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VYROCNI SCHŮZE SDH 
18. ledna 2008 proběhla v Hotelu Stadion výroční valná hromada 

- výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů v Ledči nad Sázavou. 
Schůzi, která mimo jiné ukončila rok oslav ke 135. výročí založení 
SDH, zahájil a průvodním slovem řídil velitel stanice HZS v Ledči 
n/S., vrchní inspektor Vítězslav Hess, který současně přivítal a před-
stavil hosty:, 

- ředitele HZS ÚO plk. Jaroslava Nácovského a zároveň 
dlouholetého člena SDH 

- zástupce ředitele Ing. Bc. mjr. Zdeňka Šacha oba za Hasičský zá-
chranný sbor (HZS), dále pak 

- starostu krajského sdružení pana Františka Grubauera 
- člena výkonného výboru SH CMS pana Jana Slámečku 

za Svaz hasičů Čech, Moravy a Slezska a v neposlední řadě také 

- starostu města pana Stanislava Vrbu s manželkou Ivetouza 
zřizovatele sboru Město Ledeč nad Sázavou a Denní stacio-
nář PETRKLÍČ pro děti a mládež s mentálním a kombino-
vaným postižením. 

- vedoucí rady „Zasloužilý hasič", bývalý starosta okrsku a tradiční 
účastník našich akcí pan Josef Cihlář, se ze schůze omluvil písem-
nou zdravicí z důvodů současného konání schůze SDH Číhošť, kde 
je dlouholetým členem. 
První se ujal slova starosta SDH Mgr. Daniel Horký, který nás sezná-

mil se zprávou o činnosti sboru v roce 2007. 

stručný výtah: 
Sbor má k dnešnímu dni 41 členů, z toho je 18 členů ve výjezdové 
jednotce. 

Naše řady se rozšířily o dva podporující členy Tomáše Serbuse 
a Tomáše Bartíka, dále jsou v současné době evidováni 4 zájemci 
o členství, dvě dívky a dva chlapci. Kolektiv mladých hasičů zatím není 
provozován a v dané souvislosti bylo dospěno k závěru, že je na místě 
ho založit a to už jen z důvodu dalšího omlazení naší členské základny. 

Nejpravděpodobnější variantou je uskutečnění tohoto záměru ve spolu-
práci s DDM. Na vedoucího kolektivu byl navržen a odpovědnou osobou 
k jednání v dané věci určen Tomáš Doležal. 

V rámci odborné přípravy a vzdělávání proběhly v uplynulém roce 
kurzy hasič III. stupně a strojnický kurz. 

Zásahy sboru se týkaly především sněhové kalamity, orkánu „Kyrill", 
přívalových dešťů a požárů. Celkem jednotka zasahovala u 14 událostí 
a odpracováno při nich bylo cca 117 hodin. 

Dále byly zmíněny výsledky soutěží, ve kterých se nám bohužel 
v minulém roce příliš nevedlo, prověřovací cvičení jímání uniklé ne-
bezpečné látky z vodního toku ve Pstruhárnách, oslava k 135. výročí 
založení sboru, dále pak naše účast na společenském dění v Ledči nad 
Sázavou a blízkém okolí. 

Odhlasována byla výjezdová jednotka SDH pro rok 2008 ve složení: 
Ladislav Vacek, Petr Janák, Daniel Horký, Lucie Irshiková, Jaroslav 
Pánek, Štěpán Polák, Jaroslav Jelínek, Pavel a Petr Škvorovi, Libor 
Hart, Ondřej Kršňák, Tomáš Doležal a dále čekatelé na přijetí v roce 
2008 Tomáš Prchal a Květoslava Bendová. 

Následně starosta sboru společně se starostou města předali malé 
ocenění za aktivní činnost Květoslavě Bendové, Lucii Irshikové, Petru 
Janákovi a Jaroslavu Pánkovi. 

Závěrem starosta sboru poděkoval zástupci města za spolupráci 
a trvalou podporu činnosti našeho sboru, širší části členské základny za 
účast při událostech rozsáhlejšího charakteru. Zástupcům HZS a profe-
sionálním hasičům, se kterými sdílíme stanici, a samozřejmě též našim 
rodinným příslušníkům za pochopení pro naši práci. 

Poté se ujal slova člen výkonného výboru SH ČMS Jan Slámečka, 
který nejprve pochválil ledečský SDH, zejména starostu sboru za jeho 
obětavou práci, následně pak při ceremonii pod velením vel. jednotky 
Ladislava Vacka předal zatím nej vyšší ocenění praporu jednotky, a to 
stuhu SH ČMS III. stupně. 

Starosta města pan Stanislav Vrba, ředitel HZS ÚO plk. Jaroslav 
Nácovský, zástupce ředitele Ing. Bc. mjr. Zdeněk Šach a starosta kraj-
ského sdružení František Grubauer svými příspěvky poděkovali sboru 
za jeho práci v oblasti požární ochrany za uplynulý rok. 

Posledním bodem oficiálního programu bylo předání výtěžku z ak-
ce „Hasiči pro Petrklíč" velitelem jednotky SDH vedoucí Denního 
stacionáře Petrklíč pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným 
postižením Bc. Ivetě Vrbové, která nám všem poděkovala nejen za 
finanční dar, ale zejména za celoroční spolupráci na kulturních akcích 
pořádaných stacionářem... 

