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PŘIVÍTALI JSME 67 PRVŇÁČKŮ 
Již čtvrtým rokem jsme první školní den společně s ředitelem Kosprdem a místostaros-

tou Doležalem zavítali do budovy základní školy v Komenského ulici, abychom přivítali 
prvňáčky ve školních lavicích a rozdali j im trochu sladkostí. Jestliže jsme v roce 2004 
vítali v prvních třídách 75 dětí, o rok později 62 dětí, loni 73 dětí, tak letos jsme mohli 
povzbudit krabičkou lentilek dětí 67. Stejně jako v minulých letech jsou i letos prvňáčci 
rozděleni do třech tříd, které dostaly na starost třídní učitelky Důbravná, Chaloupková 
a Kroutilová. 

Před zraky rodičů i některých prarodičů zahájil slavnostní uvítání pan ředitel Mgr. Ja-
roslav Kosprd. Představil dětem a rodičům paní třídní učitelku, zástupce města a popřál 
všem dětem hodně úspěchů ve škole. Starosta s místostarostou pak po krátkém pozdra-
vení rozdali dětem sladkosti, které pro ně nachystal vedoucí prodejny Sázavanka pan 
Fialka. 

Mnohé ledečské děti nastupovaly letos do uklizených a čerstvě vymalovaných tříd 
i chodeb, v budově Komenského jsme nechali o prázdninách vymalovat chodbu ve 
4. patře, kde sídlí právě první třídy. V budově Nádražní došlo k vymalování 10 tříd. Ve 
školní jídelně v Nádražní ulici překvapila děti i učitele novotou se lesknoucí podlaha, 
před jídelnou poopravené schody s novým zábradlím. Nová podlaha vznikne během 
září i v dílnách a dalších dvou učebnách. Ještě letos nás čeká též výměna osvětlení v ně-
kterých třídách a regulačních ventilů u radiátorů ústředního topení. Dovybavena budou 
postupně zařízení WC o zásobníky toaletního papíru a mýdla. Dojde snad i na to hlavní 
- oplocení areálu školy a obezdění spojovacího krčku školních budov, což vedení ZS 
slibujeme již třetím rokem. 

Vedení ZŠ nám neopomnělo tlumočit i požadavky školní družiny na úpravu zahrady 
pod školní jídelnou. Zde sice provádíme drobné úpravy každým rokem, ale k dokonalosti 
má školní zahrada s hřištěm ještě daleko. Během tohoto školního roku bude třeba vymě-
nit oplocení a opravit vstupní schodiště. 

Na závěr naší návštěvy základní školy jsme absolvovali společnou obhlídku okolí ško-
ly včetně zeleně. Společná péče pana školníka a Technických služeb je na vzhledu okolí 
školy dobře patrná. Přerostlé tuje mezi školními budovami a tělocvičnou jsme nechali 
odstranit již před dvěma lety, trávníky nyní pravidelně sečou Technické služby, lavičky 
udržuje pan školník. Shodli jsme se, že zeleň před školou podél Nádražní ulice bude 
také nutné upravit a po úpravě volá i dvůr školní budovy v Komenského ulici. K čistotě 
okolí obou škol přispěla plynofikace školních kotelen, ke které jsme přistoupili loni ve 
spolupráci s firmou ATOS. 

S vedením školy se budeme během roku setkávat najednání školské rady a jednotlivé 
provozní záležitosti zde postupně řešit. K setkání s prvňáčky budeme mít během roku 
několik příležitostí při školních akcích, kterých se vždy rádi zúčastňujeme. 

Stanislav Vrba, starosta města 

POZVÁNKA 
Český červený kříž a strana ČSSD v Ledči 

nad Sázavou zvou děti i dospělé na „Loučení 
s létem". Jedná se o opékání špekáčků, zpěv 
při kytaře a soutěže pro děti. Akce proběhne 
21. září od 16 hodin u zimního stadionu. Špe-
káčky a ceny do soutěží Vám věnují pořadatelé 
ZDARMA. Bude-li pršet, akce se přesune do 
prostor zimního stadionu. Daniela Geherová 

Music help 4 
TJ Sokol Ledeč n. S. ve spolupráci s Měs-

tem Ledeč n. S. pořádá dne 21. 9. 2007 v pořadí 
již 4. festival pod názvem MUSIC HELP 4. 
Festival vznikl z nápadu mladých lidí s tím, 
aby nabídl mládeži dobrou muziku a zároveň, 
aby začínajícím kapelám podal pomocnou ruku 
k jejich vlastní realizaci. Zároveň je část výtěž-
ku z této akce věnována na charitativní účely. 
Music help tedy pomáhá hudbou a současně 
i hudbě samotné. 

Tento festival je výjimečný tím, že vystoupí 
populární pražská kapela Post-it, exhibicionis-
tická skupina Dozzela Chlleba s netradičním 
žánrem pomo-pop-punk, dále pražští Orange-
cup a v neposlední řadě domácí kapela Down 
Town, která stála u zrodu festivalu a tímto 
večerem završí svou existenci last show. Akce 
se pořádá v ledečské sokolovně se začátkem ve 
20 hodin, vstupné 70,- Kč. 

Divadlo z Hradce Králové 
v Ledči 

Královehradecký soubor Ambrozia představí 
v září ledečskému publiku během jednoho ve-
čera slavné drama J. P. Sartra „S vyloučením 
veřejnosti" a dramatizaci povídky B. Viana 
„Mravenci". Obě hry byly oceněny Jihlavským 
divadelním festivalem. Lukáš Kobrle získal za 
„Mravence" cenu za nej lepší mužský herecký 
výkon v roce 2004. Eva Čunková zase exce-
luje v představení „S vyloučením veřejnosti". 
Cenu za nej lepší ženský herecký výkon si 
z festivalu odvezla v roce 2007. Obě existenci-
ální představení můžete zhlédnout v sále ledeč-
ského gymnázia v pátek 14. září od 19 hodin. 
Královehradecký soubor bude dopoledne hrát 
i pro vybrané střední školy v Ledči nad Sáza-
vou. Podrobnější informace o hrách a souboru 
Ambrozia najdete na internetových stránkách 
www.ambrozia.tk. Bc. Ondřej Hejna 

BAR EDEN 
Navazuje na skvělou tradici baru 

U Bačkovských provozováním rodinných 
oslav, firemních večírků s možností živé 
hudby. Kvalitní minutková kuchyně, 
saláty, zmrzlinové sorbety. To vše dopl-
něné moravskými a italskými víny vám 
připraví tu pravou pohodovou atmosféru 
v nastávajících podzimních večerech. 
Otevírací doba: 
PO-ČT15-22 hod. • PÁ-SO10 - 24 hod. 
BAR EDEN, Lipová 269,584 01 Ledeč n. Sv 
Rezervace na tel.: 739 991 226 

http://www.ambrozia.tk


Nový školní rok 2007-2008 v ZŠ Ledeč nad Sázavou 
V letošním školním roce nastoupí do 1. ročníku 67 žáků, kteří 

budou rozděleni do tří tříd. Třídními učiteli zde budou paní učitel-
ky Důbravná, Chaloupková a Kroutilová. Všichni žáci 1. ročníku 
budou mít třídy v budově v Komenského ulici, kde je umístěn celý 
I. stupeň. 

Žáci II. stupně se budou učit tak jako v minulém školním roce 
v budovách v Nádražní ulici. 

Na I. stupni bude otevřena speciální třída pro žáky se specifický-
mi vývojovými poruchami učení, ve které bude letos oddělení pro 
žáky 4. ročníku a 5. ročníku. 

Ve škole bude dále pracovat školní družina a školní klub a stej-
ně tak jako dříve bude žákům nabízet velké množství zájmových 
kroužků a akcí. 

První stupeň v loňském školním roce opustilo 68 žáků, z nichž 
16 žáků bylo přijato do víceletého gymnázia, ostatní žáci přešli na 
II. stupeň. 

Ve školním roce 2007-2008 bude mít I. stupeň 14 tříd a speciální 
třídu s celkovým počtem 326 žáků. 

Z druhého stupně odešlo 100 žáků, kteří byli přijati do středních 
škol nebo učebních oborů. Nejvíce žáků bylo přijato na Gymnázi-
um, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu v Ledči nad 
Sázavou - celkem 43 žáků. 

Šestý ročník bude navštěvovat ve školním roce 2007-2008 61 
žáků, kteří budou rozděleni do tří tříd. Třídními učiteli zde budou 
p.uč. Olišarová, Simandl, Zajícová. Na II. stupni bude 13 tříd s 297 
žáky. 

Celý pedagogický sbor včetně vychovatelek školní družiny - ŠD 
se podílel na vytváření nového ŠVP, vychovatelky SD si vytvořily 
vlastní ŠVP. Práce na ŠVP byla zahájena krátce po vyškolení ko-
ordinátorek - Věry Hejdové pro 2. stupeň a Dany Tůmové pro 1. 
stupeň v březnu 2006. Koordinátorky nejprve ve spolupráci s ve-
dením školy zpracovaly časový a obsahový harmonogram tvorby 
ŠVP, který měl 2 fáze: 1. přípravná, 2. vlastní tvorba ŠVP. 

Pro všechny učitele to byla práce velmi náročná. Především 
to byla práce pro pedagogy zcela nová, nic podobného předtím 
nevytvářeli, ani nebyli na tuto činnost v průběhu vysokoškolského 
studia připravováni. Učitelé se scházeli po skončení vyučování 
v odpoledních hodinách většinou po 2 až 3 týdnech. 

V přípravné fázi byla zhodnocena současná situace školy. Z po-
hledu pedagogů byla vypracována tzv. SWOT analýza školy. Hod-
nocení školy žáky a jejich rodiči získali učitelé formou dotazníků, 
které pro ně připravili a následně vyhodnotili. 

Vlastní tvorba ŠVP spočívala ve vypracování společných částí, 
kam patří: klíčové kompetence, průřezová témata, charakteristika 
školy, charakteristika ŠVP - priority školy, výchovné a vzdělávací 
strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami a výuky žáků mimořádně nadaných, učební plán, hodnocení 
a autoevaluace školy. Velké časové období od listopadu 2006 do 
konce března 2007 zpracovávali učitelé učební osnovy pro jednotlivé 
předměty na 1. a 2. stupni. Pracovali již v menších skupinách podle 
jednotlivých předmětů, byla však nutná spolupráce učitelů 1. a 2. 
stupně, aby byla zachována návaznost učiva 1. a 2. stupně, zejména 
v hlavních předmětech. Při zpracování učebních osnov se učitelé 

snažili reagovat na častou kritiku současného stavu školství, že žáci 
jsou přetěžováni velkou sumou informací, odtrženou od současného 
života. Snažili se dát do osnov učivo, které je podle jejich názoru pro 
dnešní život a další vzdělávání mladé generace podstatné. 

