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Děti a Den Země v Ledči nad Sázavou 
Ani v Ledči nad Sázavou nezapomněly děti na Den Země, i když ho oslavily až ve 

čtvrtek 26. dubna. Čtyřdenní zpoždění „zavinili" sami organizátoři, totiž deváťáci ZS 
v Nádražní ulici. Aby měli na Den Země patřičně dobrou náladu, složili 23. 4. úspěšně 
přijímací zkoušky na střední školy a pak už se mohli své akci věnovat naplno. 

Připravili na Husově náměstí pro svoje mladší spolužáky z 1. stupně ZS a děti MS 
sedmnáct stanovišť plných soutěží a různých činností s převážně ekologickým zamě-
řením. 

Nejmladší děti nejvíce zajímaly velké modely aut z papírových krabic, starší si zkusily 
slalom s popelnicí nebo „krmení" papírožrouta, ve čtveřicích poslepu modelovaly z hlí-
ny krychli, malovaly na sklo a hedvábí úžasné věci. Tiskly na látku, udrhaly si přívěšek či 
utkaly tkanici. Obdiv sklidily dívenky ze ŠD, které v doprovodném programu roztančily 
a rozezpívaly mnohé přihlížející. Na mikrofon si mohl zazpívat každý, kdo sebral od-
vahu a že zájemců bylo dost. Samozřejmě, že nechyběla stanoviště jako třídění odpad-
ků, hřbitov odpadků, chodník z PET lahví a řetěz z roliček od „toaleťáku". Veselo bylo 
u dosud méně známých her Twister a Hanojské věže. Páťáci vystavili kašírované mas-
ky a velmi zdařilá písmena abecedy. K sešlapání chodníku z PET lahví se seběhli snad 
všichni, co na náměstí byli. Ničemu se nedalo nic podstatného vytknout. Sponzoři za-
jistili všem sladké odměny a perfektní ceny, počasí bylo krásné, přímo na objednávku 
a starostlivé zdravotnice CCK ošetřily za celé dopoledne jen jedno odřené koleno. 

Dík patří sponzorům: LECOM a.s. Ledeč nad Sázavou, Cukrárna, pí. Nováková, AVE 
CZ Odpadní hospodářství s.r.o., MUDr. Kroutil Jaroslav, Česká spořitelna, Restaurace 
U Havla, SRPŠ ZŠ Ledeč n. S. 

Učitelé ZS Ledeč nad Sázavou, Nádražní ul. 

GOTIKA V GALERII NA LEDEČSKÉM HRADĚ 
aneb Pojďte si hrát na princezny 

Od 2. 6. 2007 do 30. 7. 2007 se v galerii muzea koná výstava gotických kostýmů Zuzany 
Kocourkové a dobových doplňků Jiřího Semeráda. Slavnostní zahájení ke Dni dětí se usku-
teční v pátek dne 1. 6. 2007 v 18 hod. na horním nádvoří ledečského hradu. 

Co máme pro vás připraveno? Poutavé vyprávění autorky o módní vlně XIII. století, 
která přišla z Francie a ovlivnila celou Evropu. Hádanky s chytrou princeznou - představe-
ní divadelního spolku KRACH z K. Hory. Souboj o princeznu - SHS M.O.R. Soutěž dětí 
- kdo namaluje nejhezčí princeznu. Možnost zapůjčení kostýmu pro malé i větší princez-
ny za účelem fotografování. Malé občerstvení. 

Dobová atmosféra bude umocněna působivou hudbou žáků ZUŠ v Ledči nad Sázavou 
pod vedením paní učitelky Liběny Čeplové. 

V současné době probíhá v prostorách ledečského hradu výstava prací žáků ZUŠ v Ledči 
nad Sázavou „MY Z HRADU VI." Kdo jste nestihli vernisáž, nebo výstavu doposud nevi-
děli, přijďte se určitě podívat na pozoruhodná díla dětí, vytvořená pod mistrovským vede-
ním paní učitelky Ivany Měkotové. V místnosti na spodním nádvoří jsou též prezentována 
velmi zdařilá díla žáků paní učitelky Gabriely Mikešové. 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 

Ivana Vápenky 
JAROSLAV F0GLAR 

- JESTŘÁB 
1 9 0 7 - 2 0 0 7 

L E D E Č S K Á 
S Y N A G O G A 

OD 7. ČERVNA 2007 

Hřiště pro všechny 
je opět otevřeno 

Od 2. května 2007 je pro veřejnost 
opět otevřeno víceúčelové sportoviš-
tě Hřiště pro všechny. Sportoviště nabí-
zí tenisový kurt, hřiště na házenou, dvě 
volejbalové, nohejbalové nebo basket-
balové hřiště, doskočiště, běžeckou drá-
hu na 50 nebo 60 m, horolezeckou stěnu, 
dvakrát stolní tenis a skatepark. 

Rezervovat hřiště je možné u správce 
v provozní době sportoviště nebo i mi-
mo ni na tel.: 731 156 912, pro skupinu 
2 -5 osob na max. 1,5 hod., pro skupinu 
6 a více osob na max. 2 hod. U správce 
je možnost zapůjčení sítí, další sportovní 
potřeby si každý zajistí sám. Žádný po-
platek za pronájem se neplatí, rezervace 
je zdarma. 

Provozní doba pro veřejnost: 

květen - červen, září - říjen 
P o - P á 14.00-20.00 
So, Ne 9.00-12.00 14.00-20.00 
červenec - srpen 
P o - N e 9.00-12.00 16.00-21.00 

ObecVilémovice 
srdečně zve na 

POUTNÍ SLAVNOST 
v obci, na které bude 

uskutečněn křest vydané 
knižní publikace 
VILÉMOVICE 

19. května 2007 ve 13 hod. 
na vilémovické návsi 



M E D A I L E M I N I S T R Y N Ě Š K O L S T V Í P R O P A N A K A R L A R Ů Ž K A 
Učiteli ledečské základní umělecké ško-

ly panu Karlu Růžkovi se dostalo význam-
ného ocenění - za celoživotní významnou 
pedagogickou a uměleckou činnost mu mi-
nistryně školství, mládeže a tělovýchovy, 
paní Mgr. Dana Kuchtová udělila Medai-
li MŠMT. 

Pan učitel Karel Růžek předá-
vá svoji lásku k hudbě svým žá-
kům již čtyřicet osm let. Mnoho 
z nich se vydalo na profesní hu-
dební dráhu - dvacet sedm žáků 
pokračovalo ve studiu hudby na 
konzervatoři, desítky dalších je-
ho žáků působí v amatérských 
hudebních souborech. V součas-
né době působí čtyři jeho bývalí 
žáci v České filharmonii, tři v or-
chestru Národního divadla, tři 
v Ústřední hudbě české armády. 

Pracovním působištěm by-
ly po celou dobu jeho profesní 
činnosti dvě školy: Vzorová hu-
dební škola v Praze 1 ve Voršil-
ské ulici (po r. 1989 pod názvem 
Hudební škola hlavního města Prahy a hu-
dební gymnázium Jana Nerudy), kde pra-
coval do roku 2005, a Základní umělecká 
škola v Ledči nad Sázavou, v níž vykoná-
vá pedagogickou činnost od r. 1959 dosud. 
Přes nelehké životní i pracovní podmínky 
dosáhl ve své pedagogické činnosti vyni-
kajících výsledků. V šedesátých letech za-
ložil mládežnický dechový orchestr, který 
vede až do dnešních dnů. Pro potřebu kom-
pletního nástrojového obsazení orchestru 
vyučoval vždy žáky na všechny typy de-
chových nástrojů, které jsou v orchestru 

třeba, a soustavně se proto vzdělával. Na 
svém ledečském pracovišti se od počát-
ku potýkal s nedostatečnými prostory pro 
vyučování dechového orchestru. Po neu-
stálém stěhování zkušebny se rozhodl pře-
budovat svoji vlastní nemovitost, v níž ko-

nečně od devadesátých let má jeho orchestr 
svoje zázemí. 

Svou práci miluje a obětuje jí celý svůj 
život. Za svou pedagogickou činnost vy-
choval mnoho kvalitních hráčů, dokladem 
jsou mnohá ocenění z národních soutěží 
a přehlídek, dechový orchestr uspěl v r. 
1990 i v mezinárodní soutěži v Polsku, kde 
získal první cenu. Orchestr několikrát účin-
koval v České televizi. Po listopadu 1989 
navázal spolupráci s anglickým dechovým 
orchestrem z Winchesteru, jejímž výsled-
kem bylo uskutečnění společných koncer-
tů u nás i v Anglii. 

Učitel Karel Růžek je přes svůj věk 
a zdravotní problémy v pilné práci upro-
střed svých žáků. Je mimořádným příkla-
dem poctivého, pracovitého, své profesi 
oddaného člověka, kterému náleží oceně-
ní jeho záslužné práce. 

Slavnostní předání Medailí 
proběhlo ve Velkém zrcadlovém 
sále MŠMT dne 22. 3. 2007. Pan 
učitel však byl nucen se z cere-
moniálu omluvit, a je pro pana 
učitele Růžka vskutku příznač-
né, že důvody jeho omluvy by-
ly pracovní. V tento den dopro-
vázel a dirigoval svůj dechový 
orchestr v krajském kole soutě-
že ZUŠ v Pelhřimově. Medai-
li pak převzal na ministerstvu 
školství v náhradním termínu 
dne 10. 4. 2007 z rukou náměst-
ka ministryně Ing. Pavla Komár-
ka, CSc. 

Jako projev radosti z ocenění 
svého kolegy uspořádala ZUŠ 
slavnostní večer, jehož se zú-

častnil kromě dalších hostů i starosta města 
Ledeč n. S. pan Stanislav Vrba, který rov-
něž vysoce ocenil pedagogické zásluhy pa-
na učitele Karla Růžka a přínos jeho prá-
ce pro město. 

Děkujeme panu učiteli za jeho vynika-
jící dosavadní práci, za reprezentaci školy 
a přejeme mu zdraví a do další náročné prá-
ce hodně sil a dostatek pilných žáků. 

Jana Laudátová 
ředitelka ZUŠ Ledeč nad Sázavou 

Cesta za krásami Telče Zpívám, zpíváš, zpíváme 

...se neslo v pátek vpodvečer ledečskou sokolovnou na závěr 
Koncertu souborů, který pořádala místní základní umělecká ško-
la. Písní s výše zmíněným výstižným názvem všechny děti hudeb-
ního oboru vyjadřovaly, že zpěv a hudba opravdu patří do jejich 
životů. Představily se v různých nástrojových a pěveckých sesku-
peních - flétnovém, folklórním, klávesovém a akordeonovém sou-
boru, v programu dále účinkoval dechový orchestr, pěvecký sbor 
Campanella, saxofonové kvarteto, dechové trio a kvarteto příčných 
fléten. Vyvrcholením téměř dvouhodinového programu bylo vy-
stoupení nově vzniklého tanečního orchestru školy, který sklidil za 
svoje vystoupení bouřlivý potlesk. 