Tímto aktem byla ukončena oficiální část výroční schůze. Došlo 
k povečeření skvělého guláše, za který mimo jiné vděčíme panu Luboši 
Procházkovi (kuchaři Hotelu Stadion), po konzumaci následovalo od-
ložení některých již nepovinných částí stejnokroje, pochopitelně zábran 
a vrhnutí se do víru tance pod taktovkou DJ Karla Hrůši, kterému náleží 
náš dík. Spolu s tímto připojujeme poděkování celému personálu Hote-
lu Stadion, vaše obsluha a starost o nás byla dokonalá! Děkujeme! 

Tomáš Doležal, SDH Ledeč nad Sázavou 

MARIÁŠOVÝ TURNAJ 
Zveme vás srdečně na turnaj \ křížovém 

voleném mariáši, který se koná 8. března 
2008 v restauraci NA RŮŽKU od 7 hodm. 

Startovně a závaznou přihlášku je nut-
né vyplnit přímo v restauraci u obsluhy 
nejpozději do 1. března. Případné dotazy 
zodpovíme na tel. 737 988 598 - p. Šejstal 
nebo 603 283 799 - p. Hanzlík. 

Těšíme se na vaši účast! 

Společenství pracovníků školy a 
Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 

pořádají 
29. února 2008 od 20.00 h 

4. absolventský ples vyšší odborné školy 
v sokolovně v Ledči n. Sáz. 

Vstupné: 120,- Kč, stání 100,- Kč 
Předprodej: V. Rýdlová VOS 

ZÁJEZD DO POLSKA 
Informační centrum Ledeč nad Sázavou 
pořádá dne 15. března zájezd do Polska 
Kudowa - Zdroj. 
Prodej vstupenek od 11. února na IC. 
Cena 200,- Kč 
Odjezd v 6:00 hod. od Komerční banky 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 21. ledna 2008 
RM schvaluje: 

- smlouvu o výpůjčce č. 1/2008 s příspěvkovou organizací Muzeum 
Vysočiny Havlíčkův Brod na sbírkové předměty v expozici muzea na 
ledečském hradě. 

- odkoupení drobného hmotného majetku dle inventurního seznamu 
Muzea Vysočiny v celkové účetní hodnotě 17.086,44 Kč do majetku 
města Ledeč nad Sázavou za cenu 500,- Kč. 

- uzavření „Dohody o svěření osobního motorového vozidla do společného 
užívání jakožto vozidla referentského" s Ing. Janem Čepou, vedoucím 
odboru samosprávy městského úřadu s účinností od 22. 1. 2008. 

- panu Stanislavu Vrbovi - starostovi města náhradu měsíční odměny za 
nevyčerpanou dovolenou roku 2007. 

- panu Jaroslavu Doležalovi - místostarostovi města náhradu měsíční 
odměny za nevyčerpanou dovolenou roku 2007. 

- vypracované standardy kvality sociálních služeb pro organizační složku 
města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou. 

- Františku Staníčkovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v ul. 
Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2008 do 31. 
3. 2008. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši 600,- Kč měsíčně. 

- Miroslavě Králové prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/1 v ul. 
Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 29. 2. 2008 do 28. 
2. 2009. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši 883,- Kč měsíčně. 

- manželům Janu a Miloslavě Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy 
k bytu č. 9 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 

1. 2. 2008 do 30. 6. 2008. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 
nájemné sjednané dohodou ve výši 1545,- Kč měsíčně. 

- „Dohodu o úhradě závazku" uzavřenou s Janem a Miloslavou 
Staníčkovými ze dne 16. 1. 2008. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 38, ul. 5. května 1252, Ledeč nad 
Sázavou v DPS paní Jaroslavě Panské, bytem Chřenovice 74, a to na 
dobu určitou do 31. 12. 2008 s tím, že se přihlásí v Ledči nad Sázavou 
k trvalému pobytu. Rada města schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 
výši Kč 817,- měsíčně. 

- zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc.č. 2236/1 v ulici 
Melechovská v kat. území Ledeč nad Sázavou.. 

- prominutí nájemného za období 8-12/2007 za pronájem jedné místnosti 
v čp. 16 v Ledči nad Sázavou Svazu důchodců Ledeč n/S. 

- zveřejnění záměru pronajmout 1 místnost jako nebytové prostory v budově 
polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450 o rozloze 19,20 m2 za 
předpokladu, že nájemce provede opravy na své vlastní náklady. 

- provedení stavebních úprav dle předloženého položkového rozpočtu 
v zubní ordinaci MUDr. Zdeňky Maštálkové v budově polikliniky čp. 
450 v Ledči nad Sázavou s tím, že Město Ledeč nad Sázavou bude tyto 
stavební úpravy hradit do výše 60.000,- Kč a ostatní náklady bude hradit 
žadatel bez nároku na náhradu. 

- dodatky č. 1-2008 ke kupním smlouvám o dodávce a odběru tepla č. 
45001/2002 z kotelny čp. 450, č. 45005/2004 z kotelny čp. 450 a č. 
93001/2002 z kotelny čp. 93 s firmou ATOS spol.s.r.o. Ledeč nad 
Sázavou. 

- návrh místostarosty Doležala na pořízení propagačních materiálů s logem 
Města (propisky, igelitové tašky). 