V dubnu a květnu se učitelé společně zabývali poslední částí 
ŠVP - hodnocením žáků a autoevaluací školy. 

Žáci 2. stupně se zapojili do soutěže o vytvoření loga ŠVP s mo-
tivačním názvem: „Do života na vlastních nohou". Vzniklo mnoho 
zajímavých nápadů, z nichž nejvíce se líbila učitelům i žákům prá-
ce Veroniky Caskové z IX.C. 

Celý pedagogický sbor odvedl při tvorbě ŠVP velký kus práce 
nad rámec svých každodenních povinností. Mnozí z nich se ještě 
vzdělávali na nejrůznějších seminářích v Havlíčkově Brodě, Jih-
lavě nebo i jiných městech. 17 učitelů se zúčastnilo vzdělávacího 
semináře „Skupinová práce ve třídě" s Mgr. Černou, která přijela 
do naší školy. Za to vše patří pedagogům poděkování. 

Podle nového ŠVP bude zahájena výuka od 3.9.2007 v 1. a 6. 
ročníku, tím však práce na ŠVP nekončí. Bude následovat evaluace 
a následné úpravy tohoto programu. 

Se zavedením ŠVP od 1. září pro 6. ročníky se vedení školy do-
hodlo s pedagogy vytvořit nový model výuky některých předmětů. 

V předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk - tedy v klí-
čových předmětech jsme se rozhodli zařadit žáky do dvou skupin. 
V ostatních předmětech se budou žáci vzdělávat ve svých třídách 
tak jako dosud. Tímto rozdělením chceme navodit ve vzdělávání 
žáků jistý mezistupeň mezi základní školou a víceletým gymná-
ziem a vytvořit tak další nabídku rodičům žáků, kteří si myslí, že 
víceleté gymnázium je pro jejich dítě příliš obtížné a naopak mají 
obavu, že na ZŠ nezíská potřebné znalosti. Dvě skupiny v rámci 
předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk představují vznik: 
a) Standardní skupiny - zde se bude probírat základní učivo, důraz 
bude kladen na dokonalé zvládnutí základního učiva, které bude 
dostatečně opakováno a procvičováno. Pracovní tempo v této 
skupině bude srovnatelné s běžnou třídou ZŠ. Tato skupina bude 
pro žáky, kteří mají jisté mezery v učivu z předcházejících ročníků 
a o daný předmět nemají mimořádný zájem. 
b) Skupina s rozšiřujícím učivem je určena žákům, kteří mají 
o daný předmět mimořádný zájem, mají dobře zvládnuté učivo 
z předcházejících ročníků, mají ambice vyniknout v daném před-
mětu. Pracovní tempo zde bude rychlejší, kromě základního učiva 
bude probíráno učivo rozšiřující, učitel se proto nebude věnovat ne-
ustálému procvičování a opakování, naopak žákům bude ukládáno 
obtížnější učivo. Kolektiv žáků by zde měl být takový, že všichni 
žáci budou přemýšlet o náročnějších tématech, problémech, více 
času zde bude věnováno samostatným pracím žáků při řešení pro-
blémů, referátům atd. Pracovní tempo bude srovnatelné se třídou 
výběrové střední školy. 

A nyní několik dalších informací o naší škole. 
Do starobního důchodu odchází p. uč. Bohumila Sýsová, p. uč. 

Alena Semerádová (její služby budeme však ještě částečně využí-
vat), do invalidního důchodu odchází p.uč. Jana Kosprdová. 

Od nového školního roku nastupují na naši školu paní učitelky 
Barešová, Chaloupková, Nulíčková a Laudátová. 
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Vím, že se rodičům v minulém školním roce nelíbilo částečné 
střídání učitelů především na I. stupni (z důvodu dlouhodobého 
zastupování). Vedení školy však tyto změny nemůže nijak ovlivnit, 
předvídat (odchody učitelek na mateřskou dovolenou, dlouhotr-
vající nemoc). Vždy se snažíme řešit vzniklou situaci kvalitním 
zástupem. 

O prázdninách bylo vymalováno 10 tříd v budovách v Nádražní 
ulici, chodba 4. patra v budově v Komenského ulici, opravena 
malba ve výdejně v Kom. ulici, vymalovány školní dílny, opravena 
malba ve sklepě školní jídelny, schody do školní jídelny opatře-
ny novým zábradlím. Do konce prázdnin by měla být natřena 
podlaha v dílnách a ve školní jídelně, opraveny žaluzie ve všech 
budovách, instalováno linoleum do dvou tříd a jedné pracovny. Do 
konce kalendářního roku budou vyměněny regulační ventily topení 
v budovách v Nádražní ulici. Se zřizovatelem intenzivně jednáme 
o oplocení areálu školy a vybudování spojovacího krčku mezi bu-
dovami v Nádražní ulici. 

Vedení školy se snaží v rámci finančních prostředků určených 
na nákup pomůcek vybavovat školu tak, aby výuka byla pro žáky 
co nejpřitažlivější a zároveň se co nejvíce uspokojovaly jejich 
zájmy. Pro každý stupeň byla v minulém školním roce vytvořena 
pracovna s projekční technikou. Obě pracovny výpočetní tech-
niky a pracovna fyziky a chemie jsou vybaveny dataprojektory. 
Aktivita naší školy ve „Stonožkovém hnutí" a tím související 
zájem žáků o výtvarné činnosti nás vedly k rozhodnutí zakoupit 
keramickou pec a hrnčířský kruh. Na tyto pomůcky finančně 
přispělo SRPŠ. 

Tak jako v minulém školním roce se i letos budeme snažit pro 
žáky naší školy, rodiče, a veřejnost připravit akce, které žákům 
zpestří školní docházku a rodičům a veřejnosti více představí 
školu. Chceme především navázat na úspěšné akce z minulých let: 
školní akademii, která zaplnila celou ledečskou sokolovnu, diva-
delní představení žáků, výstavu výtvarných prací žáků, pořádání 
hokejového a fotbalového turnaje, akce školní družiny, projektové 
dny (v loňském školním roce to byl především ekologický projekt 

„Den Země"). Všechny naše akce z min. školního roku jsou zdoku-
mentovány na našich webových stránkách. 

Škola velice aktivně pracuje v mezinárodním hnutí „Na vlast-
ních nohou". V rámci tohoto hnutí pomáhají děti naší ZŠ nemoc-
ným dětem, dětem v oblastech válečných konfliktů a přírodních 
katastrof. Naši „stonožkoví žáci" se obohacují o pocit solidarity 
a pomoci svým vrstevníkům a zároveň se u nich rozvíjí vztah k vý-
tvarným činnostem. 

V tradičním „Stonožkovém týdnu" prodejem přání a výrobků 
získali žáci částku 33 421Kč, která jako pokaždé bude věnována 
na humanitární účely. 

V lednu reprezentovali žáci naši školu na slavnostním rozlou-
čení s náčelníkem generálního štábu generálem Pavlem Štefkou 
(patronem hnutí „Na vlastních nohou") a aktu jmenování nového 
náčelníka. Hedvábné malované šátečky, které vyrobili žáci naší 
školy, putovaly prostřednictvím českých vojáků do Afganistanu, 
kde šije spolu s ostatními výrobky „Stonožko vých škol" zakoupili 
vojáci mírových jednotek a výtěžek této akce byl věnován na potra-
viny a topivo pro afgánské děti žijící v sirotčinci. 

V prosinci dva autobusy „Stonožkových žáků" na pozvání paní 
Běly Jensen navštívily tradiční koncert v pražské Lucerně. 

Nej aktivnější „Stonožkoví žáci" se v červnu zúčastnili v Praze 
akce, kterou pro ně uspořádala armáda ČR. Tato akce byla podobná 
té, která se uskutečnila v Ledči n. S. v roce 2005. 

Stonožkové hnutí naší školy má velkou oporu ve vedení města 
Ledeč nad Sázavou u pana starosty a místostarosty. Představitelé 
vedení města se zúčastňují všech význačných akcí školy a nezištně 
„Stonožkovému hnutí" pomáhají. Paní Běla Jensen je nikdy neopo-
mene pozvat na význačnou „Stonožkovou slavnostní akci". 

Přeji žákům prvního ročníku, aby se jim v naší škole líbilo, všem 
žákům přeji hezké výsledky ve školní práci. Škole přeji, aby získá-
vala stále větší důvěru veřejnosti a neustále se zlepšovaly vztahy 
mezi ní a rodiči. Všem zaměstnancům školy přeji mnoho úspěchů 
v práci. 

Jaroslav Kosprd - ředitel ZŠ 

Nový školní rok na Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole 
v Ledči nad Sázavou 

Dne 3. září 2007 byl na naší škole, tak jako na všech dalších 
školách v České republice, zahájen nový školní rok. Do prvních 
ročníků nastoupili celkem 193 žáci a studenti, z toho 55 žáků do 
studijních oborů gymnázia, 57 žáků do studijních oborů střední 
odborné školy, 13 žáků do učebních oborů střední odborné ško-
ly, 36 studentů do vyšší odborné školy a 32 žáků do studijního 
oboru studia při zaměstnání. 

Zahájení školního roku bylo spojeno s několika významnými 
událostmi: 

1. Byla provedena kompletní rekonstrukce a přístavba sociál-
ního zařízení v budově gymnázia. Tuto akci financoval kraj 
Vysočina a zajišťoval pan Miloslav Šulc z oddělení správy 
realit majetkového odboru kraje Vysočina. Rekonstrukci 

Gymnázium, Střední odborná 
škola a Vyšší odborná škola 

v Ledči nad Sázavou 

HLEDÁME 
KUCHAŘE/KUCHAŘKU 

NA OBČASNÉ VÝPOMOCI 
- V H O D N É I PRO DŮCHODCE 

Volejte na telefony: 
569 669 423, 569 669 425, 

731 612 320 

prováděla forma ATOS Ledeč nad Sázavou. Děkujeme 
přestavitelům kraje Vysočina, panu Šulcovi i firmě ATOS 
Ledeč nad Sázavou za zdařilou rekonstrukci. 

2. Byla vybudována nová multimediální učebna pro výuku 
cizích jazyků, kterou budou využívat žáci gymnázia. 

3. Byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci 
školní kuchyně naší školy. Rekonstrukce je plánovaná na 
léto 2008. 

4. Žáci primy zahájili výuku podle nového školního vzděláva-
cího programu. 

Přeji všem žákům, studentům i všem zaměstnancům naší 
školy v novém školním roce hodně zdaru. 