Program zpestřilo vystoupení starších žáků literárně dramatické-
ho oboru ZUŠ v podobě improvizovaných scének, jejichž témata 
určovali sami posluchači. 

Od publika, které zaplnilo sokolovnu do posledního místa, se 
nám dostalo velmi pozitivních ohlasů, za které děkujeme. Už dnes 
můžeme slíbit: za rok se opět sejdeme a budeme vám hrát tak jako 
letos - od lidovky po swing. 

Za tým učitelů ZUŠ Ledeč n. S. Jana Laudátová, řed. školy 

Ráda bych vás v několika následujících řádcích seznámila s jedním hu-
debním odpolednem v Telči. 

My, akordeonový a klávesový orchestr ZUŠ Ledeč n. S., jsme 12. 4. 
opustili hranice našeho krásného města a vyrazili autobusem (napůl nástro-
jovým, napůl hráčským) do Telče. Ale proč? Vezmu to po pořádku: před 
dvěma roky na akordeonové soutěži se poznaly paní učitelky, tj. naše paní 
vedoucí Jana Laudátová a Jiřina Hoskovcová s pí uč. z Telče Lenkou Bráz-
dovou a Jitkou Svobodovou. Krátce nato vzniklo v ZUŠ Telč hudební těleso 
- akordeonový orchestr, prý po našem vzoru. 

Před rokem se konal v Ledči n. S. společný koncert obou orchestrů, kte-
rý vyvrcholil společnou skladbou. Letos jsme dostali pozvání od telčských 
na jejich „Čaj o páté". Ptáte se, co to je? Je to spíše takové příjemné poseze-
ní s hudbou. Posluchači ale nesedí v narovnaných řadách na nepohodlných 
židlích, nýbrž v pohodlných křesílkách u kulatých stolů, kde je pro ně při-
praven čaj a samozřejmě také něco k zakousnutí. Oba orchestry - ledečský 
i telčský a také jejich sólisté předvedli svůj program a na závěr byla opět 
společná skladba - Kabaret Johna Kandera obohacená ještě o zpěv pí uč. 
Brázdové a tanec s jejími žákyněmi. Kdybych měla zhodnotit tento koncert, 
myslím, že dopadl velice dobře. 

Po koncertě jsme se všichni odebrali k malému pohoštění do budovy 
ZUŠ, která je na překrásném telčském náměstí. Tam jsme strávili podvečer-
ní část dne, shlédli film z telčského soustředění a poté - asi v devět hodin ve-
čer jsme se rozjeli domů. Do Ledče jsme dorazili pozdě, ale určitě to stálo za 
to. Budeme se těšit na další spolupráci s telčským orchestrem. 

Lucie Bartáková, členka orchestru ZUŠ Ledeč nad Sázavou 

Členové akordeonového a klávesového orchestru ZUŠ Ledeč n. S. 
na „pracovní" návštěvě Telče. 
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Řídící skupina pro komunitní plánování sociálních 
služeb v regionu Světelsko-Ledečsko ve spolupráci 

s občanským sdružením AGORA CENTRAL EUROPE Praha 
zve všechny zájemce o sociální služby 

a jejich rozvoj na 

veřejné setkání k sociálním 
službám, 

které se uskuteční v úterý dne 22. května 2007 
od 15.00 hodin v sále Společenského domu ve 

Světlé nad Sázavou. 
Hlavní částí programu bude projednání návrhu 
Komunitního plánu sociálních služeb regionu 

Světelsko-Ledečsko. 

pečovatelská 
služba 

odlehčovací 
péče 

odborné rodinné 
poradenství 

denní stacionář 

nízkoprahové 
centrum pro 
děti a mládež 

domov důchodců azylová 
ubytovna 

osobní asistence 

poradenství chráněné dílny centrum 
denních služeb 

tísňová péče 

Tento projekt j e spolufinancován Evropskou unií (Evropským sociálním fondem), 
státním rozpočtem České republiky a krajem Vysočina 

Sociální péče v LDN Háj 
O d 1. 5. 2007 zahá j i l a Spo lečnos t N e m o c n i c e L e d e č - H á j , spol . s r.o. p r o v o z o v á -

ní soc iá ln ích lůžek p ro pacienty , kteří n e b u d o u m o c i bý t p ropuš těn i ze soc iá ln ích dů-
v o d ů . 

N a b í z e n á s lužba zabezpeč í kont inui tu péče u n e m o c n ý c h s c h r o n i c k ý m a m n o h o -
č e t n ý m z d r a v o t n í m pos t i žen ím v období , kdy j e j e j i ch zdravo tn í stav j i ž s tab i l izován, 
p řes to j e t rvale k ř e h k ý a v y ž a d u j e j e d n a k sociální péči , k terá j e u vě tš iny těch to závaž -
n ě a ch ron icky n e m o c n ý c h m i m o možnos t i p ř e v á ž n é vě t š iny rodin i v p ř ípadě zave -
dení d o m á c í péče . C í l e m s lužby j e udržen í d o s a ž e n é h o s tupně s tabi l izace zd ravo tn ího 
pos t i žen í a z lepši t s tav soc iá ln ích dovednos t í , z e j m é n a p o k u d j d e o s ebeobs luhu a zá-
k ladn í akt ivi ty b ě ž n é h o d e n n í h o života . N a péč i zd r avo tn i ckou tak n a v á ž e in tenz ivní 
p é č e sociální , o d b o r n é oše t řovate ls tv í a nads t anda rdn í l ékařský doh led v r ámc i zdra-
v o t n i c k é h o zař ízení , k te ré dob ře zná j e j i ch zdravo tn í stav. 

V ý s l e d k e m p o s k y t o v a n é s lužby b u d e h l adký p ř e c h o d d o zař ízení sociá lní péče , 
k t rva lé péči . U něk te rých kl ientů j e p r a v d ě p o d o b n á i m o ž n o s t t akového z lepšení , že 
b u d e m o ž n ý návra t do rodiny. 

S l u ž b a j e n a b í z e n á p ř e d e v š í m pro oblas t okresu Hav l í čkův Br od a p ř i l eh lou část 
o k r e s ů K u t n á H o r a a Benešov . L e d e č n a d Sázavou j e cen t r em př i rozené s p á d o v é ob-
lasti s e v e r o z á p a d n í h o p ředhůř í Vysočiny. Oblas t j e typ ická ce lkově horš í dop ravn í do-
s tupnos t í a z á v a ž n ý m def ic i tem, p o k u d j d e o p o b y t o v á zař ízení sociá lní péče p ro s taré 
a n e m o c n é občany. Čekac í d o b y v r ámc i okresu H a v l í č k ů v B r o d j s o u v něk t e rých za-
ř í zen ích vyšš í n e ž rok. V př i leh lých čás tech sousedn ích okresů j e s i tuace j e š t ě horší . 
Soc iá ln í lůžka v N e m o c n i c i H á j u Ledče nad S á z a v o u vý r azně zlepší dos tupnos t soci-
ální p é č e v p ř í m é návaznos t i na péč i zdravo tn í v okrese H a v l í č k ů v B r o d a p ř i l eh lých 
ob la s t ech okresů K u t n á H o r a a Benešov . Tuto m o ž n o s t m ů ž e m e v p ř ípadě vo lné kapa -
ci ty nab íze t i d a l š í m h o s p i t a l i z o v a n ý m v n a š e m zař ízení , k teré ze soc iá ln ích d ů v o d ů 
n e b u d e m o ž n o propus t i t . J e d n á se z e j m é n a o naše pac ien ty z Prahy. 

F i n a n c o v á n í p o b y t u na soc iá ln ích lůžkách ve z d r a v o t n i c k é m zař ízení j e v í cezdro -
j o v é . K r o m ě p ř í m é p la tby za s t ravu a ho te lové s lužby j e h r azeno p ř í s p ě v k e m na péči , 
p l a t b o u zd ravo tn í ch p o j i š ť o v e n za zd ravo tn ické v ý k o n y a p ř í s p ě v k e m ze státní dotace . 
S k l i e n t e m b u d e u z a v ř e n a ř á d n á smlouva . V p ř ípadech , že p ros t ř edky k l ien ta nepo -
kry j í z á k o n n é platby, j e m o ž n o d o h o d n o u t dop la tek s o s o b o u p o v i n n o u péč í ( rodina) . 

MUDr. Vratislav Kaniok, jednatel společnosti 

Včely a včelaři 
Jarní teplé počasí probouzí přírodu a včely ne-

trpělivě čekají, až budou moci do svých úlů při-
nést čerstvý pyl, vodu a nektar. Jejich společen-
ství - včelstvo - mívá přes zimu zhruba 10 000 
včel a jednu dokonalou samičku - královnu me-
zi včelaři nazývanou matička. Ta musí do začát-
ku června naklást do buněk tolik vajíček, aby v tu 
dobu mělo včelstvo 50 000 až 60 000 včel a něko-
lik tisíc samečků - trubců. V bouřlivém rozvoji na-
klade denně i 2 000 ks vajíček, které váží více než 
ona sama. Pokud bychom chtěli tento výkon porov-
nat s domácí slepicí, musela by slepice denně sná-
šet asi 20 vajec. 

V tuto dobu již také umírají včely, které přežily 
zimu. Vývoj včely od položení vajíčka do vylíhnutí 
trvá 21 dní. Mladuška - čerstvě vylíhlá včela není 
určena, aby pracovala okamžitě venku a přinášela 
pyl a nektar. Musí postupně zastávat různé funkce 
uvnitř v úle. Čistí buňky, krmí vajíčka a larvičky, 
vylučuje vosk a staví nové buňky, přebírá od léta-
vek přinesený nektar, který zahušťuje a obohacuje 
o enzymy, stráží na česně, chrání královnu. Tepr-
ve zhruba po 19 dnech vylétává z úlu a přináší pyl, 
nektar a vodu. 

V minulém čísle Ledečských novin jsme slíbi-
li, že si více promluvíme o včelích produktech. Ve 
své přednášce MUDr. Radek Hubač kladl důraz na 
zajištění kvality medu, jak ji může ovlivnit včelař. 
Samozřejmostí je včasná výměna díla, to zname-
ná zrušení starších tmavých plástů a jejich náhra-
da novými čistými rámky s kvalitní mezistěnou. 
Mezistěna je slabá vosková deska, ve které jsou za 
tepla vylisovány náznaky včelích buněk. Tato des-
ka se připevňuje do rámků a přidává včelstvu. Vče-
ly - stavitelky - dostaví buňky z vlastního vosku 
a tak jsou připraveny komůrky - buňky - pro kva-
litní uskladnění medu. 

Květy rostlin a stromů nabízí včelám pyl a nek-
tar. Včely při sběru nektaru navštěvují postup-
ně velké množství květů, většinou stejného druhu 
a tím zajišťují přenos pylu z jednoho květu na dru-
hý. Udává se, že na vyprodukování 1 kg medu mu-
sí včela navštívit až 5 mil. květů. To by pochopitel-
ně jedna včela za svůj krátký život - v době snůšky 
včela žije jen 3 až 5 týdnů - nedokázala. Včela se 
nejvíce opotřebuje létáním. Bylo zjištěno, že včela 
za svůj život dokáže nalétat zhruba 800 km a tím se 
upracuje k smrti. 