- změnu provozní doby v muzeu Ledeč nad Sázavou takto: otvírací dny 
středa - neděle, zavírací pondělí a úterý. 

NÁVŠTĚVA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 
Region plný překvapení. Tak na hejtmana Miloše Vystrčila působila 
návštěva Ledečska. Představitelé hostitelské radnice pro něho připravili 
takový program, že se nestačil divit. 
Jedním z bodů návštěvy byla totiž i návštěva Septouchovské jeskyně. 
Ledečská radnice usiluje o její zpřístupnění veřejnosti, vyjednává 
s báňským úřadem podmínky. „Pan Vystrčil byl prvním politikem, 
který prostory navštívil," pochlubil se ledečský místostarosta Jaroslav 
Doležal. „Vůbec jsem netušil, že tu něco takového máte," žasl nad 
jeskynními prostory Vystrčil. Podle Doležala byl ale hejtmanův údiv 
nasnadě. V Ledči je to totiž prý teprve druhá jeskyně v kraji. 

A divit se hejtman nestačil ani chvíli poté. To když spatřil ledečský 
zimní stadion. „Je až s podivem, jaké služby nabízí šestitisícové 
město," kroutil hlavou, když nový zimní stadion srovnával se stařičkou 
stavbou v padesátitisícové krajské Jihlavě. 
Ledči návštěva hejtmana prospěje i do budoucna. Při návštěvě budovy 
gymnázia Vystrčil přislíbil krajské investice do obnovy sálu. „Dříve 
sloužil jako tělocvična, ale po dokončení sportovní haly mu chceme 
vrátit původní funkci," vysvětloval starosta Vrba podobu neobvykle 
zajímavého interiéru. Stejně tak hejtman Vystrčil přislíbil finanční 
spoluúčast obnově ledečského hradu. 

HEJTMAN KRAJE SE SEŠEL S MÍSTNÍ ODS 
Při své návštěvě Ledče se hejtman Miloš Vystrčil setkal také 

v podvečer ve vilémovické hospůdce U Čerta s členy ledeč-
ského sdružení ODS. Setkání byl přítomen i oblastní předseda 
Jan Abbrent. Hejtman členy seznámil s jednáním na ledečské 
radnici a zvlášť hovořil o ledečském hradu a jeskyních. Odpo-
věděl na otázky členů, týkající se vnitrostranických záležitostí 
a přípravy na letošní krajské volby. Celé setkání moderoval 
předseda místního sdružení Karel Urban, který také hejtmana 
informoval o činnosti místního sdružení. Poděkoval mu také za 
vybudování silnice Vilémovice - Pavlíkov, na kterou Ledečáci 
čekali přes čtyřicet let. Hejtmanovi se v Ledči líbilo a slíbil, že 
se sem ještě v tomto volebním období přijede podívat. 
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Vánoční stromek za 23 000 korun Co nového na 
V předvečer Štědrého dne 23. prosince 2007 vznikla v zahájské „Hospůdce U Petra" spontán-

ní charitativní akce. Majitel restaurace, pan Petr Vlk, vyzval své přátele k nezvyklé dražbě. Za 
vyvolávací cenu 10 Kč se rozhodl vydražit obyčejný, přesněji řečeno - velmi invalidní, vánoční 
stromek. Po pětihodinové akci se cena stromku vyšplhala na neuvěřitelných 23 tisíc korun. Vy-
draženou částku se účastníci dražby rozhodli darovat ledečskému stacionáři pro děti a mládež 
s kombinovaným postižením Petrklíč. Předání finančního daru a dalších věcných dárků proběhlo 
v pátek 11. ledna 2008 v našem zařízení za účasti pana Petra Vlka, Martina Hořejše, Marka 
Kirchnera, Jana Bureše, Milana Duška a pana prezidenta Zdeňka Poula ze společnosti Duha -
Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou z Trutnova. Na vydražené částce se nejvíce podíleli 

pánové Marek Kirchner 
(10 000 Kč), Martin 
Hořejš (6 000 Kč) -
majitel Baru Eden, Petr 
Vlk (6 000 Kč) - Hos-
půdka u Vlka. 

Mezi účastníky 
dražby patřili též Josef 
Novák z Jihlavy, Jan 
Olišar a pan Tichý ze 
Světlé n.S. Všem jme-
novaným patří naše po-
děkování a rádi je opět 
ve stacionáři kdykoli 
přivítáme. 

Vysočině - leden 2008 

Bc. Iveta Vrbová 

Města a obce Vysočiny se představily na 
Regiontouru 

Tradičně na začátku roku od 10. do 13. 
ledna se Vysočina společně s ostatními kraji 
představila na veletrhu Regiontour 2008 v Brně. 
Celý veletrh byl jako obvykle zaměřen na 
propagaci zajímavých míst naší republiky a jed-
notlivé obce a města se předháněly v originalitě 
svých prezentací. Osobně se domnívám, že 
Vysočina ve Vysoké konkurenci nabídek 
dopadla velmi dobře. Její originální program 
v režii nepřehlédnutelného Petra Píši z Třeště 
- toho času hostujícího herce v Národním di-
vadle - zaujal velké množství diváků a sklidil 
zasloužený úspěch. 