Mgr. Radomír Nulíček - ředitel školy 

í ~ A X1L ročník 
soutěže jednotek PO 

O PUTOVNÍ POHÁR 
integrovaného záchranného 

systému Havlíčkův Brod 
a 

POHÁR 
poslance Parlamentu ČR 

KAMENNÁ LHOTA 
15. září 2007 od 10 hodin 

V J 

PODĚKOVÁNÍ 
Zastupitelé Strany zelených - Jan 

Drápela a Petr Stránský dostáli před-
volebnímu slibu, že finančně pomo-
hou MS Ledeč nad Sázavou. Poskytli 
sponzorský dar 5000,- Kč z odměn, 
které mají jako zastupitelé. 

Tyto peníze jsme použili k ná-
kupu několika lehátek pro děti 
a za tuto chvályhodnou skutečnost 
velice děkujeme. 

vedení mateřské školy 

Mcrr iMY 3 



15 let výroby aplikační techniky pod značkou EST + a.s. 
Ledeč nad Sázavou 

Akciová společnost EST + a.s. je monopolním výrobcem stříkací 
techniky a příslušenství v České republice s tradicí vývoje a výroby 
od roku 1951. 

Firma Kovofiniš s.p., která stříkací techniku produkovala ve své 
divizi 02, byla až do privatizace v roce 1992 nej významnějším doda-
vatelem kompletních zařízení pro povrchové úpravy v rámci celého 
bývalého tzv. východního bloku. Majetek divize 02 byl osamostatněn 
a privatizován přímým prodejem. Veškerá práva a závazky převzala 
EST, spol. s r.o. Tento subjekt byl dnem 10. 7. 1996 transformován na 
akciovou společnost EST + a.s. 

Rok 2007 je již patnáctým rokem působení ochranné značky EST 
na trhu zařízení povrchových úprav a desátým celým rokem působení 
akciové společnosti. 

Základním a převažujícím výrobním programem, prodejem vý-
robků a služeb společnosti je vývoj a výroba stříkací techniky s pří-
slušenstvím tj. zařízení pro vzduchové stříkání, vysokotlaké stříkání 
metodou Airless i Mix systém, zařízení pro nanášení prášků, meta-
lizaci a speciální techniku. Uvedená zařízení jsou v případě zájmu 
kompletována do pracovišť podle technologií provedení vlastního 
nástřiku. 

Unikátními zařízeními jsou především pistole pro metalizaci a také 
speciální technika pro účely odmořování a dekontaminaci mobilních 
prostředků a jednotlivců. 

Oblast činnosti: 
- vzduchové ruční i automatické stříkací pistole 
- tlakové zásobníky a membránová dopravní čerpadla 
- vysokotlaká stříkací zařízení AIRLESS a MIX 
- kompresory, rozvody a úprava tlakového vzduchu 
- dodávky stříkacích boxů a odsávacích stěn, dopravníků 
- atypické dodávky mechanizovaných pracovišť dle požadavku 

zákazníků 
- pistole, kabiny a pece pro nanášení a výpal práškových plastů 
- zařízení pro žárové stříkání kovů (metalizaci) 
- pěnogenerátory, pěnovací zařízení 
- speciální vojenský program 
- technické poradenství 

Bilance vývoje sortimentu společnosti: 
I. etapa 1972 - cca 1993 - prodej výrobků vlastního vývoje a kon-
strukce 
II. etapa cca 1993-2002 - prodej výrobků vlastního vývoje a kon-
strukce s doplněním obchodního zboží od specializovaných výrobců 
(kompresory, příslušenství pro čistění a dopravu tlakového vzduchu, 
vysokotlaké trysky atd.) 
III. etapa - od r. 2002 jsou důležitým novým prvkem obchodní 
politiky kompletní realizace specializovaných pracovišť, která v me-
chanizovaném výrobním procesu využívají tradiční výrobky stříkací 
techniky ve spojení s různými řídícími jednotkami a prvky. Jedná se 
např. o pracoviště: 

- pro výrobce speciálních čalounických strojů - vývoj a výroba 
speciálních aplikačních zařízení pro značení obrysu rozvinutého 
tvaru 

- pro výrobce automobilových dílů - zařízení pro značení utaže-
ných šroubových spojů na montážních strojích 

- zařízení pro nástřik speciálních směsí na automobilová těsnění na 
lince elektronicky řízené míchámy čtyř komponentních nátěro-
vých hmot 

- pro výrobce brzdových směsí - zařízení pro dávkování fenolic-
kých pryskyřic pro výrobu brzdových směsí 

- pro výrobce kontislitků - zařízení pro nanášení směsí grafitu na 
kontislitky v automatickém režimu výrobní linky jejich výroby 

- pro výrobce ozdobných lišt - automatizované nanášení lepidla na 
spoje jednotlivých ozdobných lišt a další 

Současný stav a výhled společnosti: 
IV. etapa - od r. 2006 se rozšiřuje zájem EST + a.s. na dodávky do 

segmentu průmyslového čistění i desinfekci pěnovacími prostředky 
(včetně ochrany proti ptačí chřipce) a současně zahájen základní 
výzkum na vývoji modulární řady ručních stříkacích zařízení nové 
generace. Specializovaná pracoviště v této etapě již pomáhají řešit 

stříkací zařízení s prostorovými pohyby. Přes předpokládaný nárůst 
tržeb v této oblasti, základní zaměření výrobkové základny zůstávají 
však zařízení pro povrchové úpravy a příslušenství. 

Samostatným projektem bude řešen rozvoj zahraniční spolupráce. 

Součástí obchodní politiky společnosti EST + a.s. je poskytování 
služeb moderního technologického centra, související s ověřováním 
nátěrových systémů a specifikací vhodné aplikační techniky. Samo-
zřejmostí je technické poradenství zajišťované pracovníky obchodně 
technických služeb. 

Při příležitosti patnáctiletého výročí proběhl v prostorách společ-
nosti EST + a.s. dne 14. 8 .2007 Den otevřených dveří. 

Součástí slavnostního setkání účastníků ze státní správy, partnerů, 
zákazníků a příznivců, v čele se starostou města Ledeč nad Sázavou 
p. Stanislavem Vrbou, bylo úvodní slovo předsedy představenstva 
a ředitele společnosti Ing. Jana Vrbky o historii a současnosti posta-
vení značky EST na trhu povrchových úprav. 

Po zhlédnutí prezentačního filmu následovala prohlídka výrobních 
provozů. Na Technologickém centru povrchových úprav byla pro 
účastníky připravena výstava dlouholeté historie výroby aplikační 
techniky. Expozice současného sortimentu doprovázely praktické 
ukázky aplikací kapalných i práškových NH. 

Slavnostní setkání bylo díky příznivému počasí zakončeno rautem 
pod širým nebem. 

Tímto článkem jsme si dovolili připomenout významného českého 
výrobce a dodavatele profesionální aplikační techniky z Ledče nad 
Sázavou. 

Josef Jenčík, vedoucí OTS 
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„Návštěva" v Číhošti nevyzněla 
nikterak optimisticky, vlastně to byl 
jen takový povzdech starosty 

Vzhledem k složitostem ve financování 
není vlastně o čem hovořit. Chmurnou po-
zůstalostí je plynofikace, kde splácíme úvěr 
3 mil. korun. Některé obce „Svazku" nejsou 
schopny zaplatit provedené práce a doda-
vatelské firmě dlužíme přes 3 mil. korun. 
V současné době řešíme špatnou kvalitu 
pitné vody výstavbou nového vodojemu 
a úpravny tak, aby nedocházelo k znečištění 
kalnou vodou prádla v pračkách a zanášení 
spotřebičů železným kalem. V rozpočtu 
na tuto akci musíme uvolnit 1,8 mil. Kč. 
Celková hodnota představuje cca 9 mil. 
Kč. V neposlední řadě musíme řešit geode-
tické zaměření „středu ČR". Jednání komise 
ustanovené krajem konstatuje různé návrhy. 
Prozatím je toto řešení ve stádiu vývoje. 
Současná návštěvnost jednoduchého ozna-
čení je překvapivá. Chybí suvenýry. Součas-
ná situace nám nedovolí ani zadání zhoto-
vení znaku a praporu obce, který máme již 
schválený heraldickou komisí Parlamentu 
ČR. Ani strategický plán „Mikroregionu 
Ledečsko" není nakloněn malým obcím 
k čerpání strukturálních fondů EU. Větrné 
elektrárny, plánované nad obcí Číhošť, jsou 
prozatím pozastaveny z důvodu blízkosti 
letiště v Čáslavi. 

Hlavním úkolem zastupitelstva je za-
jistit kvalitní pitnou vodu pro občany. 

Jiří Novák, starosta obce Číhošť 

Číhošť po staletích získala znak 
a vlajku 

V květnu 2007 schválil Podvýbor pro 
heraldiku a vexilologii znak a vlajku obce 
Číhošť (okr. Havlíčkův Brod). Rozhod-
nutí však předcházel téměř tři čtvrtě roku 
trvající proces přípravy číhošťských sym-
bolů, kdy bylo bádáno v pramenech, po-
suzovány současné obecní charakteristiky 
a historické konotace, které by měl každý 
návrh v sobě obsahovat. 

Předně je zapotřebí uvést, že přestože 
obec Číhosť historicky patřila k nej star-
ším a nej významnějším vsím na Ledeč-
sku, nebyla v dostupných pramenech 
nalezena žádná zmínka hovořící o obec-
ních symbolech. Na základě podkladů 
z historie obce Číhošť byla provedena 
badatelská činnost s cílem zjistit, zda 
existují historické zmínky (prameny) 
o původních majitelích panství a jejich 
erbech, které by sloužily jako podklad 
pro tvorbu znaku a vlajky. 

Konečné vyhotovení znaku a vlajky 
pak v sobě nese několik zásadních histo-
rických faktů propojených se současným 
výsledkem geografických měření středu 
České republiky. 

Stejně jako kterýkoli korporátní sub-
jekt, tak i každá obec disponuje sym-
boly zprostředkovávající jeho historii, 
identitu, geografické zvláštnosti, vize 
či zastávané principy. Tyto symboly by 
měly být alespoň částečně ve vzájemné 
ideové a barevné harmonii. Znak je 
jedním z hlavních prvků této korporátní 
identity. Musí splňovat požadavek snad-
né identifikace i ztotožnění se občanů. 
Vyznění znaku a vlajky představuje také 
významnou součást prezentace obce ne-
jen v České republice, ale i v zahraničí. 
Proto musí splňovat kritérium originality 
(nezaměnitelnosti). 

Při výběru návrhu na zhotovení zna-
ku a vlajky obce Číhošť byly pečlivě 
zvažovány všechny jeho charakteristiky 
- kulturní, geografické, historické, archi-
tektonické, společenské, jazykovědné, 
komunikační, heraldické, vexilologické, 
estetické, sémiologické a semiotické. 