Nektarové - jinak zvané květové, jarní, luční 
medy mají vyšší obsah glukózy. Tyto medy rychle 
tuhnou. Květové medy obsahují pylová zrna - vy-
soce hodnotnou bílkovinu. Jsou lépe stravitelné než 
medy tmavé a jsou vhodné pro děti a pacienty po 
operacích a úrazech. 

Aby nedošlo ke krystalizaci květových medů do 
hrubých krystalů, kdy med není možno ze sklenice 
pomocí lžíce vůbec dostat, je možno květové me-
dy pastovat. Pastování meduje ve skutečnosti říze-
ná krystalizace. Květový med po vytočení z plás-
tů a přecedění do konve na med, se za určitý čas 
začne míchat dřevěnou tyčí, nebo nerezovou spi-
rálou. Stačí 2x denně 2 až 3 minuty, čtyři až šest 
dnů. Mícháním se zamezí tvorbě velkých krystalů 
a z medu se ve finále stává krém, pasta. 

Takový med si potom ve spotřebitelském bale-
ní uchová stejnou jemnou konzistenci. Dobře se 
roztírá, jemné krystalky neškrábou tolik na jazyku, 
med nestéká a hlavně jsou v něm zachovány všech-
ny vitaminy a enzymy, které včela do medu přida-
la. Takto je med možno uchovávat při teplotě 5 až 
20°C v temnu a v dobře uzavřeném obalu i několik 
let. Nejvíce kvalitě medu škodí jeho přehřátí přes 
45°C, nebo jeho stekucování v mikrovlnné troubě. 

Med má příznivý vliv na posílení imunitního sys-
tému, jednoduché cukry, které jsou v něm obsaženy 
se nemusí štěpit v játrech, ihned přecházejí do krve 
a jsou tak zdrojem okamžité energie při fyzickém 
nebo psychickém vyčerpání. Tohoto daru dříve vy-
užívali sportovci jako Emil Zátopek a další. O tom 
si pravidelní čtenáři Ledečských novin přečtou 
v příštím čísle. 

Pokud vás denní pracovní shon, nebo čtení to-
hoto článku vyčerpalo, vezměte si lžíci medu a bu-
dete zase svěží. 

ZO CSV v Ledči nad Sázavou 
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Deska v Ledči visí 
V sobotu 14. dubna byla v Ledči nad Sázavou odhalena pamětní des-

ka občanům souzeným komunistickým režimem. Deska měla být pů-
vodně zavěšena na budově bývalého okresního soudu (dnes budova 
radnice na náměstí). Rada a zastupitelstvo města Ledče tento úmysl ne-
schválily. Místo pro umístění desky proto Konfederaci politických věz-
ňů nabídla církev Československá husitská na své budově v Ledči nad 
Sázavou. Zásluhu na tom má ledečský farář této církve - Jan Hálek. 

Slavnostního odhalení se zúčastnil hejtman kraje Vysočina Miloš 
Vystrčil, místopředseda celorepublikového výboru KPV Mirko Šťast-
ný, předseda okresního výboru KVP Jaromír Stojan a iniciátor těchto 
pamětních desek na Havlíčkobrodsku Miloslav Růžička. Desku za pří-
tomnosti mnoha občanů a hostů odhalila dcera ledečského obchodní-
ka s látkami, který zahynul v komunistickém vězení, Karla Muchy, Ing. 
Irena Košťálová - Muchová. Na bývalém ledečském okrese bylo lido-
vým soudem odsouzeno přes sedmdesát občanů. Další pak i mimo teh-
dejší okres. Deska tak bude mladé generaci připomínat dobu nesvobo-
dy na Ledečsku. 

Na slovíčko s notářem 
Právě tak, jako dnes většinou nevíme, jak se dostávají obrázky do naší 

televize - důležité je pouze, abychom zmáčkli to pravé tlačítko - míváme 
dnes i stejně mlhavou představu, k čemu je dobrý notář. Ve vědomí větši-
ny lidí je notář někdo, za kým jdeme sepsat poslední vůli anebo smlouvu 
o prodeji nemovitostí. Ale co všechno pro nás může notář udělat ve sku-
tečnosti. 23. dubna 2007 otevřela v Ledči nad Sázavou ve III. patře Měst-
ského úřadu kancelář notářka JUDr. Jarmila Endrlová. Zeptali jsme se jí 
za vás na notářskou kuchyni. 

L.N.: Lidé většinou chodí za notářem, když prodávají nebo kupují ne-
movitost. Ale i tehdy často rozmýšlejí, zda nemají raději navštívit advo-
káta nebo sepsat smlouvu v realitní kanceláři či přímo sami doma. Jaký 
je v tom rozdíl, má snad notář nějaké zvláštní postavení? 

J.E.: Notář je do svého úřadu jmenován ministrem spravedlnosti, kte-
rý také určuje počet notářských úřadů pro konkrétní územní celky, v okre-
se Havlíčkův Brod je v současné době pět notářských úřadů. 

Notář svou činností předchází právním sporům a hájí principy práva 
a spravedlnosti, je tzv. mezi stranami bez ohledu na to, kdo je objednate-
lem, tj. bez ohledu na skutečnost, kdo jej platí. 

Jeho úkolem je nestranné objektivní posuzování právních situací 
a nalézání smírných řešení. 

Advokát je naopak povinen v mezích zákona hájit zájmy objednate-
le, tj. toho, kdo jej platí. 

Listiny sepsané notářem jsou veřejnými listinami a v případě soud-
ního řízení jsou považovány bez dalšího za věrohodný diikaz. 

Notář (a to celým svým majetkem), případně stát, odpovídá za škodu, 
kterou při výkonu činnosti notáře způsobí a pro tento účel je podmín-
kou výkonu jeho činnosti ze zákona i pojištění. 

Právě z tohoto důvodu musí notář v každé své listině uvést, že tuto 
sepsal. 

Notářské zápisy musí notář ze zákona trvale uchovávat v originální 
podobě, a proto z nich může kdykoliv vyhotovit stejnopisy. 

Naopak je tomu zejména v listinách vyhotovovaných v souvislosti 
s činností realitních kanceláří. Z prostého důvodu - realitní kanceláře 
mají živnostenská oprávnění pouze pro poskytování zprostředkovatel-
ské činnostiy nikoliv pro úplatné poskytování právních služeb. 

A to je nesmírně nebezpečné, protože od 1. 1. 1993 do současné doby 
patří evidence těchto údajů v České republice do působnosti katastru ne-
movitostí, ale katastrální úřad (Česká republika) při své činnosti ze zá-
kona nezkoumá platnost listiny a za její obsah tudíž neodpovídá. 

A to vůbec nehovoříme o častých důsledcích, kdy kupní cena neby-
la složena do notářské úschovy, ale na účty pro tyto účely nepojištěných 
fyzických či právnických osob a složiteli kupní ceny zbyly jen oči pro 
pláč... 

L.N.: Při takovém postavení notáře zde budou nejspíš i některé úko-
ny, které může udělat jenom on, zatímco jiný právník je udělat nemůže? 

J.E.: Ano. V některých případech vám může příslušnou listinu vyho-
tovit pouze notář, je to vždy v situacích, kdy zákon vyžaduje FORMU 
notářského zápisu. Jsou to zejména listiny o správě dědictví, smlouvy 
upravující majetkové vztahy snoubenců a manželů, v některých zákonem 
stanovených případech zástavní smlouvy k věci, zakladatelské dokumen-
ty společností a družstev, při osvědčovací činnosti notáře, dále pak i pří-
mo vykonatelné exekuční listiny, tj. listiny, které mají v exekučním řízení 
stejnou váhu jako například pravomocné rozhodnutí soudu, které stanoví 
povinnost dlužníka zaplatit. 

L.N.: Zmiňujete majetkové vztahy snoubenců a manželů - není to 
zrovna jeden z případů, kdy lidé někdy ani nevědí, že něco takového lze 
upravit i jinak než obvykle - a přitom se to týká běžných záležitostí kaž-
dodenního života? 

J.E.: Chcete-li se odchýlit od zákonné úpravy společného jmění 
manželů, můžete v době trvání manželství své společné jmění zúžit nebo 

rozšířit. Zúžením se rozumí případ, kdy se ze společného majetku sta-
ne výlučný majetek jednoho z manželů a rozšířením se rozumí případ, 
kdy se z výlučného majetku stane majetek společný. Obdobnou úpravu 
si můžete dohodnout ještě před uzavřením manželství v tzv. předmanžel-
ské smlouvě. 

Smlouvou o zúžení či rozšíření společného jmění manželů lze řešit 
Vaše vzájemné vztahy k majetku již existujícímu, ale i k majetku získané-
mu v budoucnu. 

Účelem těchto smluv je řešení situací, které mohou negativně ovlivnit 
rodinné majetkové poměry. Smlouvy mohou například snížit dopady pod-
nikatelských rizik, mohou předcházet složitým situacím při vypořádání 
majetku po zániku manželství (rozvod, smrt), či předcházet nechtěnému 
dědění majetku potomkem jen jednoho z manželů. Pro občany je v tom-
to případě i zajímavé, že změny vlastnictví realizované těmito smlouva-
mi nepodléhají zdanění - například se zde neplatí daň z převodu nemo-
vitostí. 

L.N.: Když už padlo slovo o „placení" - není taková návštěva u no-
táře „drahou záležitostí"? 

J.E.: Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva 
spravedlnosti ČR. V případě dědického řízení o výši odměny notáře roz-
hoduje soud, u ostatních úkonů jsou určeny jednotlivé sazby pevnou část-
kou nebo procentuálně z hodnoty úkonu (například z výše kupní ceny, 
z výše základního kapitálu při založení společnosti). Notář si tedy za 
notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu (na rozdíl napří-
klad od advokáta). Za shodné notářské služby byste podle platné práv-
ní úpravy měli zaplatit v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční 
částku. Tímto opatřením se zamezuje konkurenci mezi notáři a vytváře-
ní tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a ne-
stranně. Pokud se tak neděje, pak se takový notář dopouští minimálně 
kárného provinění a nejspíš rovněž ve správné výši neplní své zákonné 
daňové povinnosti. 

L.N.: Přece jen mi to nedá, pro většinu lidí je notář spojován přede-
vším se závětí. Dovolte tedy jako poslední otázku: nemusí se člověk bát, 
že se jeho závěť pořízená u notáře někam „ztratí"? 

J.E.: Pro vlastní vyřízení dědictví si nemůžete svého notáře vybrat, 
je vám soudem přidělen z důvodů objektivity řízení a nestrannosti soud-
ního rozhodování. Ve všech ostatních právních službách si můžete notá-
ře zvolit podle vlastního uvážení. 