Na veletrhu byla rovněž představena krajem 
Vysočina nově zřízená příspěvková organizace 
Vysočina Tourism. Je to právě potřeba koordi-
nace a systematičtější propagace Vysočiny jako 
vhodného cíle pro české i zahraniční turisty, 
která vedla k založení speciální organizace. 
Bude nyní na podnikatelích v oblasti ces-
tovního ruchu, obcích a městech, aby s pomocí 
Vysočiny Tourism spojily své síly a naši 
Vysočinu lépe a efektivněji propagovali jako 
přitažlivou turistickou destinaci. Předpokládám, 
že první dílčí závěry o úspěšnosti tohoto nového 
projektu Vysočiny budeme moci učinit za rok 
právě na Regiontouru 2009. 

Krajské policejní ředitelství na Vysočině 
s největší pravděpodobností bude 

Pátý na abilympiádě 
Ledečák Jan Wenemoser se zúčastnil ve dnech 13. - 18. listopadu 2007 sedmé mezinárodní abilympiády 

v Japonsku. V konkurenci 25 soutěžících v kategorii VI3 - Zapojování elektrických obvodů se umístil na 
krásném 5. místě, když první tři místa obsadili domácí Japonci. 

7. Abilympiáda se konala v zhruba půlmiliónovém městě Shizuoka, které se nachází v centrální části nej-
většího ostrova Honšú. Dějištěm abilympiády byly dvě moderní budovy - Twin Messe Shizuoka a Granship. 
Poprvé v dějinách mezinárodních abilympiád se společně s ní uskuteční v termínu 14.-21. listopadu ve městě 
Numazu 39. Světová dovednostní soutěž (WorldSkills Competititon), kterou mohli abilympionici také navští-
vit. Obě akce se konaly jako mezinárodní festival dovedností pro každého. 

Organizátoři abilympiády připravili 30 soutěžních disciplín - 26 v kategorii odborných dovedností, čtyři 
z oblasti volnočasových aktivit; děti tentokrát nesoutěžily. 
Kategorie V13. Zapojování elektronického obvodu 

Použití poskytnutých součástek k zapojení elektronických obvodů podle daného schématu. Vyzkoušeny 
byly dovednosti jako pá-
jení, krimpování, techniky 
zářezového spojení (IDC 
insulation displacement 
connection), techniky oví-
jených spojů (wire-wrap-
ping), atd. 

Město Ledeč nad Sáza-
vou, které Jan Wenemoser 
nepřímo reprezentoval, 
přispělo na jeho účast na 
abilympiádě částkou 15 000 
Kč. Páté místo v náročné 
konkurenci domácích borců 
si zaslouží uznání. 

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR PRO SPOLUOBČANY 
Protože v poslední době jsou zjišťovány případy podvodného vy lákávání peněz od 

našich, zejména starších, spoluobčanů, upozorňujeme na nutnost řádného zvažování ta-
kovéhoto rozhodnutí, neboť pachatelé používají různé smyšlené důvody se zaměřením 
na citovou stránku člověka a s využitím náhodně získaných informací - zejména o rodině, 
příbuzných apod. Svým, často věrohodným, vystupováním dokáží přesvědčit o nutnosti 
půjčky jako například, že potřebují prostředky na odtah nebo opravu porouchaného vozi-
dla, popřípadě na dopravní prostředky, aby se dostali do místa svého bydliště. V některých 
případech vstupují až do bytového prostoru, přičemž využívají nezajištěných vstupních 
dveří. Občané se tak vystavují nebezpečí z další trestné činnosti ze strany pachatelů, kdy 
může dojít ke krádeži osobního majetku, eventuálně i k násilné trestné činnosti. Proto je 
nutné, aby si občané řádně zajišťovali svá obydlí, nepouštěli cizí osoby do bytu a neposky-
tovali takovýmto podvodníkům půjčky. Pokud se dostanete do situace, která vyžaduje naši 
pomoc, obraťte se na nás prostřednictvím linky tísňového volání 158 nebo přímo na zdejší 
policejní stanici s telefonním číslem 569 720 705. 

komisař npor. Jiří Wurm, vedoucí oddělení 

V pátek 11. ledna se hejtmani všech krajů 
setkali v Brně s ministrem vnitra Ivanem Lan-
gerem. Kromě dalších bodů programu nás min-
istr Ivan Langer seznámil s postupem reformy 
Policie České republiky. Pro náš kraj považuji 
v této chvíli za nejvýznamnější, že pan ministr 
poprvé veřejně potvrdil, že cílem ministerstva 
je do konce roku 2012 zřídit ve všech krajích 
krajská policejní ředitelství jako samostatné 
organizační a účetní jednotky. 

Potvrzení plánu zřídit postupně krajská po-
licejní ředitelství ve všech krajích samotným 
ministrem považuji za průlom v přístupu Min-
isterstva vnitra k budoucímu organizačnímu 
uspořádání Policie. Zároveň si troufám říci, že 
kraj Vysočina bude schopen vytvořit všechny 
potřebné podmínky pro ustavení krajského 
policejního ředitelství v Jihlavě ve velmi 
krátké době. Zastupitelstvo kraje Vysočina již 
několikrát deklarovalo svůj zájem o zvýšení 
bezpečnosti občanů Vysočiny a je připraveno 
podniknout potřebné kroky za účelem co 
nej rychlejšího reálného zahájení činnosti kra-
jského policejního ředitelství na Vysočině. 