Hlavní ideou návrhu znaku byla reflexe 
historie obce Číhošť spojená s dominan-
tou, kterou v obci je bezesporu zdejší 
gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Proto byl do prvního návrhu schváleného 
zastupiteli obce dán kostel celý, avšak 
návrh nebyl schválen. V současné podobě 
tak zastupuje tuto jedinečnou památku 

pouze kostelní věž. K tomu je třeba ještě 
poznamenat, že při schvalování znaku 
a vlajky v obci bylo zastupitelům celkem 
předloženo 18 variant. 

Před několika lety byl poblíž obce vy-
měřen střed České republiky, což v levé 
části polceného štítu symbolizuje černý 
kříž. Ten také připomíná dávnou křižo-
vatku cest a utrpení a smrt zdejšího faráře 
Josefa Toufara po událostech historicky 
označovaných jako „číhošťský zázrak". 

Barevnost vycházející ze staletého 
připojení Číhošti k panství ledečskému je 
kombinací stříbrné a červené, respektive 
bílé a červené barvy. Červená však na 
znaku má význam i historický, protože 
se v roce 1648 poblíž obce odehrál jedi-
ný střet (bitka) se švédským vojskem na 
Ledečsku. 

Stříbrná na znaku Číhoště nese původ 
ve zdejších dolech na stříbrnou rudu na-
cházející se po staletí nedaleko obce. Jak 
F. Pleva uvádí, v roce 1781 bylo po nálezu 
několika žil navrženo kutnohorskému 
hormistrovi, aby zde byla obnovena těž-
ba rudy, která však v roce 1783 skončila 
z důvodu rozbití vodního čerpadla a zato-
pení dolů. 

Pro úplnost nutno poznamenat, že au-
torem ideje vytvoření znaku a vlajky ob-
ce Číhošť je pan Radek Tesárek z Ledče 
nad Sázavou. Grafické ztvárnění návrhu 
provedl pan Ing. Jiří Zejda z Bojiště. 

Níže jsou uvedeny původní návrhy zna-
ku a vlajky obce Číhošť, které však neby-
ly v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii 
schváleny. Návrh obsahoval schématické 
vyobrazení kostela (v pravém poli) a tzv. 
nitěný kříž v poli levém. Komise odmítla 
užití celého kostela ve znaku, což však 
lze s ohledem na jiné znaky a vlajky měst 
a obcí v České republice považovat za 
záležitost diskutabilní. 

Mgr. Tomáš Zdechovský, 
autor návrhu 

Příště na návštěvě v Bělé a Tasících. 
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• Oprava ústí Olešenského potoka 
Správce toku Lesy ČR, s.p. zahájil v půlce prázdnin generál-

ní opravu 60-ti metrového úseku ústí Olešenského potoka od 
mostu na křižovatce ulic Čechova a Pivovarská až k soutoku 
potoka s řekou Sázavou. Práce, které za téměř 5 mil. Kč provádí 
ledečská firma EVOS-HYDRO, spočívají ve vybetonování no-
vého profilu koryta ve tvaru U, který se v samotném ústí změní 
ve dva protilehlé železobetonové profily L spojené na dně 
kameninovým záhozem. Svislice profilů U i L budou obloženy 
kamenem a nahradí podemleté a poškozené opěrné zdi, které 
narušila blesková povodeň v červnu 2004. Tři roky trvala snaha 
města o nápravu tohoto havarijního stavu. K opravě ústí potoka 
a opěrným zdem se totiž nikdo nehlásil. Ihned po povodni sice 
správce toku Lesy ČR, s.p. provedl odtěžení naplavenin a na 
příkaz vodoprávního orgánu i nejnutnější zabezpečovací práce 
pro odstranění havarijního stavu, ale k současné úpravě jsme 
museli intervenovat přes poslance až u bývalého náměstka 
ministra zemědělství, do jehož kompetence péče o povodí spa-
dala. Správce toku Lesy ČR s.p. nejprve nechal zpracovat pro-
jekt a následně letos přistoupil k jeho realizaci. Srpnová průtrž 
mračen sice stavbu trochu pozdržela, ale zástupce dodavatelské 
firmy chce být s prací hotov do 10. října t.r. 

• Zahájena oprava školkových zahrad 
S více jak měsíčním zpožděním jsme na konci prázdnin 

mohli zahájit tolik očekávanou a avizovanou akci Rekon-
strukce dětských hřišť a zahrad v mateřských školách. Limitka 
na 750,000,- Kč z ministerstva financí dorazila na radnici až 
10. srpna a zvláštní účet pro její čerpání byl otevřen ještě o tý-
den později. Nicméně ledečské Technické služby jako subdo-
davatel stavebních prací pro hlavního dodavatele Flora servis 
Brno mohly zahájit práce na rekonstrukci oplocení zahrady na 

Stínadlech a úpravě pískovišť na dalších dvou školkových za-
hradách. Hrací prvky (kolotoče, houpačky, hopsadla na pruži-
ně, herní sestavy) si následně dodá a nainstaluje výše uvedený 
dodavatel z Brna již sám. 

• Projekční příprava bazénu 
V souladu s úkolem zastupitelstva města z roku 2006 byla 

letos zahájena projekční příprava krytého bazénu v lokalitě 
pod nádražím ČD, kde již třetím rokem stojí a veřejnosti dobře 
slouží první etapa Sportovního centra Ledeč nad Sázavou zimní 
stadion. Stavba krytého 25 metrového bazénu s rehabilitačním, 
restauračním a ubytovacím zázemím by mohla na stavbu 
zimního stadionu navazovat společnou vstupní halou. S ob-
jednávkou na dokumentaci pro územní řízení jsme se obrátili 
na královéhradeckou firmu ARCHITEP, která projekčně řešila 
v roce 2004 i zimní stadion. Tento stupeň dokumentace nám 
bude sloužit jako hlavní podklad k podání žádosti o dotaci. 
Předběžné rozpočtové náklady akce totiž i při úsporné variantě 
přesahují 50 mil. Kč a to by bez dotační injekce bylo nad sou-
časné možnosti města. Celou akci je nutné řádně a s rozmyslem 
připravit tak, aby mohla být v horizontu tohoto volebního ob-
dobí zrealizována. 

• Parcely pro výstavbu rodinných domků 
S 19 parcelami pro výstavbu rodinných domků v lokalitě 

Plácky naproti firmě Galatek uvažuje studie havlíčkobrodské 
firmy DRUPOS, která řeší jejich zasituování mezi inženýrské 
sítě a komunikace na pozemky vykoupené městem počátkem 
letošního roku. Zasíťování 19 parcel o velikosti 700-1200 m2 si 
vyžádá náklady přes 10 mil. Kč, nákup pozemků přišel město na 
více jak 4 mil. Kč. Cena parcel bude odvislá opět od výše dota-
ce, kterou se nám případně podaří pro jejich vybudování získat. 
Bez dotací by jednoduchými kupeckými počty totiž cena parcel 
vycházela na 700Kč za m2, což je hodně. Představa radnice je 
o polovinu nižší. Bez studie, projekční přípravy a odborné in-
vestorské pomoci se však ani v tomto případě obejít nelze. 

• Organizační změny na městském úřadě 
Na požadavek zastupitelstva města a návrh tajemníka měst-

ského úřadu ing. Vladimíra Molína schválila Rada města Ledeč 
nad Sázavou další organizační změnu. Ta spočívá v rozdělení 
největšího odboru městského úřadu na Odbor samosprávy s od-
dělením organizačním, finančním, majetkovým a investičním 
a na Sekretariát vedení úřadu, pod který budou začleněny nově 
organizační složky města - městská knihovna, informační cen-
trum a dobrovolní hasiči. 
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INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

Od nového organizačního uspořádání očekáváme zefek-
tivnění a zprůhlednění činnosti samosprávy, lepší rozdělení 
kompetencí a zodpovědnosti a účinnější řízení. Sekretariát 
vedení úřadu bude kromě metodického vedení organizačních 
složek mít na starosti hlavně rozvoj města, školství a kulturu, 
informační soustavu a techniku, granty a projekty. 

Druhé dva odbory - OVŽP a OMSS zůstávají v podstatě 
beze změny. Počet zaměstnanců městského úřadu se touto změ-
nou nebude navyšovat. 

• Návštěva poslance Zgarby 
Poslanec ing. Petr Zgarba (ČSSD) navštívil dne 27. srpna Le-

deč nad Sázavou. Nejprve zavítal v doprovodu svého asistenta 
Zdeňka Chláda na ledečskou radnici, kde pohovořil s před-
staviteli města. Poté se vydal v jejich doprovodu na obhlídku 
rozpracovaných a dokončených investičních akcí. Konkrétně 

navštívil školkovou zahradu v MS Stínadla, kde právě pracov-
níci Technických služeb instalovali sloupky nového oplocení, 
pak zhlédl rozsah prací na zabezpečování skalních masivů pod 
ledečským hradem, seznámil se těž s problematikou přístupové 
cesty k ledečskému hradu a se stavem ulice Nad Lesem po 
nedávném přívalovém dešti, kde jako odborník na zemědělství 
viděl hlavní problém v nezatravněné stráni nad komunikací. 
Samozřejmě se též zajímal o práce v ústí Olešenského potoka 
a o dokončenou rekonstrukci ledečské lávky, která vznikla 
z jeho poslanecké iniciativy, o stav prací na šeptouchovských 
skalách a o jeskyni pod nimi, ke které jsme mu ovšem byli 
schopni předložit pouze fotodokumentaci. Kolem poledne se 
Petr Zgarba rozloučil a v rámci svého poslaneckého dne mířil 
do dalších míst havlíčkobrodského regionu, za který byl do po-
slanecké sněmovny zvolen. 