Notářská komora České republiky vede Centrální evidenci závětí 
(CEZ) a každý notář je povinen v každé jemu přidělené věci provést tzv. 
lustraci v této evidenci, tedy šetření, zda zemřelá osoba takovouto listinu 
nepořídila. Každý notář je totiž povinen ihned po sepsání závěti, listiny 
o vydědění, listiny o správě dědictví nebo po přijetí takovéto listiny do své 
úschovy, tuto skutečnost do CEZ nahlásit a ve spise mít založeno potvr-
zení o splnění této své povinnosti. Tím se účinně předchází zejména mož-
nosti takovéto listiny bez vědomí jejich pořizovatele zničit, zatajit atp., 
což se jinak, bohužel, často děje. 

Za Ledečské noviny se ptal a notářce JUDr. Jarmile Endrlové za 
malý pohled do její kuchyně poděkoval JUDr. R. T. 

Od 14. 5. 2007 zavádí JUDr. Jarmila Endrlová, notářka se sídlem 
v Havlíčkově Brodě, Nádražní 614 v Ledči nad Sázavou tzv. jednací 
den, (nikoliv podle notářského řádu úřední den), a to každé pondělí 
v Ledči nad Sázavou, v budově Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, 
v kanceláři číslo 313 nacházející se ve III. patře, přístup je možný i vý-
tahem, pro neobjednané od 14 do 16 hod., ve zbývajícím čase pro pře-
dem objednané či předvolané, když z důvodu, aby se předešlo čekání, 
je velmi vhodné předchozí objednání na telefonu 569 426 432. 
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V malebné krajině nad řekou Sázavou 
se nachází starobylá vesnička Vilémovi-
ce. První zmínka o ní je z roku 1390, kdy 
je zde uváděn Vladyka Václav z Dobro-
vítova. Uprostřed obce stojí barokní zá-
meček, postavený v letech 1743-1746 
Ignácem Bechyní z Lažan. Patrová stav-
ba o sedmi osách se středním rizalitem 
a v něm klenutý vestibul. V posledních 
letech nynější majitel v něm provedl roz-
sáhlou rekonstrukci. 

V zámecké zahradě je nej starší strom 
nejen v Čechách, ale i ve střední Evro-
pě - Tis červený (TAXUS BACCATA). 
Obvod kmene má 345 cm a jeho stáří 
se odhaduje na 1500-2000 let, výskaje 
13 metrů a právě tolik měří i koruna. Tis 
je strom dvoudomý a tento unikátní vi-
lémovický tis je samicí. Strom je jedo-
vatý, kůra, dřevo i semena jsou prosyce-
na alkaloidem taxinem. Pro Vilémovice 
je tis symbolem „VĚČNOSTI". Na Pav-
líkově se nacházejí čtyři mohutné duby 
letní, zasazené před 400 lety. Jsou sym-
bolem „SÍLY A OCHRANY OBYDLÍ". 
V zámecké zahradě roste ještě lípa, kte-
rá byla zasazena na počest znovunaby-
té svobody v roce 1990 a znamená sym-
bol „SVOBODY". Nejmladší strom 
Vilémovický javor, který bude zasazen 
19. května 2007 na ukončení rozsáhlých 
úprav obce se stane symbolem „KRA-
SY". 

Na návsi stojí kamenná socha sv. Ja-
na Nepomuckého z roku 1864, pomník 
na památku Františku Bízovi, který za-
hynul ve druhé světové válce a malá 
zvonička. 

Na mírném návrší západně od obce 
stojí jednolodní kostelík sv. Jana Nepo-
muckého. Pozdně barokní stavba z roku 
1878, opravená po požáru v roce 1990. 
Hlavní oltář rokokový se sochou sv. Ja-
na Nepomuckého. Poslední velká oprava 
zdejší kaple se uskutečnila v roce 2000. 

Už na začátku minulého století se 
ve Vilémovicích začíná bohatě rozvíjet 
spolkový život, zejména v oblasti ochot-
nické divadelní činnosti a v roce 1912 
navazuje na místní tradice nově založe-

VILÉMOVICE 
ný Sbor dobrovolných hasičů. Po druhé 
světové válce s příchodem nové doby se 
život v obci nadále rozvíjí více směry a s 
ještě větším zápalem. 

V 80. letech působily na okrese Hav-
líčkův Brod čtyři divadelní ochotnické 
spolky a vilémovický jako pátý, jediný 
vesnický ochotnický spolek (na bývalém 
ledečském okrese v 50. letech působilo 
čtyřicet osm divadelních souborů dospě-
lých, jedenáct mládežnických a patnáct 
dětských). 

V současné době se na spolkovém 
životě v obci podílí Sokol a hokejo-
vý oddíl HC Vilémovice. Pravidelně se 
uskutečňuje masopustní průvod, pálení 
čarodějnic, letní ohně s opékáním sele-
te, dětský den, Mikulášská nadílka, Sil-
vestrovská estráda a různé sportovní hry. 
Pod patronací obecního úřaduje pořádá-
na Tříkrálová sbírka, zájezdy pro děti 
i dospělé, Malý zahradní koncert váž-
né hudby, vítání občánků, setkání dů-
chodců a mladé maminky založily dět-
ský klub Vilík. 

Obec Vilémovice má nepřetržitě svo-
ji samosprávu a dokázala si ji udržet 
i v 80. letech, kdy byly velké tendence 
bývalým režimem přidružit malé obce 
k městům. Vlastní samospráva se odráží 
na kvalitě života v obci, jejím neustálém 
rozvoji a zvětšování co do počtu obyva-
tel, tak i bytové zástavby. 

Výčet větších investičních akcí: 
1910 - kolaudace nové školy 
1949 - elektrifikace obce 
1958-1960 - rozsáhlá akce na záchranu 

místního zámku. Na záchraně této pa-
mátky odpracovali vilémovičtí občané 
24 512 hodin a to zdarma. Po opravě 
zámek sloužil až do roku 1993 jako 
kulturní dům. Poté byl navrácen v re-
stituci původnímu majiteli. 

1965 - první veřejný vodovod 
1970 - výstavba kanalizace 
1974 - zřízení parcel pro deset nových 

rodinných domků 
1982 - výstavba nové prodejny smíše-

ného zboží 

1993 - výstavba nového veřejného vo-
dovodu s odradonovací věží 

2000 - rozsáhlá rekonstrukce místní 
kaple, včetně vnitřního interiéru 

2001 - výstavba fotbalového hřiště 
2002 - plynofikace obce 
2003 - infrastruktura k šestnácti parce-

lám pro nové rodinné domy 
2004-2007 - výstavba chodníků a auto-

busových čekáren, včetně rozsáhlých 
úprav veřejných prostranství v obci 

2006 - schválení územního plánu 

V letech 1975-1989 si občané ve Vi-
lémovicích vystavěli dvacet rodinných 
domků, 1990-2006 dvanáct a do roku 
2011 se počítá s dalšími šestnácti rodin-
nými domy na nových parcelách. 

V současné době Vilémovice čítají 89 
popisných čísel s 218 obyvateli. 

Po roce 1990 je investiční výstav-
ba realizována za pomoci různých do-
tačních titulů. Získání těchto finančních 
prostředků je však administrativně vel-
mi náročné, zdlouhavé a ne vždy úspěš-
né. Příkladem je v roce 2004 neúspěch 
získání dotace z Evropských struktur-
ních fondů na rekonstrukci místní obec-
ní budovy (bývalé školy) na moderní po-
lyfunkční a vzdělávací zařízení. Nejen 
v tomto směru jsou malé obce diskrimi-
novány, ale rovněž nespravedlivým pře-
rozdělováním daňových výnosů na obce 
a města. Čím menší obec, tím méně pe-
něz na jednoho obyvatele. V tomto pří-
padě černého Petra v ruce drží naši poli-
tici. Pod nátlakem lobby velkých měst si 
neuvědomují, čím krásnější venkov, tím 
krásnější vlast. 

V letošním roce se uskuteční vydání 
knižní publikace Vilémovice. Její křest 
bude na velké poutní slavnosti 19. květ-
na 2007 od 13.00 hodin ve Vilémovicích 
na návsi. Touto cestou Vás Obecní úřad 
ve Vilémovicích srdečně zve k účasti na 
této akci. 

Václav Vacek 

Příště na návštěvě v Hradci. 
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• Lávka u Sokolovny je dokončena 
Teplé dubnové počasí se postaralo u vysušení betonové kon-

strukce nové lávky u Sokolovny do té míry, že dodavatelská fir-
ma SMP CZ mohla přikročit k dokončovacím pracím na této 
stavbě. Ty spočívaly v odstranění všech zápisem z kolaudační-
ho řízení stanovených nedodělků, hlavně v začištění pochůzné 
plochy lávky, ramp a schodišť a v nanesení hydroizolační vrst-
vy. Též zábradlí bylo nutné porovnat, upevnit a šrouby utáhnout 
a zakrátit. Dokončeny budou též terénní úpravy a úklid kolem 
lávky, která slouží veřejnosti již od loňských Vánoc. 

• Melechov o.p.s. se chystá 
na Leader+ 
Obecně prospěšná společnost Melechov byla založena 

23. ledna 2006 za účelem přípravy na program Leader+, který 
umožní čerpání prostředků z EU hlavně pro obce do 1000 oby-
vatel, zemědělské, drobné podnikatele a neziskové organizace. 
U jejího zrodu stálo pět zakladatelů: 
Svazek obcí mikroregionu Ledečsko (veřejný sektor) 
Obec Dolní Město (veřejný sektor) 
Zemko Kozlí, a.s. (zemědělský podnik) 
o.s. Automotoklub Ledeč nad Sázavou 
(nezisková organizace) 
Zdenka Chládová (podnikatelka) 

Po založení a zaregistrování společnosti požádala o.p.s. Me-
lechov o dotaci z grantu Ministerstva zemědělství na přípravu 
své činnosti, což se jí zdařilo a mohla tak zahájit přípravné se-
mináře na ustanovení Místní akční skupiny (MAS). V rámci 
těchto seminářů projevilo zájem o členství v MAS Melechov 
dalších 20 subjektů. 

Dne 27. dubna 2007 se proto na ledečské radnici sešlo všech 
pět zakladatelů o.p.s. Melechov, aby na základě čl. XV statutu 
společnosti projednali přijetí nových členů do MAS o.p.s. Me-
lechov. Z 20 přihlášených přijalo plénum MAS celkem 18 zá-
jemců, a to: 

Svazek obcí mikroregionu Světelsko, obec Trpišovice, obec 
Lipnice n. S., ZD Trpišovice, Zemědělská usedlost - Václav 
Vacek Vilémovice, Vrcha a.s., Klas a.s. Cíhošť, FADOM a.s., 
soukromí zemědělci ing. Miroslav Jeřábek a ing. Josef Jeřá-
bek, Lesní družstvo obcí Ledeč n.S., Lyžařský klub Ledeč 
n.S., TJ Sokol Dolní Město, TJ Sokol Lipnice n.S., TJ Sokol 
Ledeč n.S., Myslivecké sdružení Vysočina Dolní Město, o.s. 
Přátelé podlipnických kostelů a Hašek Tour s.r.o. 