Bude to právě vznik krajského policejního 
ředitelství, který odstraní doposud komplikova-
nou situaci při krizových situacích při komuni-
kaci mezi jednotlivými složkami integrovaného 
záchranného systému (hasiči, policie, záchran-
ka). Rovněž tak dojde k tolik potřebnému sjed-
nocení řízení důležitých krajských institucí. 

Poděkování 
Ke konci roku 2007 a na začátku roku 2008 

jsem obdržel mnohá vánoční a novoroční přání. 
Protože jsem nestačil na všechna reagovat, 
dovoluji si i touto cestou všem velmi poděkovat. 
Moc si toho vážím. 

Miloš Vystrčil 
hejtman Vysočiny 
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Návštěva Michala Viewegha 

V pátek 25. ledna navštívil naše město 
nejčtenější a zřejmě i nejpopulárnější český 
spisovatel současnosti Michal Viewegh. Šlo o 
první pokus občanského sdružení MOLEKUL 
vytvořit v Ledči nad Sázavou tradici autor-
ských čtení jako dalšího zpestření místního 
kulturního dění. 

V sále ledečského gymnázia Michal Viewe-
gh přečetl několik ukázek ze svých posledních 
děl - povídku Smilstvo ze souboru kratších 
textů českých autorů Povídky o ženách a 
několik Krátkých pohádek pro unavené 
rodiče. Poté dal prostor i diváckým dotazům, 
které zodpovídal s pohotovostí, humorem 
a sebeironií, které si nezadají s nej lepšími 
pasážemi jeho próz. Téměř 150 lidí včetně 
řady studentů se mohlo přesvědčit, že litera-
tura ani její tvůrce nemusí být nic nudného a 
šedého, ba právě naopak. Samotné čtení bylo 
prokládáno písničkami havlíčkobrodského 
rodáka Pavla Lutnera. 

Ještě se sluší vyjádřit poděkování Mi-
chalu Vieweghovi za to, že před zahájením 
samotného autorského čtení s bravurou sobě 
vlastní předal ceny v literární části soutěže 
„Můj strom", „Můj les", završující projekt 
DDM Den stromů. Michal Viewegh zkrátka 
ukázal, že je skromný, sympatický a vstřícný 
člověk, o čemž se mohli členové MOLEKUL 
o.s. přesvědčit nejen při přípravě a průběhu 
samotné akce, ale i při následném posezení ve 
Vile Markétě. Věříme, že i další autoři, které 
bychom rádi do našeho města v následujících 
měsících a letech pozvali, si najdou stejně 
početné a stejně spokojené publikum. 

Petr Fiala 

Masopust ve Vilémovicích 

Významnou událostí na začátku roku 
je ve Vilémovicích masopustní průvod 
masek. V letošním roce padl termín už na 
sobotu 26. ledna. Průvod začínal od 10 
hodin, ale pestré masky se začaly houfovat 
už dlouho před začátkem. Letošní účast 
třiceti masek byla v obnovené dvaadva-
cetileté historii masopustního průvodu 
rekordní. Ztrojnásobil se i počet muzikantů 
a tak nám letos hrála šestičlenná kapela. 
Masky byly obdivuhodně rozmanité a tak 
jsme mohli potkat třeba Krakonoše, zajíce, 
pastelky, berušky, dopravního policistu, 
smrťáka, mnichy, vodníka, kominíka, 
mušketýra, klauna, koně, medvěda, kamna 
a další masky. Průvod začal srazem u staré 
školy a všichni jeli nejdřív na Pavlíkov a 
do Kostelíka. Z Kostelíka jela bizarní sku-
pina na samotu k Novákům a pak zpátky 
do Vilémovic. Tam na ni čekalo ještě přes 
80 domů. Všude maškary dostaly něco 
dobrého na zub, zpravidla tradiční koblihy, 
oblíbenou sekanou, uzené, chlebíčky a 
pálenku. U každého stavení zahrála kapela 
písničku, masky si zatančily a každému 
namalovaly rtěnkou křížek nebo srdíčko 
na čelo. Počasí bylo nepřívětivé a větrné, 
ale odpoledne se promrzlým maškarádům 
ukázalo i sluníčko. 

Jan Pavelka 

Byla to výzva 
Trochu navzdory času, který se nedá ošidit a trochu jako výzva. Tedy již po dvaačtyřicáté 

přibyl další zářez na památné, pětašedesát centimetrů dlouhé dřevěné lžíci, která nás léta na 
našich cestách provází. Ta byla zhotovena zprvu z praktických důvodů, aby se kuchař nepopálil 
při vaření v kotlíku nad ohněm Pak už nesměla chybět při žádné z dalších vánočních výprav 
k melechovské studánce pod rozhlednou. Každý z těch zářezů představuje jednu cestu o vánoč-
ním svátku svatého Štěpána - tedy 26. prosince - na nejvyšší kopec, nebo snad „horu", prostě 
vrchol, který vévodí okolí Ledče. 

Sešlo se nás zprvu dvanáct, když opouštíme řeku, cestou přes Smrčensko, nad Remutou u Me-
ziklaského potoka. Zvolna stoupáme do otevřené krajiny z údolí Sázavy, dosud tichou opuštěnou 
cestou v polích pod lehkým popraškem sněhu. Vzdálený obzor, který nám měl nabídnout daleký 

rozhled, se ještě skrývá v ranní mlze, kde jen stěží rozeznáváme siluetu hradu Lipnice. Poslední 
vesničku procházíme a nikde ještě ani človíčka. Dlouho se probouzí do svátečního dne. 