-sv-

Petrklíč v Lúdinghausenu 
V rámci projektu EU Leonardo da Vinci 2007 se usku-

tečnilo ve dnech 28. 8. - 31. 8. 2007 mezinárodní setkání 
vzdělavatelů v německém Lúdinghausenu. Kromě domácích 
organizátorů z Richard-von-Weizsácker-Berufskolleg se se-
tkání zúčastnili hosté ze španělské Barcelony, nizozemské 
Deltion College ze Zwole a také zástupci České zemědělské 
akademie, střední školy ze Světlé nad Sázavou a Denního 
stacionáře Petrklíč z Ledče nad Sázavou zřizovaného Oblastní 
charitou Havlíčkův Brod. V Lúdinghausenu se nám dostalo 
pozorného a milého přijetí od vedení školy i vedení města. 
Absolvovali jsme prohlídku školy, prohlídku města, diskuse 
s ostatními účastníky setkání, seznámení s organizací stu-
dentských praktik, prohlídku charitního sociálního zařízení 
pro seniory, návštěvu u starosty města, prohlídku charitních 
chráněných dílen a integrované školy v Nordkirchenu, výmě-
nu zkušenosti při diskusi nad EU projekty i řadu neformálních 
společenských posezení. Německá preciznost se projevovala 
nejen v perfektní organizaci programu mezinárodního se-
tkání, ale byla markantní hlavně ve vybavenosti a organizaci 
chráněných dílen pro postižené občany, které byly jakousi 
malou továrnou s širokým sociálním zázemím a službami pro 

jejich „zaměstnance". Různorodost nenáročných ručních pra-
cí, jednoduchost a nápaditost výrobků, příjemnost pracovního 
prostředí jsou hlavními poznatky naší návštěvy. Potvrdilo se 
nám zde tvrzení, že vyspělost země se pozná hlavně v tom, 
jak se její společnost dokáže postarat o své postižené a potřeb-
né spoluobčany. V samotném městě, které se nachází na půl 
cestě mezi Dortmundem a Munstrem, 800 km od Ledče, nás 
uchvacovala čistota ulic a disciplína obyvatel. Nikde žádné 
odhozené odpadky, špína a zanedbaná zákoutí! 

Tato mezinárodní akce navazovala na loňskou návštěvu 
německých studentek ve světelské střední škole a ledečském 
stacionáři Petrklíč. 

Děkuji zástupci ředitele světelské střední školy panu Ing. Jo-
sefu Hornímu za pozvání k účasti na této mezinárodní akci, 
učiteli světelské střední školy panu Mgr. Jiřímu Pejchalovi, 
autorovi celého projektu, za tlumočení a společnost, starosto-
vi města Ledče a starostce Světlé nad Sázavou za propagační 
předměty. Ráda se budu světelským kolegům revanšovat při 
zajišťování praxe německých studentek v našem stacionáři. 

Bc. Iveta Vrbová 
vedoucí stacionáře Petrklíč 
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Včely a včelaři 
„Září - úl zavři" to ještě platilo jako poučení 

našich otců - včelařů. Proč nelze v dnešní době 
toto heslo dodržet, má na svědomí varroáza de-
structor - kleštík včelí. Tento cizopasný roztoč 
ničí jednotlivé včely ve všech stádiích jejich 
života a při přemnožení dochází k úhynu celých 
včelstev. Aby k tomuto stavu nedošlo, mobilizují 
se včelařská výzkumná pracoviště prakticky na 
celém světě, vyměňují si zkušenosti, provádí se 
pozorování v terénu a hlavně se organizuje účin-
ná léčba. Hlavní slovo v postupu léčby má v ČR 
Státní veterinární správa, která vydává závazné 
pokyny pro léčbu. Těmito pokyny se řídí všech-
ny složky Českého svazu včelařů - občanského 
sdružení od ústředí přes okresní výbory, základní 
organizace a důvěrníky. Důvěrníkem je většinou 
zkušený včelař, který má ve svém obvodě několik 
dalších včelařů, kterým předává zkušenosti a or-
ganizuje léčbu jejich včelstev. Na spolehlivé práci 
důvěrníků závisí, jak bude vypadat zdravotní stav 
včelstev v naší organizaci. Tato práce není nijak 
placená. Mimo vlastní práci včelaře a důvěrníka 
jsou totiž materiálové náklady na léčení jednoho 
včelstva v tomto roce zhruba 40.- Kč, které musí 
každý včelař uhradit. 

O tom, že naše organizace má zodpovědné čle-
ny výboru i důvěrníky, svědčí skutečnost, že spo-
lečné schůze - porady 30. 7. 2007, kde hlavním 
tématem bylo rozdělit léky pro první etapu léčení, 
se zúčastnilo všech 30 pozvaných. Za tento přístup 
jim patří poděkování. 

V září není jenom práce se včelstvy - vyjmout 
po 30 dnech Gabonové léčebné pásky, zkontro-
lovat množství zásob na zimu, přesvědčit se, zda 
je ve včelstvu matka, zajistit souše proti zavíječi 
voskovému atd. Jsou zde ještě další administrativ-
ní práce s neúprosnými termíny do 15. září. 

Každý včelař musí zažádat o dotaci, tímto 
způsobem se zjišťuje početní stav včelstev v ČR 
k 1. 9. a v konečně fázi dojde k rozdělení státní 

dotace až na jednotlivé včelaře. Dotace je vypláce-
na vždy koncem listopadu. Dále se zjišťuje počet 
stanovišť a počty včelstev pro centrální státní 
evidenci a výkaz pro statistiku. Zde nám zase 
administrativa narostla. 

Nezasvěcený člověk může namítnout: „proč to 
vše včelaři vlastně děláte, když levný med se dá 
přece koupit z Číny?" 

Každý z nás se v poslední době jistě přesvědčil, 
že levné věci nemusí být ještě dostatečně kvalitní. 
O nástrahách, které na med při dlouhé cestě na stůl 
zákazníka čekají, bylo již napsáno mnoho článků 
a výsledky kontrol nezávadnosti těchto medů mlu-
ví většinou v jejich neprospěch. Na nejkratší cestě 
- včelstvo - včelař - zákazník těchto nástrah, které 
ovlivní kvalitu medu, tolik není. Tedy kvalita za 
rozumnou cenu je zajištěna zde v místě. 

Mimo kvalitní med pro naše spoluobčany chtějí 
včelaři zajistit i dokonalé opy lení květů rostlin 
a stromů. To je hlavní deviza, kterou nedokáže 

žádný obchodník zajistit. Med - jako výrobek 
- se dá snadno dovézt, ale opy lení je služba pro 
nás pro všechny. Bylo spočítáno, že z užitku ze 
včelstva připadá 90% na opylení a 10% na med, 
vosk, propolis. 

V kvalitním medu tedy včelaři nedodávají jen 
potravinu, pochoutku a lék, ale i možnost, aby ná-
sledné generace byly zdravější, tělesně zdatnější 
a duševně nadanější. 

Z historie se dovídáme, že již slavný matematik 
a fyzik Pythagoras prohlašoval, že se vysokého 
věku dožije za pomoci medu. Bohužel byl ve věku 
80 let zastřelen. Hippokrates, nejslavnější řecký 
lékař starověku se dožil 107 let díky medu. Ze 
známých včelařských osobností se slepý švýcar-
ský včelař F. Huber dožil 106 let, kněz - včelař 
Dzierzon 95 let, americký včelař Langstroth 85 
let, Dadant též z Ameriky 85 let, německý včelař 
Zander 92 let. 

Z našich známých osobností Prof. PhDr. Zde-
něk Matějček, CSc. sám aktivní včelař, se dožil 
82 roků, JUDr Václav Rajlich, vynalezl zvedač 
rámků a ve svých 90 ti letech chodil v Táboře 
7 km pěšky ke svým včelám, Eduard Hrubeš 
- děda moderátora ČT Edy Hrubeše - vynalezl 
česnovou předsíňku, se dožil 81 let. 

Tedy na danou otázku „Proč včelaříte?" by 
včelař zasvěcený do této problematiky mohl odpo-
vědět: „Baví mne zajímavá, duševně i fyzicky ak-
tivní a vzrušující práce v přírodě, kdy odměnou za 
moji práci nejsou peníze, ale kvalitní med pro děti, 
vnuky a známé. Budeme zdravější, děti fyzicky 
zdatnější, duševně nadanější a možná se dožijeme 
i vyššího věku. A to opylení je mým přínosem pro 
společnost, pro vás všechny." 

Naše včelařská organizace uvítá každého no-
vého zájemce o včelaření a pomůže radou i sku-
tečnou pomocí. 

Základní organizace ČSV o.s. 
Ledeč nad Sázavou 

NOVÝ ZPŮSOB ŘEMESLNÉ 
PRÁCE S HLÍNOU V ÚSP HÁJ 

Axmanova technika 
modelování - ATM 

ÚSP Háj v Ledči n. S. se v lednu 2007 zapojil 
do realizace sociálně vzdělávacího projektu 
„Hele hlína". Tento projekt je financován EU, 
SROP a krajem Vysočina. Byl vybrán zaměstna-
nec, který dojíždí do mezinárodního centra ATM 
pro zdravotně postižené v Tasově na odborné 
zaškolení. Pod dohledem tohoto zaměstnance 
uživatelé pracují a rozvíjejí své schopnosti. Ax-
manova technika je práce se šamotovou hlínou, 
která se zpracovává rukama vytvářením tzv. 
hadů. Hadi se skládají okolo forem z papíru. Po 
vymodelování nádoby se tvoří na jejich povrchu 
dekory (obrázky), které jsou ozdobou celého 
výrobku. Ten se dále suší a po měsíci se vypaluje 
v peci při teplotě 1250 °C. 

Předností ATM je srozumitelnost jednotlivých 
výukových postupů, které vycházejí ze specifik 
zdravotně hendykepovaných. Náročnost techni-
ky nesmí bránit autorovi ve výtvarném vyjád-
ření. Technika dodává uživatelům s mentálním 
postižením jistotu a odvahu převádět do hlíny 
výtvarné výpovědi. Trpělivé opakování postupů 
podle úrovně intelektu uživatelů zaručuje zvlád-
nutí této techniky. 

Ruční modelování má další výhody. Napří-
klad cvičí koordinaci rukou tam, kde je narušena 
jejich pohyblivost. Práce s hlínou je fyzicky ná-
ročná, tlumí proto agresivitu a uvolňuje křečové 
stavy. Všem uživatelům se tato práce s hlínou líbí 
a jsou rádi, že ÚSP Háj tuto techniku využívá. 

Pavel N. 