Do MAS Melechov o.p.s. nebyli na plénu MAS přijati ti-
to zájemci: 

Melechov o.s. (nikdo ho neznal) a MOLEKUL o.s. (zamě-
řuje se na město). 

Po přijetí nových členů bude do 15. 8. 2007 zpracována inte-
grovaná rozvojová strategie, která je podmínkou k získání do-
tace ve výši 10 mil. Kč, o jejímž rozdělení bude rozhodovat 
MAS. K vypracování rozvojové strategie a k administraci ce-
lého projektu si o.p.s. Melechov najala společnost pana Zdeň-
ka Chláda GRANT plus s.r.o., která se postarala také o založení 
společnosti, organizaci vstupních seminářů a kontaktování zá-
jemců. O rozvojové strategii o.p.s. Melechov přineseme infor-
mace v srpnu t.r. 

• Bylo sucho - zalévalo se 
V sobotu 28.dubna 2007 ve 14:30 hodin, kdy teploměr uka-

zuje 24 stupňů ve stínu, vjelo na vyprahlé ledečské náměstí ry-
bářské auto s nádrží plnou vody. Z kabinky vyskočili dva čiper-
ní chlapíci a začali zalévat keříky před restaurací Centrál. To 
místostarosta Jaroslav Doležal přemluvil radního Martina Píbi-
la (oba ČSSD) a společně se pustili do zalévání nedávno zasa-
zené zeleně v centru města. Začali nejprve na náměstí Svobody 
a poté se přesunuli na Husovo náměstí. S nádrží o obsahu 800 
litrů se museli více jak lOx otočit. Přestože parta nezaměstna-
ných v uplynulých týdnech několikrát keříkové záhonky zalé-
vala, byly v nezvykle teplém počasí opět vyprahlé. 

Podobně na tom byla i stráň pod ledečským hradem. Sem 
v podvečer vyrazili ochotně na pomoc ledečští hasiči se svo-
jí stříkací technikou s rozprašovačem. Bylo by škoda nechat 
za státní peníze vysázenou zeleň na pospas suchu. 

• Příspěvky z prostředků ZM 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo na svém 

zasedání dne 25. dubna 2007 žádosti ledečských organizací 
o poskytnutí finančního příspěvku na jejich činnost. Z předlo-
žených žádostí uspokojilo ZM tyto žadatele: 

* S jarním úklidem pomáhají 
nezaměstnaní 
Další již pátou partu 6-ti nezaměstnaných najalo Město Le-

deč nad Sázavou na základě smlouvy s Úřadem práce v rámci 
institutu veřejně prospěšných prací. Od 1. dubna 2007 již tato 
parta stihla provést nátěry podlahy a úklid v městském muzeu, 
nátěry zábradlí k vlakové zastávce v Horní Ledči, nátěry zá-
bradlí v Barborce, úklid železniční trati od vlakového nádraží 
k viaduktu pod hradem, úklid stráně v Koželské, úklid venkov-
ních prostor na pečovatelské službě a v Barborce, zalévání ze-
leně na Husově náměstí a průběžný úklid náměstí před radnicí. 
Smluvní záležitosti s Úřadem práce a nezaměstnanými řeší ta-
jemník Mětského úřadu ing. Vladimír Molín, zadávání a kon-
trolu provedené práce má na starosti místostarosta ve spoluprá-
ci s vedoucím OVŽP ing. Břetislavem Dvořákem a jednatelem 
Technických služeb Jaroslavem Nekolou. 
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• Příspěvky z prostředků ZM 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo na svém zasedání dne 25. dubna 2007 žádosti ledečských organizací o po-

skytnutí finančního příspěvku na jejich činnost. Z předložených žádostí uspokojilo ZM tyto žadatele: 

žadatel Příspěvek od ZM Příspěvek od RM 
1 TJ Kovofiniš 250 000 
2 TJ Kovofiniš - oddíl házené 40 000 
3 TJ Sokol 50 000 
4 Lyžařský klub 20 000 
5 d.s. Mimochodem 20 000 
6 Svaz důchodců 15 000 
7 Česká Abilympijská asociace 15 000 
8 Český rybářský svaz 10 000 
9 Svaz diabetiků 5 000 

10 Mateřské centrum Ledňáček 10 000 
11 Stacionář Petrklíč 100 000 
12 DDM - Posázavské olympijské hry 10 000 
13 Český červený kříž 5 000 
14 SDH Vrbka (hasiči) 5 000 
15 DDM - odpadkokopové 5 000 
16 Český včelařský svaz 1 200 
17 Posázavský drsoň 2 000 
18 Skautský potlach (A.Bay) z prostředků RM 
19 DDM - další akce z prostředků RM + st. 
20 Oblastní charita - ranná péče Z prostředků RM 

Prostředky vyčleněné RM 100 000 
Prostředky vyčleněné starostovi 50 000 
Příspěvky celkem 695 000 

Na základě závěrů hlavní mostní prohlídky, kterou vedení radnice 
nechalo zpracovat na lávku přes řeku Sázavu u železniční zastávky 
Vilémovice, provedla firma SMP CZ opravu lávky. Oprava spočívala 
v posazení pravého pole lávky ve směru toku řeky na ložiska třetího 
pilíře, ze kterých byla lávka dlouhá léta posunuta. Závadu jsem ob-
jevil při loňské kontrole stavu po povodni, ale posunutí nebylo zřej-
mě způsobeno ani povodní 2006, ani povodní 2003, ale dilatací kon-
strukce. Firma SMP CZ za pomoci hydraulických zvedáků ocelovou 
konstrukci usadila zpět na ložiska a tím odstranila nejzávažnější zá-
vadu této mostní konstrukce, která je v majetku města. 

Stejnou mostní prohlídku jsme nechali zpracovat i na lanovou láv-
ku přes řeku Sázavu ke Kovofiniši. Zde je situace ještě kritičtější. Je 
nutná výměna celé ocelové konstrukce mostovky a opravy nábřež-
ních pilířů. Požádal jsem proto ředitele KF Kovofiniš, s.r.o. Ledeč 
nad Sázavou ing. Josefa Zikmundu o pomoc při zajištění výroby no-
vé mostovky. 

-sv-

Petrkl íč 
Hezké jarní počasí umožnilo stacionáři Petrklíč uspořá-

dat několik akcí venku. Nejprve jsme navštívili koncem břez-
na Matějskou pouť v Praze, poté již v dubnu Zoologickou za-
hradu v Jihlavě a nemohli jsme vynechat ani pouť v Kutné Hoře, 
kde nám organizátoři darovali poukázky na atrakce v hodno-
tě 10 000,- Kč, ale my jsme je nedokázali ani vyčerpat. Pod-
nikli jsme též několik výletů do blízkého okolí: ke studánce 
v Nezdíně, ke studánce v H. Pasekách, ke kostelu v Zahrádce 
a též do restaurace U Kobosů v Horní Pasece, kde nás pohostili li-
monádou a pozvali pro příště na pohár. 

V Domě s pečovatelskou službou, kde funguje již dva měsíce 
naše rehabilitační dílna, jsme se zúčastnili výstavy výrobků s ve-
likonoční tématikou, kterou uspořádali klienti DPS. Další výsta-
va, které se účastníme, probíhá v těchto dnech v obecní knihovně 

v dubnu 
v Dobroníně. V rehabilitační dílně jsme též 12. dubna zorganizova-
li pro obyvatelky DPS recitál zpěvačky Šárky Kohoutkové, který 
navštívil i pan místostarosta Jaroslav Doležal. 

Ve čtvrtek 26. dubna jsme vyrazili autobusem do SAZKA aré-
ny, kde probíhal již 12. ročník koncertu Chceme žít s vámi, kte-
rý televize Nova bude vysílat 6. května v 12.50 hodin. V závě-
ru měsíce jsme v pátek 27. dubna uspořádali ve stacionáři Petrklíč 
na Stínadlech spací noc s čarodějnicí. Zúčastnili se ho děti ze sta-
cionáře se svými rodiči a zaměstnanci stacionáře se svými dětmi. 
Veselá akce plná her probíhala na školkové zahradě až do půlnoci. 
Ke spánku jsme se uložili v prostorách stacionáře v počtu 23 lidí. 
Petrklíč kvete i v dubnu. 

Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 
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Ledečský skřivánek 
pro děti z mateřinek 

Dvanácté dubnové odpoledne bylo pro děti ze 
všech tří ledečských mateřinek slavnostní. V MŠ 
28. října se konala pěvecká soutěž. Každá školka 
tu měla své zástupce ve třech věkových kategori-
ích. Naše MŠ Plácky měla 6 zástupců, a tak jsme 
jim drželi palečky. Všechny přivítala p. učitelka 
Pavlíčková, která provázela celým odpolednem 
a soutěž odlehčila známými písničkami na kla-
vír, které si děti rády zazpívaly. V úvodu vystou-
pili žáci místní ZUŠ s flétničkami za klavírního 
doprovodu Pavla Jahna pod vedením p. učitel-
ky Čepové. Petra Blažková, rovněž žákyně ZUŠ, 
zazpívala působivou píseň a sama se doprovodi-
la na kytaru. Pak už následovala samotná soutěž. 
Porota, složená z učitelek ZUŠ Liběny Čepové, 
Jany Ulrichové a Jitky Kroutilové, měla velmi 
těžkou práci, všech 33 dětí bylo totiž moc šikov-
ných. Diváci, složeni z nás rodičů, sourozenců, 
prarodičů a třídních učitelek, odměnili všech-
ny účinkující potleskem. Ceny předala ředitelka 
MŠ Dvořáková. Celou akci sponzorsky zajistily 
ledečské firmy. Všechny děti pak dostaly drob-
né sladkosti, diplom a ptáčka SKŘIVÁNKA za 
účast v pěvecké soutěži. Za všechny rodiče bych 
chtěla poděkovat pedagogickým pracovníkům ze 
všech tří ledečských mateřinek za podporu na-
šich dětí a příjemně strávené odpoledne. 

Lenka Černá 

Jak děti vítaly jaro v MŠ 
Letošní jaro přišlo poněkud dříve, ale naše dě-

ti nezaskočilo. Do jarní výzdoby a velikonočních 
zvyků zapojily i své maminky. Zúčastnily se ak-
ce „JARO ŤUKÁ NA DVEŘE A VELIKONOČ-
NÍ ZDOBENÍ". 

Tímto bychom chtěli všem maminkám podě-
kovat za krásné odpoledne plné nápadů. Další 
poděkování patří obci Hradec za finanční příspě-
věk 750 Kč, který byl použit k získání televizo-
ru, který sponzoroval p. Brož „Spektrum". Tímto 
mu rovněž děkujeme. Mezi další sponzory patří 
p. Kunášková - 1000 Kč na DVD přehrávač a p. 
Závrský 2000 Kč na hračky. 

Kolektiv MŠ děkuje všem sponzorům za pe-
něžité a věcné dary. 

