihly plné, cihly duté - SLEVA! 
Kontakt: 569 720 843-večer 

PRODÁM 
Jednu ovci a dva berany v Ledči nad Sázavou. 
Kontakt: 739 928 120 

PRONAJMU 
OHRAZENOU PASTVINU PRO 1 - 3 KONĚ 

PŘÍSTŘEŠEK PRO KONĚ 
SPOLEČNOST 1 KONĚ (VALACH) + OVCE 

7 km OD SVĚTLÉ nad SÁZAVOU 
tel. 720 302 082 

PRONAJMU 
DLOUHODOBĚ 1/2 RODINNÉHO DOMKU 

SE SAMOSTATNÝM VCHODEM 
7 km OD SVĚTLÉ nad SÁZAVOU 

DŮM V KRÁSNÉ V PŘÍRODĚ 
PRONÁJEM MOŽNÝ PO DOHODĚ 

OD 18. SRPNA 2007 
TRVALE OD 1. LISTOPADU 2007 

VHODNÉ PRO RODINU S DĚTMI, 
ZAMĚSTNANCE FIREM, FIRMY 

tel. 720 302 082 

KOVO LEDEČ s.r.o. 
nástrojárna v Koutech u Ledče 

přijme z důvodu rozšíření: 
obráběče kovů - nástrojaře a dále obsluhu 
+ programátora CNC strojů. 

Nabízíme zajímavou práci v menším kolektivu, 
za pracovitost a spolehlivost nadstandardní 
ohodnocení plus další zaměstnanecké výhody. 
Kontakt: 737 261 707 

NEBANKOVNÍ PŮJČKY 
BEZ POPLATKŮ, MĚSÍČNÍ SPLÁTKY -

DOSTUPNÉ VŠEM! 
VOLEJTE NA TELEFON: 607 970161 

NOSTALGIE. Letošní maturanti už dva měsíce odpočívají a ra-
dují se ze své zkoušky dospělosti. Stejnou radost prožívali i matu-
ranti na našem snímku - snad jen s tím rozdílem, že je dělí celých 
padesát let. Najdeme tu kantorské legendy, lidi, kteří užívají důcho-
du i ty, kteří jsou dosud aktivní. Letos v červenci se tito maturanti 
z padesátých let sešli, aby zavzpomínali na staré dobré školní časy. 
I když se nemohli dostavit už všichni, bylo to setkání plné radosti, 
dojetí a nostalgie. 

Ředitel školy E. Hrdlička, třídní E. Doubek 

Profesoři - zleva: J. Krůta, K. Nejedlý, J. Bouz, V. Doubková, 
F. Bacík, M. Exnerová, J. Březina, K. Krátký, J. Hejl. 
Žáci: 1. řada zleva: J. Nouza, V. Horák, J. Lebeda, S. Malimánek, 
M. Klůz, J. Pěkný, Z. Hrabán, P. Klapka, K. Veleta, 2. řada zleva: 
M. Dvořáková, M. Březinová, M. Barešová, M. Příhodová, J. Tu-
rek, M. Hauzková, L. Radikovský, L. Svobodová, J. Rocková, 
J. Cvetlerová, O. Kydalová, 3. řada zleva: A. Lebedová, M. Barešo-
vá, L. Hoskovcová, J. Bouma, M. Kadlecová, J. Slavíková, K. Ko-
rosová, K. Hruša, M. Fialová, P. Kratochvílová, M. Šimková. 
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