Přívalový déšť 
Vlastnit domek na kopci neznamená, že nemůžete být vyplaveni. O tom se nechtěně přesvědčilo 

několik obyvatel Ledče nad Sázavou a okolních obcí ve čtvrtek 23. srpna 2007 večer, když po 19. ho-
dině se nad městem a okolí přehnal přívalový déšť. Během snad necelé půlhodinky se svažité městské 
ulice změnily v řeky, zaplaveny byly v mžiku dvorky a garáže několika rodinných domků v ulici Na 
Žižkově, zadní část ulice Pivovarská, tradičně též ulice v Hrnčířích a Pod Šeptouchovem, jemňoučké 
bahno z polí spláchla dešťová voda do ulice Nad Lesem, nejhůře snad dopadly nejvýše položené ro-
dinné domky v Habreku, jejichž garáže a suterény zaplavila kalná voda z polí od Obrvaně. Přívalová 
voda rozorala místní komunikace v Obrvani a Souboři i svažitou komunikaci v ulici Ke Křížům. Na-
proti zimnímu stadionu se sesula část stráně pod nádražím ČD. Olešenský potůček se v mžiku změnil 
v dravý potok a poničil čerstvě vybetonované a zarmované dno v ústí potoka. Voda stála až do rána na 
krajské komunikaci před sokolovnou, silničáři odstraňovali po ránu bahno na krajské komunikaci nad 
moštárnou směrem k Habreku. Celý večer byli v pohotovosti ledečští hasiči a zaměstnanci technických 
služeb. Hasiči z HZS i SDH obětavě pomáhali odčerpávat vodu a vynášet nábytek z rodinných domků 
v Habreku, zasahovali též v Pivovarské ulici, v ulici Nad Lesem. S žádostmi o poděkování za jejich 
pomoc se bylo možno ve čtvrtek večer a pátek ráno setkat na všech výše uvedených místech. -sv-
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Kabelové televizní vysílání 
v Ledči nad Sázavou 

Stavební bytové družstvo občanů v Ledči nad Sázavou je provozovatelem kabelového 
televizního vysílání v bytových domech na obou sídlištích a několika rodinných domcích. 
Celkem je na kabelové vysílání připojeno 919 zásuvek uživatelů. 

Provozovatel kabelové televize má řadu povinností vyplývajících ze stávající legislativy. 
Mimo jiné platit měsíčně poplatky těmto kolektivním správcům: 

OSA - Ochranný svaz autorský k dílům hudebním - občanské sdružení, 
OAZA - Ochranná asociace zvukařů - autorů - občanské sdružení, 
INTEGRAM - nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 
obrazových záznamů, 
DILIA - divadelní, literární, audiovizuální agentura - občanské sdružení, 
OOAS - Ochranná organizace autorská, sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury 
a obrazové složky audiovizuálních děl. 

Každoročně tato sdružení předkládají provozovateli smlouvy, ve kterých se domáhají 
zvyšování poplatků za kabelové zásuvky. 

SBDO je nezisková organizace, kabelové televizní vysílání neprovozuje za účelem zisku. 
Poplatek za přípojku je ukládán na samostatný účet a jsou z něj hrazeny pouze náklady 
spojené s provozem, údržbou a rekonstrukcí vysílacího zařízení. Od zahájení provozu 
kabelového televizního vysílání v roce 1994 nedošlo k navýšení poplatku za kabelovou 
zásuvku, který hradí uživatel. Někteří uživatelé mají zájem o rozšíření přenášených stanic, 
ale neuvědomují si, že některé stanice jsou zakódované. Pokud bychom je chtěli přenášet, 
za jejich aktivaci bychom museli zaplatit za každou přípojku uživatele. Poplatek za každou 
přípojku je, u některých stanic, větší než stávající poplatek uživatele. Se zvýšením poplatků 
pro přenos zakódovaných stanic převážná většina uživatelů pochopitelně nesouhlasí. 

V současné době uživatelé kabelového televizního vysílání v Ledči nad Sázavou mají 
možnost výběru z těchto přenášených stanic: ČTI, ČT 2, ČT 24, ČT4 Sport, NOVA, PRI-
MA, Stanice O, TA 3,RTL, RTLII, PRO 7, EUROSPORT, SAT 1, MTW, DSF, VOX. 

Postupně zajišťujeme rekonstrukci přijímací techniky. Byla přebudována na satelitní, 
digitální příjem tak, aby nikdo z koncových uživatelů si nemusel pořizovat „set-top box". 
Ten je umístěn na hlavní stanici kabelového vysílání. Jediné co museli uživatelé kabelové te-
levize udělat, bylo přeladit si své televizní přijímače. Od přechodu analogového na satelitní 
příjem se očekávalo zvýšení kvality příjmu. U analogového příjmu docházelo k jeho rušení. 
Některé příčiny rušení analogového vysílání se dlouhodobě zjišťovaly a odstraňovaly (např. 
umístění antén pro bezdrátový internet přímo na techniku provozu kabelového televizního 
vysílání nebo do její blízkosti). Některé rušení se nepodařilo zjistit. Nejvíce rušení se pro-
jevovalo u stanice NOVA ve večerních hodinách, a to po dobu, dokud majitel zdroj rušení 
nevypnul. 

Pro odstranění rušení stanice NOVA bylo rozhodnuto převést i tuto stanici na digitální pří-
jem. Digitálním vysíláním se podařilo rušení odstranit, ale nastal nový problém se zvukem. 
Některé televizní přijímače nejsou schopny rozlišit zvuk originální a dabovaný. Stanice 
NOVA zároveň nemá v signálu identifikátor PID pro automatické rozlišení zvuků. V tomto 
případě se nejedná o nekvalitně nastavený náš přijímač a převaděč umístěný na domě č. 
p. 1097. Ke zlepšení poslechu u některých dabovaných pořadů bylo spolu se servisní 
firmou hledáno a následně přijato toto řešení: Ponechat vysílání stanice NOVA na di-
gitálním přijmu. U některých televizních přijímačů je možnost tlačítkového ovládání 
- čeština, originál, mix-stereo. Majitelé těchto televizních přijímačů nemají problém 
s poslechem dabovaných pořadů. Někteří uživatelé si musí své přijímače pro digitální 
vysílání NOVA doladit (D6-G). 

Znovu bylo do provozu uvedeno analogové vysílání stanice NOVA (12 kanál BG). 
Nezbývá, než doufat, že nebude analogový přenos stanice NOVA opět rušen. Příjemce 
kabelové televize si může vybrat z vysílací stanice NOVA bud' analogový nebo digitální 
příjem. 

Problém mixování zvuku je řešen i u dalších provozovatelé, kteří přešli na digitální vysí-
lání a je předpoklad, že GITAL s.r.o., poskytovatel TV programů ze satelitu tento problém 
v dohledné době vyřeší. 

Každý zásah do vysílací techniky není bezplatný, je časově i finančně náročný. Jedná 
se o techniku, u které nelze nikdy zajistit naprostou bezporuchovost. Ne vždy nahlášená 
závada je v kabelových rozvodech, ale v televizním přijímači majitele. Vychýlení antény na 
hlavní stanici, kterou zapříčinil orkán Kyrii, byla několik dnů příčinou nekvalitního příjmu. 
I ten nejnáruživější televizní divák by mohl pochopit, že na některých místech republiky 
měly obyvatelé po tomto řádění živlu jiné starosti než nekvalitní příjem televizního vysílání. 
Servisní firma v tomto případě upřednostnila závažnější havárie. 

Pro srovnání kvality kabelového televizního vysílání navrhuji všem uživatelům kabelové 
televize poptat se u jiných provozovatelů na podmínky provozování a na výši poplatků za 
zásuvku. 

Přáním provozovatele kabelové televize v Ledči na Sázavou je kvalitní a bezporuchový 
příjem televizních pořadů, a k tomu Vám přeji klid a pohodu u Vašich televizních přijímačů. 

Josef Forst, předseda SBDO Ledeč nad Sázavou 

Záchrana zahradního altánu 
ledečského hradu 

V dubnových LN byli čtenáři informováni 
mj. o pokračování oprav a obnovy ledečského 
hradu v roce 2007. 

Součástí statického zajišťování hradebních 
zdí na jihovýchodní straně je i terasa s altánem. 

Zmíněný altán je drobný čtyřboký zděný 
objekt umístěný přímo na hraně vnějšího hra-
debního opevnění, s půlkruhovým klenutým 
vstupem ze zahradní terasy, s křížovou klenbou 
stropu, se třemi okenními otvory a s jehlanco-
vou střechou. 

Původně byl vyzdoben výmalbami stropu 
a sgrafitem na stěnách interiéru, velmi hodnotné 
bylo i terakotové bohatě profilované zdobení 
okenních ostění. Střešní krytina byla etemitová, 
ve špici byla umístěna hrotnice. S ohledem na 
uvedené patří tento objekt mezi velmi význam-
né součásti hradu. 

Postupem času, za dobu, kdy nebyl vůbec 
udržován, silně chátral. Celá desetiletí prorůs-
tal břečťanem, který zcela zničil střechu a tím 
docházelo k trvalému zatékání do objektu a ná-
sledným škodám jak na stavební konstrukci, 
tak i na výzdobě interieru i terakotových ostění 
a to tak, že hrozila celková devastace. Interier 
poškodily i dobové přemalby. 

Každá náprava takového stavu však stojí 
nemálo peněz a těch se nám pro podobné účely 
trvale nedostává. Zvolili jsme proto cestu po-
stupné záchrany a obnovy. 

Koncem roku 2003 a na jaře 2004 bylo pro-
vedeno základní statické zabezpečení-sepnutí 
stěn pomocí ocelových táhel a celková rekon-
strukce zastřešení spočívající v obnově krovu, 
osazení nové měděné hrotnice a nahrazení 
předchozí etemitové krytiny dvojitým šinde-
lem. Tím byl objekt připraven pro následné 
restaurátorské práce.Vynaloženo na to bylo cca 
145 tis. Kč. 

V průběhu roku 2004 byly vyžádány nabídky 
na restaurátorské práce. Jejich výše se pohy-
bovala od 400 do 560 tis. Kč. Protože takové 
finanční prostředky nebyly k dispozici, byla 
záležitost restaurování odložena. 

V letošním roce se nám přece jen podařilo 
vyčlenit z příspěvků Města a fi AquacompHard 
určitou část finančních prostředků, podle nej-
nižší nabídky byl vybrán licencovaný restau-
rátor p. David Zeman z Litomyšle (restaurování 
terakot provádí restaurátor p. Vrbata z Pardubic) 
a restaurátorské práce byly pod dohledem auto-
ra projektu, Národního památkového ústavu, 
pracoviště Brno a pověřeného prvoinstančního 
úřadu památkové péče ve Světlé nad Sáz., za-
hájeny. Stavební práce s tím související provádí 
firma Haniš, která na obnově hradu pracuje již 
několik roků. 

Restaurátorské práce spočívají v restau-
rování a presentaci omítkových a barevných 
vrstev v interieru a exterieru a restaurování ter-
akotového ostění tri oken altánu, to vše včetně 
doprovodných stavebních prací podle koncepce 
restaurování a schváleného restaurátorského 
záměru. 