Něco málo o Noci 
s Andersenem 

Noc s Andersenem proběhla už po sedmé a to 
v mnoha místech nejen Čech a Moravy, ale i Pol-
ska, Slovenska i Slovinska. Evidováno bylo 591 
čtecích a spacích míst, kromě knihoven, základ-
ních a středních škol, domů dětí, informačních 
a kulturních středisek se pohádky četly například 
u neslyšících dětí v Praze, v dětském domově 
v Plumlově, v dětském oddělení uherskohradišť-
ské nemocnice, ve Sboru dobrovolných hasičů 
Český Dub, i u salesiánů... a na spoustě dalších 
místech. V jeden jedinečně výjimečný pohádko-
vý večer se k společné zábavě, hraní a čtení sešlo 
více než 18 028 dětí. K podpoře dětského čtenář-
ství se kromě pedagogů a knihovníků přidali také 
na spousta místech i starostové, zastupitelé, pri-
mátoři, ředitelé škol i knihoven, primáři, spisova-
telé, ilustrátoři, herci, členové policejních sborů 
a spousta dalších dospěláků. 

Mateřské centrum Ledňáček funguje již měsíc 
Tak je to tady. Máme za sebou první měsíc provozu mateřského centra Ledňáček. Ve čtvrtek 

29. března dopoledne proběhlo slavnostní zahájení, kde se všem líbily nové prostory, čerstvě vy-
malované a připravené pro první, především malé návštěvníky. Děti si hned ozkoušely všech-
ny možné hračky, obzvláště je zaujala skluzavka a bazének s míčky, který nám laskavě do zá-
ří zapůjčil stacionář Petrklíč. Za to mu patří velké díky, neboť tento bazének se i v následujících 
dnech ukázal jako velké lákadlo. Na zahájení přišla zhruba dvacítka maminek a my jsme očeká-
valy s napětím, kolik jich to zaujalo natolik, že se u nás objeví i následující úterky a čtvrtky do-
poledne, kdy se scházíme. Naštěstí je jich dost. Vždy přišlo nejméně deset maminek s dětmi, kte-
ré si mohly společně pohrát či vyrobit si malé drobnosti pro radost. Potěšilo nás také, že většina 
maminek mezi nás chodí již pravidelně a stále přicházejí nové. Na květen pak chystáme kromě 
běžného provozu, kde si maminky za pomoci dětí budou moci vyrobit například prstové lout-
ky či si namalovat vlastní čajový svícen (viz program uvedený níže), také dvě mimořádné akce. 
16. května navečer se bude konat přednáška pro širokou veřejnost, kterou povede certifikovaná 
dula a lektorka předporodní přípravy paní Květa Cermanová, téma přednášky: Partner u porodu. 
A 31. května, pokud nám počasí dovolí, bychom rády udělaly 1. buřtyádu. 

Občas se stává, že moje kolegyně i mě někdo osloví, cože vlastně to mateřské centrum je. 
Mnoho lidí si představí, že je to něco na způsob hlídací služby miminek. Není. Mateřské cent-
rum je zařízení, které umožňuje především maminkám na mateřské dovolené trávit aktivně svůj 
čas s dětmi. Má za úkol umožnit maminkám (případně tatínkům, babičkám atd.) i jejich dětem 
vyjít ze sociální izolace, kam se mohou lehce dostat tím, že spolu zůstávají sami doma. První 
mateřské centrum vzniklo v ČR již před 15 lety. V Praze ho založila paní Rut Kolínská, která je 
v současnosti prezidentka sítě mateřských center ČR a také se stala držitelkou titulu Žena Ev-
ropy 2003. Mnohá mateřská centra kromě pravidelného programu pro maminky a děti (hernič-
ka, cvičení, zpívání, dílničky zručnosti) se aktivně zapojují i do života obcí, ve kterých působí. 
Pořádají různé akce (karnevaly a lampionové průvody, přednášky pro širokou veřejnost z růz-
ných oblastí, dílničky pro širokou veřejnost, cvičení pro ženy, předporodní přípravy aj.). Všech-
ny akce ovšem směřují k tomu, aby podpořily zdravě fungující rodiny a hodnotu mateřství a vý-
chovy dětí. Ve většině MC pracují maminky na mateřské dovolené coby dobrovolnice a ve svém 
volném čase a zadarmo. Nejinak tomu je i v Ledňáčku. Proto jsme velmi rády, že nás zaštítila 
Oblastní charita Havlíčkův Brod, která má zkušenosti již z mateřských center Zvoneček v Hav-
líčkově Brodě a Rolnička ve Světlé nad Sázavou. Ubyly nám tím starosti o vedení účetnictví, za-
jištění různých právních záležitostí (nebyla nutnost zakládat občanské sdružení, pomohla nám 
s jednáním s Krajským hygienickým úřadem atd.). Naše dík také patří Městu Ledeč nad Sáza-
vou, které nám zdarma poskytlo prostory na ZŠ v Komenského ulici, provedlo na své náklady 
úpravu místností (vymalování, položení koberce) v hodnotě cca 20 000 korun a přislíbilo úhra-
du provozních energií. 

Za Ledňáček jsem se také s kolegyní Luckou Tvrdíkovou zúčastnila 13.-14. dubna regionál-
ního setkání MC v Třebíči. Setkaly jsme se zde s koordinátorkami dalších šesti MC působících 
v kraji Vysočina. Dozvěděly jsme se mnoho nových informací, kde a jak jiná centra fungují, a na-
čerpaly jsme inspiraci pro další setkávání maminek. Těšíme se tedy, že se naše zkušenosti zúročí 
a do Ledňáčku bude přicházet stále mnoho spokojených maminek a dětí. 

Za MC Ledňáček Jana Flekalová 

Noc s Andersenem v ledečské knihovně již po třetí 
30. 3. 2007 proběhla v knihovně v Ledči nad Sázavou Noc s Andersenem. Jako její dvě před-

chůdkyně i tato měla velký úspěch, a to hlavně u dětí, které zde spaly. Letošní spací noc se ode-
hrávala v duchu pohádkových postaviček z večerníčků. Mohli jste zde potkat Rumcajse, Manku, 
malého Cipíska, i třeba Včelí medvídky Čmeldu a Brumdu, nebo šikovné nešiky Pata a Mata. 

Z bohatého programu malé spáče nejvíc bavila taneční soutěž a hra scének na různé téma, kde 
se mohl plně rozvinout jejich herecký talent. Není se proto co divit, že milé a vtipné scénky pro-
vázely salvy smíchu. 

Náš dík, a hlavně dík dětí, patří všem šikovným maminkám, které na nás pamatovaly různý-
mi dobrotami. 

Zhruba okolo půlnoci se oddělení pro dospělé proměnilo v místo plné pohádkových bytostí 
zakuklených ve spacácích. 
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Hurá do Anglie 
V úterý 24. 4. 2007 v odpoledních hodinách proběhlo odpoledne her a soutěží, kte-

ré měly přiblížit dětem jednu z významným evropských zemí - Velkou Británii. Byla 
to zároveň první z cyklu akcí, které budou probíhat k oslavám vzniku skautingu a na-
rození Jaroslava Foglara. Na Šeptouchově si všichni mohli vyzkoušet například golf, 
kroket, lov na lišku, mohli se stát detektivy, druidy, zasoutěžit si s lívanci či být v týmu 
osmiveslice a zúčastnit se tradičních závodů dvou univerzit: Oxfordu a Cambridge. 
O páté si všichni mohli ochutnat čaj s mlékem či puding připomínající vánoční čas. 
Jen to typicky anglické počasí nám nevyšlo (naštěstí). 

Všem pomocníkům i účastníkům děkuje kolektiv Centra - DDM za pomoc a vytvo-
ření příjemné atmosféry a teší se na další setkání s vámi všemi. 

Otevírání pokladů 
Dvoudenní akce 4.-5. 4. 2007 se zúčastnilo 26 dětí. Začátek byl ve středu v pod-

večer v DDM. Po seznámení se a ubytování se všichni vydali na „tajuplný" Šeptou-
chov plný vil, skřítků a strážců lesa s cílem, najít velikonoční poklad. Cesta k pokladu 
byla trnitá. Nejprve bylo třeba sehnat dostatek indicií k objevení pokladu, které by-
tosti vydávali pouze po splnění jejich úkolů. Místo pokladu bylo známo až po složení 
všech indicií. A kdeže byl vlastně poklad objeven? Po desáté hodině večerní se otevře-
la jeskyně pod Septouchovem, kde naši hledači zdárně pobrali vše, co se jim do ru-
kou vešlo. Po zasloužené odměně čekal hledače pokladů odpočinek. Noc se přehoupla 
a hledači pokladů se přenesli pomyslně do doby lovců, kteří si museli připravit oheň 
a uvařit oběd. Všem se to zdárně podařilo a po dobrém obědě následoval opět zaslou-
žený odpočinek se spoustou zábavy. 

Po skončení akce se děti a rodiče mohli podívat na fotky z akce, které se konalo 
v DDM 17.4. 2007. 

Tak zase příští rok © 

Ledečský taneční pohár po páté 
Málokdo z obyvatel Ledče věděl, proč se v sobotu 21. dubna ráno sjíždí tolik auto-

busů a aut k sokolovně. Ti zasvěcení věděli, že se zde pořádá již pátý ročník taneční 
soutěže pod taktovkou DDM. A že je o tuto soutěž stále zájem a dokonce rok od ro-
ku větší, potvrdilo cca 700 účastníků z celé České republiky, kteří v půvabných kos-
týmech roztančili sokolovnu. Šesti členná porota hodnotila tanečníky v patnácti kate-
goriích a na každá první tři místa čekala odměna v podobě pěkného poháru, diplomu 
a koláče z pekařství od Dymáků. I přes odstartování soutěže včas jsme se neubránili 
protáhnutí soutěže - ono se taky při takovém počtu není co divit. A tak než odtančili 
poslední tanečníci, přiblížily se ručičky hodin k půl osmé večerní a také konec 5. roč-
níku ledečské taneční soutěže. Bylo rozdáno všech 45 pohárů, koláčů i diplomů a ne-
zbylo než se rozloučit s tím, že se zase za rok uvidíme. 

Jak je příprava a organizace takovéhle soutěže náročná, by mohli povídat Zina Smo-
larová, Honza Černý, Kateřina Vykouřilová, Lenka Beránková a všichni další, včet-
ně zkušené poroty, kteří se podíleli na přípravě a bez nichž by se taneční pohár nemo-
hl povést. Děkuji Vám. 

Za Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou Tomáš Doležal 

Připravované akce 
CENTRA DDM V LEDČI N. S. 

JESTŘÁBOVA STOPA 8.-9. 6. 2007 
Akce v pořadí druhá z cyklu akcí k osla-

vám vzniku skautingu a narození Jaroslava 
Foglara. 

Začneme v pátek v podvečer besedou, pro-
mítáním a soutěží o Jaroslavu Foglarovi a jeho 
díle. Sobota dopoledne bude ve znamení turis-
tiky - pochod na Melechov, odpoledne bude 
ve znamení her z Foglarovek a doprovodný 
program nabídne například možnost vyzkou-
šet si aktivity vodní, naučné, zvířecí, na zemi 
i ve vzduchu (aktivity na lanech, koně, loďky, 
zvířátka z Pavlova a další). Celá akce je ote-
vřena široké veřejnosti, dětem, rodinám, oddí-
lům z blízka i dáli. Vše zakončí v sobotu ve-
čer koncert country kapely Kamelot. 