U křižovatky polních cest se ještě loučíme s otevřenou krajinou. Účastníkům výpravy se tu 
dostává krátká informace o události, ke které mělo dojít na světelském zámku, patřícímu stejně 
jako hrad Lipnice rodu Trčků z Lípy. To na jakési hostině při Valdštejnově návštěvě, tam Adam 
Erdman Trčka měl prohlásit u přípitku ono problematické „... ať žije Albrecht z Valdštějna, 
budoucí král český...". Stalo-li se, doneslo se jistě záhy do Vídně na habsburský dvůr a přispělo 
spádu událostí té doby a historie, ukončené zavražděním Valdštějna a jeho věrných v Chebu 
25. února 1634. Krátce jsme si to zde připomněli, aby ta naše výprava nebyla jen o našem vý-
stupu na Melechov, který má pro nás svou historii, její počátek i pokračování letošním dvaačty-
řicátým ročníkem. 

Však čtyřem z těch dnešních účastníků přibylo už přes šedesát let od doby, kdy skládali svůj 
slib věrnosti a služby. Jsou to členové ledečského klubu oldskautů, kteří si také připomínají dobu 
před více jak šedesáti lety, kdy býval Melechov cílem některé z každotýdenních výprav do blíz-
kého i vzdáleného okolí v létě i v zimě. Tam nahoře, u rozhledny, nám po roce 1945 sloužila jako 
základna i pro přespání malá chatka pod rozhlednou, po které už nezůstal ani základ. Kdo by ji 
udržoval? Kdo by ji mohl a směl udržovat ještě po roce 1950? 

Krátké nadechnutí a pokračujeme pod lesem, než vstoupíme pod klenbu jíním ozdobených 
stromů a pak vzhůru klouzavou cestou. Ještě trochu výš, už před posledním strmým stoupáním, 
je další zastávka u královského majestátu mohutného, starého buku, který nikdy nezapomeneme 
pozdravit na žádné z těch cest. 

Nahoře u studánky byl cíl naší cesty. Následovalo rozdělání ohně a protože jsme přišli připra-
veni na to, že na místě nalezneme jen mokré a namrzlé dřevo pod sněhem, přesto zahořel čistý 
oheň, zapálený jedinou zápalkou, jak jsme se to kdysi dávno naučili. 

Někteří z těch, co letos přišli, byli překvapeni zvláštním aktem, spojujícím všechny, kteří se tu 
sešli: Gilwellský kruh. Ruce spojené dokola si navzájem postupně předávají stisk dlaní. Začíná u 
toho, kdo zahajuje setkání zapálením ohně, pak pokračuje jako poselství, až skončí opět u toho, 
kdo první poslal ten signál. 

Oheň, který se rozhořel, začal vydávat teplo. 
Studánka vydala vodu a brzo se vařil čaj. Dost bylo pro všechny, i pro ty, co už tu na nás čekali 

o chvíli dříve, jak přišli od Rohule. A pak i další - nakonec se nás tu sešlo víc jak dvacet. Slunce 
z čisté oblohy a jinovatka na větvích stromů okolního lesa se třpytila opravdu vánočně. Kdo 
přinesl, nabídl všem, co měl, ke všeobecnému pohoštění. 

Když pak už oheň pomalu dohasínal a byl čas k návratu, padlo rozhodnutí, že zpáteční cestu 
projdeme přes vesničku Mstislavice, kolem samoty Kocanda, kde v roce 1942 měl svůj „Tábor 
Alvareze" Jaroslav Foglar, pak dál přes Velký a Malý vrch - a rozloučení na okraji města. Tam 
nahoře jsme si ověřili, že Melechov už nemá svých 709, nýbrž 715 metrů. Pro nás kolem třista-
padesáti v převýšení. Podstatné to ale není. Smysl a cíl těch každoročních vánočních výprav asi 
bude někde jinde. 

Oldskauti Ledeč - Sonny 
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Za Josefem Rýdlem 
(1915-2008) 

Vážení blízcí i vzdálení, známí i neznámí, 
usmířen s Bohem i lidmi zemřel Josef Rýdl, náš přítel, otec, dědeček, 
soused, vysočinský sedlák, mariánský poutník, muž zbožný a po-
korný, jehož kloubnaté upracované ruce a netěkavé oči by mohly 
vyprávět nejen o těžkých časech, práci a strastech, ale i o skřivanu nad 
polem a o potoku plném raků; o lidech dobrých i podlých, o věcech 
stálých a pomíjivých; a svědčily by také o dobrém Stvořiteli, který 
svého muže neopouštěl. 

Čteme v biblickém Žalmu: „....naše dny pomíjejí/ a jako vzdech 
doznívají naše léta./ Počet našich let je sedmdesát roků,/ jsme-li při 
síle, pak osmdesát/ kvapem uplynou a v letu odcházíme." 