Vlastní restaurátorské práce budou dokonče-
ny v měsíci srpnu, následně budou komisionál-
ně předány a převzaty za přítomnosti zástupců 
vlastníka památky, orgánu státní památkové 
péče, NPU-pracoviště Brno a zhotovitele prací 
a bude tak dokončena celková záchrana tohoto 
objektu. Skutečně vynaložené náklady budou 
vyčísleny po uzavření fakturace, budou se po-
hybovat kolem 400 tisíc. Bohumil Svoboda 
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Skauting má 100 let 
„Ohně na horách" - taková okřídlená věta, 

ale došla svého naplnění při oslavách stého 
výročí založení světové skautské organizace. 
Za den a hodinu zrození, či vzniku myšlenky, 
se považuje osmá hodina ranní dne 1. srpna 
1907, kdy na malém ostrůvku Brownsea, jižně 
od Anglie, zahájil Robert Stephenson Baden-
-Powell slavnostním signálem svůj první tábor 
pro dvacet chlapců. 

Nesporný úspěch toho prvního tábora 
- smysl, poslání, cíle i náplň tak, jak se po-
stupně rozvíjely, se stal základem rychle se 
šířícího hnutí, které dnes existuje a žije již ve 
216 zemích všech kontinentů. 

Stoleté výročí oslavují skauti akcí, která 
byla vyhlášena také k zahájení jedenadva-
cátého celosvětového skautského jamboree, 
setkání, které se koná za účasti 40 000 zástup-
ců organizací z celého světa v Gillwell-parku 
v Anglii. 

Ve 216 zemích světa, kde skautské orga-
nizace existují, toho dne vycházeli skauti 
pozdravit úsvit dne na vrcholcích hor již sté 
výročí založení skautského hnutí poselstvím 
ohně, při němž si mohou obnovit svůj závazek 
věrnosti slibu a Zákonu. 

Ne takové ohně, které nás dnes děsí a které 
zakládá leckde i zlý úmysl, neopatrnost, bezo-
hlednost, nedostatek zodpovědnosti, zanedbá-
ní výchovy - i špatná společnost. 

Všechny světové organizace posílají svůj 
pozdrav zapálením ohňů na horách a ten bude 
postupovat od mezinárodní datové hranice 
(180°), která se nachází na ostrovním státě Ki-
ribati, pokračováním přes ostrovy Tichomoří, 
Austrálii, Nový Zéland, Asii, Afriku...kolem 
celé zeměkoule až k Aljašce a končí na Havaji, 
na stejných 180°. 

Ledečští oldskauti vyhlásili svou akci oslav 
a obnovení závazku slibu a Zákona na stejný 
den - 1. srpna - a svůj slib dodrželi výpravou 
na Melechov, tradičně spojený s existencí 
ledečského střediska od roku 1945, kdy toto 
hnutí v Ledči vzniklo. Je to jen malá splátka na 
dluh za dar smysluplně prožitého mládí v od-
dílech i družinách bratří a sester (tedy nikoli 
v „partách", jak se tento zprofanovaný výraz 
nenápadně začíná vkrádat, či dokonce propa-
govat spolu s dalšími projevy pozvolné ztráty 
paměti ve všech vrstvách naší společnosti.) 

Bylo to mládí bez alkoholu, cigaret, heren 
a barů, bez bezcitných počítačových her a podiv-
ně pomíchané stupnice hodnot, televizních pořa-
dů, či reklam na všechno zbytečné, kde všechno 
tohle začíná a - bohužel - někdy i končí. 

Pětičlenná hlídka - dá se to tak říci - vy-
stoupala se zastávkou u Křížové studánky, kde 
vedoucí výpravy ostatním zazpíval první část 
skautské hymny, a pak pokračovali pod roz-
hlednu, která sice již nenabízí daleký rozhled 
do kraje, ale plní jiný účel. A to byl čas k ná-
vratu. Začíná úsvit druhého století skautingu. 

Sony - SO (Svojsíkův oddíl) 

ČSCH v Ledči n. S. 
vás zve na 

OKRESNÍ VÝSTAVU 
CHOVATELŮ 

Speciální výstava králíků masných 
plemen ČR 

Ledeč nad sázavou 
Pivovarská ulice, 6. - 7. října 2007 

Tip na výlet - mlýn Budčice 
Ves Budčice se rozkládá na pravém břehu řeky Sázavy cca 10 km západně od Ledče n/S. Na kraji 

obce stojí vodní mlýn, který zde byl postaven na troskách železářské hutě v roce 1893. Z té se za mlý-
nem zachoval ostrov tvořený převážně modrou struskou (odpad vznikající při tavení železné rudy). 

Mlýn, s kolem na spodní vodu, je obdélná budova krytá sedlovou střechou. Fasáda je členěna 
podokenní a korunní římsou; segmentově zaklenutá okna a dveře jsou opatřeny šambránami; nároží 
budovy je zdobeno rustikou. Nejzajímavější je kompletní technické vybavení v interiéru mlýna, které 
se zachovalo v nezměněné podobě. 

Tato technická památka bohužel značně utrpěla při povodních v letech 2002 a 2005. Největší škody 
však napáchala velká voda v roce 2006, kdy bylo zatopeno celé přízemí mlýna téměř do 2 m a bylo 
poničeno vodní kolo, které se dnes již netočí. 

Kvůli malé návštěvnosti není ve mlýně stálý průvodce a mlýn je trvale uzavřen, proto je prohlídku 
nutno předem objednat. 

Možnost prohlídky: Vstupné: 
- po telefonické dohodě na č. 607 678 788 - dospělí 25,-
- pouze pro skupiny od 10 osob - děti 15,-

MILOŠ SEKOT VYSTAVUJE 
Ve výstavní síni ledečského muzea byla v první zářijový den otevřena výstava fotografií 

ledečského amatérského fotografa - Miloše Sekota. Na třiceti velkoformátových barevných 
fotografiích autor přibližuje život zvířat v zoologických zahradách u nás i v zahraničí. Zajímavé 
fotografie vynikají nápaditými záběry a dobrou kompozicí. Miloš Sekot se věnuje fotografová-
ní od dětských let, prošel několika technickými procesy a dnes pracuje výhradně s digitálními 
fotoaparáty. Nejraději fotografuje zvířata a daří se mu i reportážní fotografie. Zajímavá výstava 
potrvá do 27. září. Vernisáž Sekotovy výstavy zahájila krajská zastupitelka a starostka Havlíčko-
va Brodu ing. Jana Fischerová. Text a foto: František Pleva 

PODRUHÉ 
Výtvarníci z Ledečska vystavují na hradě 

Baum Lubor - šperky, nože 
Cejhon Josef - olej 
Hrbek Jiří - fotografie 
Krofián Miroslav - olej 
Kubíček Karel - akvarel, olej 
Měkotová Ivana - pastel 
Minář Petr - plastika (kámen) 
Novák Jaroslav - plastika (struska) 

Pešek Bedřich - olej 
Štrbáň Anton - olej 
Urban Jaroslav - plastika (dřevo) 

Výstavu pořádá městské muzeum a potrvá od 
30. 9. (vernisáž v 17 hodin) do 31. 10. 2007 

Otevřeno: 
středa - neděle, 9-12 a 13-16 hodin 
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Ledečská házená 
Muži- rozlosování podzim 2007 
2. liga -- skupina JZČ 
Sobota 8. 9. 2007 15.30 Ledeč n.S. - Loko Plzeň „B" 
Sobota 15.9. 2007 15.30 Ledeč n.S. - Sparta Praha 
Neděle 23. 9. 2007 11.00 SK Praha 4 - Ledeč n.S. 
Sobota 29. 9. 2007 15.30 Ledeč n.S. - Starý Plzenec 
Neděle 7. 10. 2007 17.00 Loko Plzeň SCM - Ledeč n.S. 
Sobota 13. 10. 2007 15.30 Ledeč n.S. — Fezko Strakonice 
Neděle 21. 10. 2007 13.00 Bohemians Praha - Ledeč n.S. 
Sobota 3. 11.2007 15.30 Ledeč n.S. - Spartak MAS Sezimovo Ústí 
Sobota 10. 11.2007 18.00 Sokol Košutka - Ledeč n.S 
Sobota 17. 11.2007 15.30 Ledeč n.S. - Loko České Budějovice 
Neděle 25. 11.2007 17.00 HC Plzeň Bolevec MAT - Ledeč n.S. 

Ženy - rozlosování podzim 2007 
2. liga Č 
Sobota 8. 9. 2007 13.30 Ledeč n.S. - Spartak Ústí n.L 
Neděle 15.9. 2007 13.30 Ledeč n.S. - Sokol Chrudim 
Sobota 22. 9. 2007 12.30 SHK DP Pardubice - Ledeč n.S. 
Neděle 7. 10. 2007 Lokomotiva Liberec - Ledeč n.S. 
Sobota 13. 10. 2007 13.30 Ledeč n.S. - Fezko Strakonice 
Neděle 28. 10. 2007 17.30 Sokol Vršovice - Ledeč n.S. 
Sobota 3. 11.2007 13,30 Ledeč n.S. - Z W Z Milevsko 
Neděle 11. 11.2007 15.30 Sokol II Kobylisy - Ledeč.n.S. 
Sobota 17. 11.2007 13.30 Ledeč n.S. - Loko České Budějovice 

Všechny termíny včetně začátků utkání doma by již neměly být změněny. Termíny utkání venku 
jsou převzaty ze Zpravodaje ČSH a mohou být upřesněny 10 dní před uvedeným termínem. 

Aerobic zahajuje 
TJ Kovofiniš - odbor SPV zahajuje cvičení 1. října 2007 pro ženy a dívky 
- AEROBIC, STEP AEROBIC, KONDIČNÍ CVIČENÍ - vždy v pondělí 
a čtvrtek v době od 20 do 21 hodin ve školní tělocvičně v Nádražní ulici 
v Ledči nad Sázavou. Přihlášky stačí vždy před cvičební hodinou. 