Všechny Vás srdečně zve přípravný tým 
složený z pracovníků Centra - DDM, MU 
v Ledči n. S., o.s. Molekul, DS Mimocho-
dem a dalších dobrovolníků. 

CHCETE SE STÁT KOUZELNÍKY, 
KOUZELNICEMI ČI MÁGY? 

Nechcete být o letních prázdninách doma? 
Chcete si užít spousty zábavy, poznat nové ka-
marády, pobýt v krásné přírodě? Pokud ano, 
nabízíme Vám týden her, soutěží, kouzlení 
a zábavy v krásné přírodě. Tábory s celotábo-
rovou hrou na motivy Harryho Pottera při-
pravují pracovníci CENTRA - DDM Ledeč 
nad Sázavou. 

Tábory proběhnou ve dvou termínech: 
Kdy? 8.-15. 7. 2007 
Kde? Planá nad Lužnicí, v chatkách, 

účastníci od deseti let 

Kdy? 11 . -18.8 .2007 
Kde? Běstvina, v chatkách 

Cena táborů je 2500,- Kč. 

Potřebné informace a přihlášky obdržíte 
v DDM Ledeč nad Sázavou na tel. 569 276 
415 nebo na emailu: andrlova@ddmledec.cz 
nebo dolezal@ddmledec.cz. 

BLÍŽÍ SE TERMÍN UZAVŘENÍ PŘI-
HLÁŠEK!!!!! 

Na nové kouzelníky a mágy se těší vedoucí 
táborů Věra Andrlová a Tomáš Doležal. 

Centrum - Dům dětí a mládeže Ledeč n.S. 

HLEDÁ VEDOUCÍ KROUŽKŮ 
se zaměřením na 

DISKO (moderní tanec) 
BREAK DANCE 

DÁLE HLEDÁME EXTERNÍ VEDOUCÍ I PRO 
JINÉ V0LN0ČAS0VÉ AKTIVITY DLE VAŠEHO 

ZAMĚŘENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 

podmínka věk nad 18 let 
Informace pro zájemce osobně v DDM 

nebo na telefonu 569 720 537 

Centrum - Dům dětí a mládeže Ledeč n. S. 

Vás zve na 

DEN DĚTÍ 
DO SVĚTA POHÁDEK 

potkáte se s řadou Večerníčkových postav 

KDY: 2. 6. 2007 od 13.00 hod. 
KDE. ŠEPT0UCH0V 

vstupné: 10,- Kč 
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Pomlázka s Francouzi 

Říkává se, že šedivá je školní teorie a zelený 
strom života. Dobrý kantor ale ví, že i ona šeď 
má bezpočet odstínů, a že ji lze tu a tam namíchat 
do zelena. Proložit školní poučky kapitolami ze 
života veskrze praktického. Kolektivu franštiná-
řek z ledečského gymnázia se takovéhle míchání 
daří. Už mnoho let oživují výuku francouzštiny 
pravidelnými návštěvami našich žáků ve Francii, 
jakož i jejich přátel z kraje Vendée při březích 
Atlantského oceánu u nás na Vysočině. Posled-
ní z těchto návštěv se uskutečnila o letošním ve-
likonočním týdnu. 

Velikonoce nebyly vybrány náhodou. Když 
jsme na podzim loňského roku ve Francii do-
mlouvali termín pobytu francouzských studentů 
u nás, trvali na tom, že musí na vlastní oči zažít 
ony naše „barbarské" velikonoční zvyklosti. To-
tiž: nejvíc je pochopitelně zajímalo velikonoční 
pondělí s pomlázkou, tradice, jenž je ve vyspě-
lých zemích na západ od českých hranic zce-
la nepochopitelná a neobhaj itelná. Jistě, největ-
ší zájem projevovali chlapci a muži. Myslím, že 
toužili po tom, zakusit onu naši zvyklost nejen 
na vlastní oči. 

A tak byla naše vysočinská pomlázka ved-
le usednutí do českých školních lavic, návště-
vy Prahy, Kutné Hory, či světelských skláren, 
asi největší atrakcí letošní francouzské návštěvy 
v Ledči a jejím okolí. Nejedna zdejší rodina ví-
tala v pondělní dopoledne poněkud nesměle vy-
hlížející francouzské studenty s darovanou po-
mlázkou v ruce a s očima navrch hlavy. Jak by 
také ne, vždyť takovou podívanou ještě nezažili! 
A leckteří se neomezili jen na dívání a s odhodlá-
ním přidali ruku k dílu. My všechny, které jsme 
měly to štěstí, že nás letos na pomlázku vyšlehali 
Francouzi, budeme jistě o to mladší a krásnější. 

Na závěr budiž dodáno, že velký dík za ono 
dlouholeté přátelství a realizaci výměnných po-
bytů patří paní profesorce Iloně Dokoupilové 
a jejímu francouzskému protějšku, panu Christi-
anu Pinsonovi. Oni dva stáli v polovině devade-
sátých let minulého století u zrodu těchto akcí, 
a dokázali je s úspěchem rozvíjet po celé deseti-
letí. Letošní výměnný pobyt se v jejich společ-
né režii odehrál naposledy, neboť pan Pinson od-
chází do důchodu, a napříště se organizace těchto 
pobytů ujmou jeho mladé kolegyně z College 
v Saint Jean de Monts. 

Dík patří také pánům starostovi a místosta-
rostovi za jejich vřelé přijetí na radnici, a vlast-
ně všem rodinám, které se Francouzů ujaly. Jsem 
přesvědčena o tom, že je ona návštěva přes znač-
nou jazykovou bariéru obohatila. Stejně jako 
obohatila naše studenty a dodala jim nového elá-
nu do nikdy nekončící bitvy s francouzskými slo-
víčky a gramatikou. 

Jana Budinská 

13. Mezinárodní veletrh studentských 
firem 2007 

„Dámy a pánové, veletrh je zahájen." Asi těmito slovy byl uveden začátek tohoto 
veletrhu při jeho slavnostním zahájení ředitelem pořádající firmy ANTRE, s. r. o. při 
Obchodní akademii Praha. Na tomto veletrhu přijala účast i naše škola Gymnázium, 
SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou. 

Ano, už je tomu 13 let, co se poprvé setkali studenti nejen z celé České republiky, 
ale i z jiných koutů světa na jednom „písečku", aby zjistili, jak jsou na tom jejich škol-
ní firmy v porovnání s konkurencí. Na letošní ročník, který se konal od 21. 3. do 23. 3. 
2007, se přihlásilo 180 firem z 11 zemí, avšak svůj stánek přijelo na Výstaviště v Ho-
lešovicích postavit „pouze" 171. Kromě České republiky zde mělo své zastoupení 
Slovensko, Rumunsko, Itálie, Rakousko, Litva, Velká Británie, Rusko, Bulharsko, 
Finsko a Španělsko. Už tento výčet svědčil o vysoké úrovni konkurence a o obrovské 
popularitě tohoto veletrhu. Tyto aspekty se v průběhu tří dnů potvrdily a ukázalo se, 
že akce tohoto druhu vzbuzují čím dál větší pozornost, jak z řad soutěžících, tak z řad 
široké veřejnosti. 

Studenti zde měřili své síly ve třech kategoriích: 

1. soutěž o nej lepší katalog 
2. soutěž o nejlepší stánek 
3. soutěž o nejlepší reklamní spot 

Naši školní firmu LEFIF, s. r. o. opět reprezentovali studenti 2. ročníku Vyšší odbor-
né školy, obor Ekonomika a management podniku. A to velice úspěšně. 

V soutěži o nejlepší český stánek jsme získali krásné 2. místo a to hned za firmou 
ESSO, s. r. o. Telč, která vyhrála opravdu jen těsně. Za toto umístění naše firma získa-
la pohár, dárkový balíček, diplom a certifikát v hodnotě 10 000 Kč, jako příspěvek na 
veletrh fiktivních firem v zahraničí. 

Pro všechny zúčastněné to byl velký zážitek a jistě si z této akce odnesli spoustu 
zážitků a nových zkušeností. Přestože jsme se potýkali s mnoha potížemi související-
mi s přípravou stánku, katalogu a s nemalými problémy s výpočetní technikou, nako-
nec vše dobře dopadlo. 

A jak veletrh hodnotí veřejnost? 

Ti na vstupu obdrželi fiktivní peníze, šeky a hned poté vstoupili do světa, kde si 
každý alespoň jednou v životě může koupit to, co opravdu chce, nebo to, po čem ce-
lý život touží. 

A vzhledem k velké návštěvnosti mohu jenom konstatovat, že to za to stálo. 

Firma LEFIF, s.r.o., která má 2 divize (stavebniny-Stavos a nábytek-Intex M) utržila 
celkem v obchodování s účastníky a návštěvníky veletrhu částku 6 344 937,50 Kč. 

Děkujeme vedení školy za finanční podporu, paní učitelce Janečkové, panu Pražá-
kovi a hlavně všem spolužákům za přípravu na soutěž. 

LEFIF, s. r. o. 
Martin Chládek, Petra Blažejovská, 

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. 
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III. ROČNÍK HOKEJOVÉHOTURNAJE SKK 
POTVRDIL STOUPAJÍCÍ ÚROVEŇ 

Hokejový turnaj SKK proběhl v po-
lovině dubna letošního roku, zúčastni-
lo se ho 8 mužstev: po jednom z Berna-
tic, Jablonce, Pardubic, Zruče a 4 týmy 
z Ledče nad Sázovou. Vítězství si na-
konec po tuhých a hokejově vyzrálých 
bojích odnesl místní tým HC Kola (na 
snímku), druhé místo obsadil další do-
mácí tým - HC Motorky a třetí skončilo 
mužstvo HC Rolba Jablonec. Venkovní 
počasí sice spíše lákalo ke koupání, ale 
v ledečské zimní hale se odehrávaly líté boje, které jistě ladily zraku početných pří-
znivců jmenovaných týmů i ostatních diváků. Organizátorům turnaje, firmě SKK, se 
opět dařilo - tentokrát spíše společensky než sportovně. Vypilo se požehnaně piva, 
snědla dvě prasátka, ale na loňské vítěze zbylo bohužel až poslední 8. místo. Únava 
z finálové série HOBBY ligy o organizátorské starosti zřejmě vykonaly své. Přesto fir-
mě SKK a bratrům Kavkovým patří veliké poděkování za nádherný dubnový turnaj 
a za výborný hokej, který jejich tým po celou sezonu předváděl. Poděkování patří 
i celému kolektivu „ledařů" - kolektivu zaměstnanců místního zimního stadionu. Roz-
hodně si všichni z tohoto turnaje odnášejí ty nejhezčí zážitky. Věřme, že na jaře příští-
ho roku se budeme stejně dobře bavit i na IV. Ročníku hokejového turnaje SKK. 