V tomto lednovém větrném čase vyprovázíme muže, kterému bylo 
dáno dožít se požehnaného věku bezmála 93 let. Ve zdraví, radosti 
a v čistém svědomí. Strejka - tak jsem mu říkal - byl jakýmsi praot-
cem tohohle kamenitého koutu Vysočiny. Byl jedním z posledních 
své generace, jeho hluboká paměť nás spojovala s dávnými pradědy 
a prabábami, a se světem, kde ještě vládla poctivost a řád, úcta a pra-
covitost; kdy platilo dané slovo, kdy krajina byla vlídným domovem 
a země rodila zdravé plody. S Josefem Rýdlem odchází kamsi do ne-
návratna kus staré dobré Vysočiny - to je důvod k žalu, 
ale současně i k naději - o svoji zkušenost, o vydo-
byté poznání se přeci dělil, vyprávěl nám, předával... 

Josef Rýdl umřel tam, kde se narodil - v kuchyni 
statku na Dolních Pasekách. I v tom je cosi praot-
covského, stálého a trvalého, přímo věrného, mohli 
bychom říci: Boží dar. 

Narodil se ještě za Rakouska-Uherska v únoru 
1915 a pamatoval vyhlášení samostatné republiky 
v roce 1918, soukromé hospodaření na rodinném 
gruntě, dny práce i dny sváteční, modlitební procesí 
na poutní místa i do polí, kdy se prosilo za dobrou 
úrodu a za vlídné počasí; pamatoval vyhoření rod-
ného domu (zapálil prý závistivec) a jeho obnovu i 
pravidelné cesty do Zahrádky na mše. Říkal - „tehdy 
ještě měla pětikoruna cenu - najedl ses, napil a ještě 
ti koruna zbyla." V roce 1938 vojančil v Sudetech a 
zažil mobilizaci a odhodlání bránit vlast, pak přišly 
běsy války, hospodářské kontroly, zastřelení sousedů 
v Kobylím dole a hrůzy osvobozování; po válce krát-
ké nadechnutí a hned brutální zestátňování, zabírání 
soukromého majetku a umučení přítele, kněze Josefa 
Toufara, mezitím svatba s dívkou z nedalekého Sněta 
a narození syna a dcery. A také zatopení celého údolí 
a zbourání blízkého městečka. A nakonec se dočkal 
i doby, kdy se mohlo zase hospodařit na svém... Byl 
svědkem proměny světa, viděl a zažil zpupná zřízení, 
která se prohlašovala na věčné časy a dnes z nich zbyly jen trosky. 
A v tomto předivu času vyčnívají události a příběhy... 

třeba jak šel s bochníkem chleba za války orodovat na ledečskou 
četnickou stanici ke kolaborantskému veliteli Sovovi za pronásledo-
vaného a vězněného souseda Klucha, který utekl z nucených prací; 

nebo jak v roce 1952 pomohl rodině Jančičkově zHojanovic, 
kterou soudruzi vystěhovali na Štědrý den; 

nebo jeho přátelství se svatým knězem Josefem Toufarem, se 
kterým hrávali karty a když se chystaly u Rýdlů křtiny, Toufar rád 
poznamenal: „Když jsou v domě křtiny, to musí být i soudek piva."; 

jiný malý příběh z nedávné doby - naším krajem projížděl vlivný 
ministr, všichni v jeho okolí mu poklonkovali, pokrytecky sn ím 
hovořili, ale strejka se nepřetvařoval, rovnou zamířil k jádru věci 
a ministra sprdnul: „Co to tam v Praze vyvádíte, vždyť to přivedete na 
buben, zemědělce přehlížíte, půdu rozprodáváte, o napravování křivd 
se nestaráte..." Ministr jen cosi zablekotal na svoji obranu; 

nebo když se u nás naposledy setkali s Karlem Vránou, strejka ho 
požádal, aby ho pohřbil, že už je jak pára nad hrncem a že se chystá. 
Když jsem pak za několik týdnů strejkovi pověděl o náhlé Vránově 
smrti (bylo to 11. prosince, přesně na výroční den Číhošťského 
zázraku), vyhrkly mu slzy a prohlásil: „Tak přeci je v tom Toufar." 
A nesmí být smlčena ani jeho zázračná uzdravení a neuvěřitelná 
přežití smrtelných nehod - kolik jich jen bylo 

Bývali jsme si se strejkou-tak jsem 
mu říkal - blízcí, rád jsem k němu 
chodíval, i na pár výletů do světa 
jsme vyrazili. Jednou při soumraku 
vyslovil přání, abych se s ním - až 
to přijde - naposledy rozloučil a řekl 
u Vojtěcha pár slov. A tak - drahý 
strejko, slib plním. 

- jednou se mu stalo, když ještě jezdil na pole s párem volků, že 
před rozejitými zvířaty zakopl a zůstal ležet. Volkové ho překročili 
a naložený vůz ho minul 

- ve družstvu jezdil s traktorem a vozil fůry brambor. Kdysi jel 
a jednou rukou chtěl za sebou strhnout na kabině plachtu. Otočil se 
a vtom začal traktor prudce zatáčet a pomalu sjíždět do strže. Strejka 
nestačil ani vyskočit a v ten okamžik, těsně na hraně, traktor přestal 
blafat a chcíp 

- nebo jel na motorce, to už mu bylo přes sedmdesát, vezl na 
zádech konev od mlíka a čelně do něj najelo německé auto řítící se 
stočtyricetikilometrovou rychlostí. Strejka vyletěl z holin do vzduchu 
a tvrdě přistál na silnici. Měl pouze přeražená stehna. 