MATEŘSKÉ CENTRUM LEDŇÁČEK 
pořádá 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
který se bude konat 

v sobotu 6. října 2007 v 9-11.30,13.30-15.30 
Zveme všechny, kteří mají zájem prohlédnout si naše prostory 

a vyzkoušet si i něco málo z naší tvořivé dílničky. 
Mateřské centrum se nachází v budově ZŠ v ul. Komenského 

(vchod ze dvora). Na všechny se těší Eva, Lucka a Jana 

CO NÁS ČEKÁ V LEDŇÁČKU V ZÁŘÍ A ŘÍJNU 

Úterý 18. září 9:00-11:00 hernička, zhotovení mramorovaného papíru 
Středa 19. září 10:00-11:00 rytmika 
Čtvrtek 20. září 9:00-11:00 hernička, zhotovení mramorovaného papíru 
Čtvrtek 20. září 9:00-11:00 hernička, čtení pohádky 
Úterý 25. září 9:00-11:00 hernička, výroba postaviček ze střapců 
Středa 26. září 10:00-11:00 rytmika 
Čtvrtek 27. září 9:00-11:00 hernička, výroba postaviček ze střapců 
Čtvrtek 27. září 15:30-17.30 hernička, čtení pohádky 
Úterý 2. října 9:00-11:00 výroba prstových loutek, hernička 
Středa 3. října 10:00-11:00 rytmika 
Čtvrtek 4. října 9:00-11:00 hernička, výroba prstových loutek 
Čtvrtek 4. říj na 15:30-17:30 hernička, výroba prstových loutek 
Sobota 6. října 10:00-13:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Úterý 9. října 9:00-11:00 zhotovení květin z papíru, hernička 
Středa 10. října 10:00-11:00 rytmika 
Čtvrtek 11. října 9:00-11:00 hernička, zhotovení květin z papíru 
Čtvrtek 11. října 15:30-17:30 hernička, cvičení s dětmi 
Úterý 16. října 9:00-11:00 skládáme origami, hernička 
Středa 17. října 10:00-11:00 rytmika 
Čtvrtek 18. října 9:00-11:00 hernička 
Čtvrtek 18. října 15:30-17:30 hernička, čtení pohádek 
Pátek 19. října od 10:00 REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ MC KRAJE VYSOČINA 

n r w P E G a r a ® 
I I L Ž U LEDEČ, a s . 

Společnost LECOM LEDEČ, a.s. 
přijme z důvodu výrazného rozšíření 
výroby a obchodních aktivit do stálé-
ho pracovního poměru: 

• strojního zámečníka 
• montéra externích montáží 
• elektromechanika 

Požadujeme: vyučení nebo zapracová-
ní v oboru, pracovitost a spolehlivost 

• obchodního manažera 
pro prodej výrobků anglické 
firmy Mec Wash 

Požadujeme: dobrá znalost anglického 
jazyka, středoškolské vzdělání strojního 
nebo elektrotechnického směru, řidičský 
průkaz, pracovitost a spolehlivost 

Nabízíme: velmi dobré základní 
platové podmínky plus další výhodný 
bonusový systém odměňování 

Prosím kontaktujte nás přímo v sídle 
firmy na adrese: 

LECOM LEDEČ, a.s. 
Nádražní 4 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
nebo na tel. číslech - 602 538 579, 

569 726 084 - Svoboda Jiří 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
Firma EMKOMETER s.r.o., 

Na Žižkově 1245 v Ledči n/ S. 
nabízí uplatnění pro soustruž-

níky. Praxe min. 5 let. 
Informace na tel. 603 273 240 

VLASTNÍTE NEMOVITOST? 
POTŘEBUJETE PENÍZE? 

NECHCETE PROKAZOVAT 
PŘÍJEM? 

VOLEJTE! 
Tel.: 731 127 543,731 140 941 

• řešení vašich exekucí 
• bankovní hypotéky 
• nebankovní hypotéky 
• podnikatelské úvěry 
• vlastní nebankovní úvěry 
• oddlužování nemovitostí 

PRODÁM 
byt 2+kk (37 m2) na sídlišti 

v Ledči nad Sázavou, 
osobní vlastnictví, panel, 1. patro, 

balkon, 
vše jižní strana, krásný výhled, 

blízká samoobsluha i poliklinika, 
vlastní komora na poschodí 

a sklep. 
Kontakt: 603 744 212 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Anna Horká 

Úmrtí: 
Růžičková Jiřina 
Janák Ladislav 
Hurtová Věra 

Výročí: 
70 let: 
Nechvátalová Jana 
Havránek Václav 

75 let: 
Cahová Marie 
Vrána Jan 

80 let: 
Jelínek Miroslav 
Nulíčková Věra 
Marková Miroslava 

91 let: 
Samohelová Marta 
Jiřík Václav 

Svatby: 
Miroslav Sklenář - Jana Kubátová 
Josef Sekot - Petra Poklopová 
Jan Poupě - Soňa Horajsová 

OMLUVA REDAKCE 
V minulých Ledečských novinách jsme 
v článku Ohaři v Kozlí nechtěně poškodili 
pana Karla Lepešku z Mrzkovic, který na 
uvedené soutěži skončil se svým českým 
fouskem Ajaxem na výborném druhém mís-
tě. K výkonu blahopřeje a za zkomoleninu 
se cvičiteli i autorovi článku se omlouvá -

redakce Ledečských novin 

Čtvrtý ročník půvabné pěvecké soutěže kli-
entů ústavů sociální péče a stacionářů přes ne-
přízeň osudu proběhl v pondělí 10. září 2007 
od 9:30 hodin v ledečské sokolovně. Shodou 
nepříznivých okolností chyběl poprvé v po-
rotě kmotr stacionáře Petrklíč poslanec Jan 
Kasal a také jeho kolega František Bublán, 
ale co čert nechtěl, museli jsme se tentokrát 
obejít i bez osvědčené moderátorské dvojice 
Romana Vávry, Karla Hruši a též jeho apara-
tury. Černé myšlenky se nám proto počátkem 
září honily hlavou, ale když jsme obdrželi 
osm přihlášek do soutěže od tradičních účast-
níků z řad sociálních ústavů a stacionářů, 
nemohli jsme je zklamat. Řekli jsme si: každý 
je nahraditelný a oslovili další spřízněné duše, 
které nám pomohly soutěž uspořádat. V po-
rotě tak nově zasedl zástupce ředitelky USP 
Háj Mgr. Miroslav Sklenář, poslance Kasala 
nahradil jeho kolega Karel Pacal a hlavního 
sponzora Lesy ČR, s.p. reprezentovala Helena 
Brožková. Moderování se ochotně a s bravu-
rou sobě vlastní ujal Tomáš Doležal z DDM, 
který se postaral i o zapůjčení aparatury. 

Zbytek poroty byl poskládán již z tradič-
ních matadorů - ředitelka Oblastní charity H. 
Brod Bc. Anna Blažková, starosta Stanislav 
Vrba a místostarosta Jaroslav Doležal. S pořa-
datelstvím ledečskému Petrklíči opět nezištně 

PODĚKOVÁNÍ 
Prostřednictvím Ledečských novin bychom 

rádi poděkovali MUDr. Kratochvílové a celé-
mu personálu LDN-Háj za vstřícnou a oběta-
vou péči o naši maminku - paní Věru Hurtovou. 

Dcera a syn 

VZPOMÍNKA 
Dne 25. září si připomínáme první rok od 

úmrtí pana Tibora BEDNÁRA. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. Rodina 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se 

mnou 17. 8. přišli vyprovodit na poslední ces-
tě životem moji drahou a milovanou babičku 
- paní Marii Jiříkovou. Za projevenou soustrast 
všem ze srdce děkuji. 

Vnučka Erika Mikova 

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 13. 9. 2007 oslaví 91. narozeniny můj 

děda - pan Václav Jiřík. Vše nej lepší a hodně 
zdraví, dědo, máme tě všichni strašně moc rádi. 

Vnučka Erika s manželem Janem, 
pravnoučata Ondřej a Barborka Mikovi 

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

Zubní ordinace MUDr. Kateřiny Ulybino-
vé v Ledči nad Sázavou přijme zdravotní 
sestru na poloviční úvazek. Informace na 
tel. číslech: 569 722 318, 774 337 203, 
608 205 337 

PRODÁM 
Fiat UNO 1,5 litru, rok výroby 1986, 
STK 03/08, nové brzdy a díly výfuku, 
autorádio, střešní okno. Stav dobrý. 

Cena 9.000,- Kč. Možnost slevy. 
Tel.: 723 836 657 

Karuzošou počtvrté 
pomohl starosta TJ SOKOL Stanislav Šilhán. 

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám 
umožnili akci uspořádat, byly to: Lesy ČR 
s.p., ČMSS, a,s„ Ovoce a zelenina Husovo 
náměstí, Oblastní charita H.Brod, TJ SOKOL, 
Město Ledeč nad Sázavou, DDM Ledeč nad 
Sázavou, rodiče dětí a zaměstnanci stacio-
náře Petrklíč. Mezi sponzory se též zařadil 
RNDr. Pavel Policar z Obrvaně, který přišel 
na úvod zahrát a zazpívat a předal pořada-
telskému stacionáři Petrklíč novou kvalitní 
kytaru. S pořadatelstvím nám pomáhali stu-

LEDEČSKÝ KULTURNÍ PODZIM 
14. 9. 07 - Pepa Nos - recitál 
od 20.00 v sále gymnázia 

15. 9. 07 - Den ledečských památek 
13.00-17.00 - Otevření vybraných, běžně 
nepřístupných objektů veřejnosti 

21. 9. 07. - Vlasta Třešňák Band - koncert 
od 20.00 v sále gymnázia 

28.9. 07 -31 . 10. 07 
Výstava ledečských výtvarníků 
V galerii Městského muzea 

6. 10. 07 - Drakiáda 
Od 13.00 nad novým sídlištěm 

12. 10. 07 -Módní show 
Od 18.00 a od 21.00 v Sokolovně 

19. 10. 07 - Jiří Schmitzer - recitál 
od 20.00 v sále gymnázia 

20. 10. 07 -Den stromů 

2. 11. 07 - Václav Koubek - recitál 
Od 20.00 v sále gymnázia 

23. 11. 07 - Vladimír Merta - recitál 
Od 20.00 v sále gymnázia 

Změna vyhrazena 

Módní show 
Přijměte pozvání dne 12.10. 2007 na MÓD-

NÍ SHOW v sokolovně v Ledči nad Sázavou. 
Akce proběhne dvakrát, a to v 18.00 hod. a ve 
21.00 hod. Předprodej místenek od října v kos-
metickém salónu Jany Roulové. Pro ty z Vás, 
kteří se zajímají o módu, budou představeny 
nové kolekce značek Lee, Wrangler, 4You, 
pietro filipi..., pochopitelně nová kolekce 
spodního prádla Ego-fashionu a jako vždy ne-
bude chybět spousta nových světelných efek-
tů a netradiční extravagance. Těším se na Vaši 
účast. Více info. na www.renatapanska.cz 

Renata Panská 

denti a studentky ze světelské střední školy 
sociální. 

Na stupních vítězů byla tentokrát tlačenice, 
šest účinkujících z 23 získalo shodných 29 
bodů! Vítězství si nakonec odnesla paní Marie 
Kravarová z USP Červený Hrádek za přednes 
písně Skálo, skálo, skálo. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali 
a všem, kteří mezi nás přišli. Již se všichni 
těšíme na ročník pátý. 

Bc. Iveta Vrbová, 
vedoucí stacionáře Petrklíč 

- 20.9. 
- 23.9. 

- 12.9. 
- 28.9. 

- 15.9. 
- 28.9. 
- 29.9. 

3. 9. 
- 13.9. 
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