O zdar celé akce se mj. zasloužily 
sponzorské firmy: TESPROK Ledeč, 
KOLA - CASKA, EVOS-H YDRO, K+K 
autodoprava, ATING - Bělohradský, au-
todoprava UHER, ATOS - O. Dušek, 
VODA-TOPENÍ Malimánek, FIBOKO 
Vlastějovice, AUTODOPRAVA Vrzá-
ček, PROBAS Světlá n. S., Úpravna vo-
dy ŽATEČKA, TOST Ledeč. 

Z TENISOVÝCH DVORCŮ 
Po mírné zimě se na dvorcích Tenisového klubu rozjela nová sezona již 6. dubna. 

První tréninky na antuce byly rozpačité, nicméně 21 mistrovských zápasů ve třech vě-
kových kategoriích na sebe nedají dlouho čekat. Proto na 21. dubna byl ohlášen turnaj 
dětí DDM, staršího žactva, dorostu a dospělých. Po ránu za mrazivého, ale odpoledne 
za slunečného počasí se sešlo přes 40 tenistů, kteří sehráli zápasy jak ve dvouhře, tak 
čtyřhře. V kategorii dětí z DDM vyhrála ve čtyřhře dvojice Marcela Žáčková, Kristý-
na Běloušková. Dvouhru starších žáků ovládli v dívkách Adéla Baumová, v chlapcích 
Petr Blažek. Dorost a dospělí se domluvili na čtyřhře. Nejúspěšnějšími dvojicemi tur-
naje se staly páry Lucie Bartáková, Jakub Novák a Jiří Svoboda, Vratislav Novotný. 

Sehrálo se více než 50 zápasů a k pohodě přispělo dobré jídlo i pití. Další plánovaný 
turnaj je na konec měsíce června. Vše ve fotografiích na http://TKL.ic.cz. 

Za TKL Marek Kroutil 

Zveme Vás na setkání ve 
SLUNEČNÍ ZÁTOCE 
v Ledči nad Sázavou 

v sobotu 16. června 2007 
od 10.00 hod. 

u příležitosti 100. výročí 
od narození legendárního 

Jaroslava Foglara - „Jestřába" 
a oslav 100 let od založení 

skautingu u nás 
Program: 

• beseda se skauty a příznivci 
Jaroslava Foglara 

• projev starosty města Ledeč n. S. 
• skautské písně v podání„old boys" 

• prodej suvenýrů 
• soutěže pro děti i dospělé 

• hudební produkce skupiny Víkend 
• občerstvení 

• mediální podpora Radia Region a ČT 
akce probíhá do večerních hodin za 

spolupráce města Ledeč n. S. 
přijďte se pobavit do areálu, který byl 

24 let pro veřejnost uzavřen 
www.slunecnizatoka.cz 

Rekreační středisko Sluneční zátoka 
Ledeč nad Sázavou 

oznamuje zahájení sezony 2007 
otevřeno pro širokou veřejnost 

k dispozici nabízíme: 
spor tovn í vybavení, kanoe, petangue, 

sto lní tenis, bil iard, autodráhu 
občerstvení v místě 

(pivo, l imo, jídlo, zmrz l ina. . . ) 
možnost ubytování v budově a ve stanech 

kontakt: Lenka Janoušková 
telefon: 777 085 608 

e-mai l : s lunecnizatoka@seznam.cz 
www.slunecnizatoka.cz 

Rekreační středisko Sluneční zátoka 
Ledeč nad Sázavou 

volné termíny a místa 
28. července -11.srpna (35 míst) 

11. srpna-25. srpna (60 míst) 
cena: Kč 3400,- Kč 

ubytování v budově a ve stanech 
strava 6 x denně, pitný režim 

program: táborová hra, soutěže, výlety, 
diskotéka, karaoke.. . 

kontakt: Lenka Janoušková 
telefon: 777 085 608 

e-mai l : s lunecnizatoka@seznam.cz 
www.slunecnizatoka.cz 

Hledáme výpomoc do kuchyně v rekre-
ačním středisku Sluneční zátoka v Ledči 
nad Sázavou na období květen a červen. 
Zájemci volejte na tel: 777 085 608 

l i 

http://TKL.ic.cz
http://www.slunecnizatoka.cz
mailto:slunecnizatoka@seznam.cz
http://www.slunecnizatoka.cz
mailto:slunecnizatoka@seznam.cz
http://www.slunecnizatoka.cz


SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Úmrtí: 
Králík Josef 
Kudrle Josef 
Sucharda Jan 
Havlínová Marie 

Výročí: 
70 let: 
Josef Petrus 
Hana Kraj íčková 

80 let: 
Marie Rýdlová 
Miluše Dvořáková 
Věra Martínková 
93 let: 
Marie Vondroušová - 25.5. 

94 let: 
Božena Majorová - 17. 5. 

95. let: 

Anna Radikovská - 19.5. 

Svatby: Tomáš Srb - Hana Proňková 

PODĚKOVÁNÍ 
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
celému kolektivu LDN v Háji u Led-
če n. S. za vzornou a obětavou péči 
při hospitalizaci a následné léčbě paní 
Marie VOPÁLENSKÉ z Trpišovic. 

Rodina 

KOUPÍM LES na ledečsku, leš-
tinsku. Nabídku volejte na tele-
fon: 777 298 291. 

PRODÁM VZROSTLÝ JEHLIČ-
NATÝ LES o výměře cca 5500 m2, 
lokalita ledečsko. Volejte prosím 
na telefon: 737 928 641. 

VZPOMÍNKA 

Dne 14. května tomu byly dva roky, 
kdy nás navždy opustil pan Jindřich 
JANÁK z Ledče n. S. 
Stále vzpomíná manželka Marie, 
děti Jindřich a Martina, sestry Eva 
a Jana s rodinami. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří se 10. dubna le-
tošního roku přišli naposledy rozloučit 
s panem Josefem KRÁLÍKEM z Ledče 
n. S. Rovněž děkujeme za projevenou 
soustrast a květinové dary. 

Manželka a syn s rodinou 

SVAZ RYBÁŘŮ 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

pořádá 
V SOBOTU 26. KVĚTNA 2007 

na rybníku Hutě 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
Losování míst v 5 hodin 

Vlastní závody od 6 do 11.30 hodin 

Od 13 do 17 hodin se konají 
DĚTSKÉ • RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

Vítězové obou závodů budou oceněni 
Cenou starosty města. 

KULTURNÍ PROGRAM 
KVĚTEN 
1.- 30. května 2007, galerie Městského muzea 
Chytání světla 
výstava fotografií žáků výtvarného oboru ZUŠ 

1. května - 30. června 2007, v prostorách 
hradní chodby 
Zakroucená výstava 
Výtvarné práce a keramika žáků přípravného ročníku 
a I. A II. stupně výtvarného oboru ZUŠ 

2 - 31 .května 2007, Synagoga 
Židé v Čechách a na Moravě 
putovní výstava Pražského židovského muzea 

12. května 2007,13 hod., fotbalové hřiště Vilémovice 
MTB Vilémovická 120 
závod dvojic po dobu 120 min., www.melechov.cz 

18.-20. května 2007 
Cesta do pravěku - výprava za zkamenělinami 
trilobitů, www.ddmledec.cz 

23. května 2007,18 hod., sál ZUŠ v ZŠ Komenského 
Absolventský koncert žáků ZUŠ 

31. května 2007,18 hod., Synagoga 
Koncert ZUŠ 

19. května 2007 
Posázavský drsoň 
extrémní triatlonový závod jednotlivců a dvojic 
údolím Sázavy, www.sweb.cz/pdrson 

Č E R V E N 
1. června - 30. července 2007, galerie Městského 
muzea 
Povídání o gotice aneb Pojďme si hrát na princez-
ny - výstava historických kostýmů Zuzany Kocourko-
vé z Kutné Hory, vernisáž s programem k Dětskému 
dni 1. 6. v 16 hod. 

3. června 2007, Šeptouchov 
Den dětí - dětský program, soutěže, šermíři, divadlo 

3. června 2007,13.30 hod., Husovo náměstí 
Festival dechových orchestrů 
přehlídka dechových orchestrů ZUŠ 

8 . -9 . června 2007 
Jestřábova stopa 
hlavní akce foglarova cyklu, www.ledecns.cz 

14. června 2007,17 a 19Jiod„ sál ZUŠ v ZŠ Komen-
ského - Koncert žáků ZUŠ 

16. června 2007, Zahrádka u Ledče, kostel sv. Víta 
Zahrádecká pouť - www.zahradka.euweb.cz 

16. června 2007, Sluneční zátoka 
Setkání příznivců a přátel Jaros lava Foglara 
www.ledecns.cz 

29. června - 1 . července 2007 
Staročeská pouť - dobová pouť na ledečském hradě, 
jarmark, divadlo, šermíři 

- 3. 5. 
- 12.5. 

- 3. 5. 
- 29. 5. 
- 30.5. 

Vel ikonoční koncer t 
Krásné sváteční odpoledne připravili 

mladí umělci pocházející z našeho regio-
nu v neděli osmého dubna všem přízniv-
cům vážné hudby, kteří téměř zaplnili kos-
tel sv. Petra a Pavla. Postupně se představili 
komorní soubory ZUŠ Ledeč nad Sázavou, 
posluchači Hudební fakulty AMU Praha, 
Pražské konzervatoře a Konzervatoře Par-
dubice. V jejich velmi kvalitním provede-
ní zazněla díla J. S. Bacha, A. Dvořáka, 
W. A. Mozarta a dalších světových skla-
datelů. Celkový dojem z koncertu umoc-
nila recitace veršů V. Renče, kterými byla 
hudební produkce vhodně proložena. Sr-
dečný potlesk spokojených diváků svědčil 
o tom, že klasická hudba má v našem měs-
tě své věrné příznivce. Na závěr koncer-
tu poděkoval všem účinkujícím dr. Bárta 
a zdůraznil důležitost pěstování umění 

zvláště v dnešní době, kdy se často zapo-
míná na to, že k potřebám vyvážené osob-
nosti patří i kvalitní kulturní zážitky. Po té 
byli mladí muzikanti pozváni na faru, kde 
pro ně bylo připraveno občerstvení a kde se 

mohli lépe poznat a popovídat si. Upřímné 
poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zasloužili o to, že se tento kon-
cert mohl uskutečnit. 

F. Stýblo 

Na fotografii jsou zprava: 
Petr Svoboda - posluchač Hudební fa-
kulty AMU Praha, Petra Kopecká - po-
sluchačka Konzervatoře v Českých 
Budějovicích, Miroslava Časarová -
posluchačka Pražské konzervatoře, 
Tomáš Vobořil - posluchač Konzer-
vatoře Pardubice, Martin Smutný - po-
sluchač Konzervatoře Pardubice, Pa-
vel Vančura - posluchač Konzervatoře 
Pardubice, Tomáš Stýblo - posluchač 
Pražské konzervatoře, Dr. Bárta gratu-
luje účinkujícím. 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511, 
fax: 569 726 684, e-mail: mesto@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkU Havl. Brod pod značkou 5/R5. 
Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1—1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o. 
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