Říkal jsem mu: „Strejko, vy máte snad sedm životů jako kočka nebo 
jako pohádková bytost". A on na to: „Kdepak, to můj dobrej anděl, 
všude se mnou chodí a já se vždycky znova narodím." 

Josef Rýdl. Jméno, která má Bůh vepsané v dlani. Zmizel nám z očí, 
nikoli ze života. Budeme ho stále potkávat na našich pěšinách...Dobro, 
které vykonal a šířil, nemizí. Zavřu oči a vracím se - láska přeci není 
nic jiného než schopnost vyvolat obraz nějakého člověka ve své vnitřní 
komoře: 

Vidím ho, jak pod kolnou štípá dříví, jak pod 
chalupou seče trávu, jak si s nákupem vykračuje 
na ledečském rynku a holí zastavuje auto-
bus... nebo jak ráno vchází do chlíva, jde krmit 
a všechna zvířata radostně pozdraví: „Tak dobrýtro!" 

Znovu otevírám pasecká vrata - vše je při starém: 
dvůr plný zvířecích stop. Ze chlíva do studeného 
ovzduší vlají horké chuchvalce výparů. Sekera za-
seklá ve špalku. Hromada žlutavých štěpin. Kamenné 
prošlapané schody, zápraží, hrnce, košťata a huňatý 
vlčák proti mně. Vstupuji a uvnitř - strejka v beranici. 
„Tak tě vítám, to jsou hosti, dlouho jsi tu nebyl - hned 
si ukroj", ukazuje směrem ke stolu, kde leží uzené. 
Popíjíme pak víno. 

Vidím ho v té kuchyni, kde se narodil a zemřel... 
Na kamnech blafají hrnce s bramborami, pes si pack-
ami otvírá dveře a chodí z místnosti na dvůr a zase 
zpátky. Zaroseným oknem je vidět, jak se dvorem 
prochází kohout s rudým hřebenem a pomalu na něj 
klesá lehký sníh. Jakoby nebyl čas. Strejka sedí na 
štokrleti, plete košíky a zpívá staré koledy, které ho v 
dětství naučili toulaví žebráci: „Dej Vám Pánbůh do-
brýtro, jak se máte, eslipak mě od loňska ještě znáte, 
napřesrok vám povím, budu-li živ, nevím." 

Strejka přikládá do kamen a oheň mu osvětluje 
tvář a ruce a celá scéna mi připomíná Abrahama 

dívajícího se do hořícího keře. Pod dojmem toho světelného úkazu si 
všímám jeho tváře, úzké hubené, pevného nosu a vystouplých lícních 
kostí s očnicemi protáhlými do tvaru mandlí. Než odejdu, strejka mi 
do sklínky nalije vrchovatě kořalky, abych se prý ve světě neztratil 
a do soumraku špitne: „A na tom mym pohřbu promluvíš až těsně nad 
hrobem. A nahlas, aby to bylo slyšet až do polí." 

Chtěl jsem vyprávět o Josefu Rýdlovi, ale zjišťuji, že jsem toho 
moc neřekl. Jedno však vím určitě - na setkání s Bohem se strejka 
připravoval vlastně celý život, měl v sobě uklizeno, mravní hodnoty 
považoval za nejpodstatnější. Platí o něm to, co o Cestě životem řekl 
Klement Alexandrijský: „Příbytek i majetek opouští jako věc pouze 
užívanou a aniž se dá vyvést z míry, ochotně následuje toho, kdo jej 
odvolává ze života. Vzdává sice dík za to, že mu bylo dopřáno na 
zemi pobýt, ale žehná svému odchodu a dychtí po věčném příbytku." 
I v tom je Josef Rýdl praotcem této krajiny. 

A ještě jeden obraz si připomínám: odcházím od strejky jako 
obvykle, rozloučíme se stiskem ruky, starý hospodář mě s hůlkou 
vyprovází až na cestu se zátočinou se starým kmenem třešně, pak 
se otočí a vrací se, pomalu zachází, ještě se ohlédne, rukou pokyne, za 
Kotrbejkem pomalu dohasíná den, zavírá za sebou vrata, už ho není 
skoro vidět, zaklapne závora a strejka je doma. 

Setká se tam se svojí maminkou, tatínkem, sourozenci, ženou, ro-
dem Rýdlů a Vondrů, s mrtvými přáteli a svými zvířaty a květinami. Se 
vším, co měl rád a nosil v srdci. 

Drahý strejko, na setkanou... 
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• Nová úřední deska 
Od Nového roku zdobí vchod do ledečské radni-

ce nová úřední deska Městského úřadu Ledeč nad 
Sázavou. Z rozhodnutí rady města ji vyrobila a po 
obou stranách vstupních dveří nainstalovala ledečská 
firma Pyramida. Nová úřední deska se skládá ze čtyř 

prosklených nerezových skříní a tří dalších poštovních 
schránek. Oproti původní úřední desce umístěné na 
stěně radniční chodby má nová deska hlavní přednost 
v přístupnosti veřejnosti po celý den a též v odolněj-
ším a modernějším provedení a v možnosti přichy-
cování dokumentů pomocí magnetů. Zveřejňování 
úředních dokumentů, usnesení zastupitelstva a rady 
města by tak mělo být nyní veřejnosti k dispozici bez 
jakýchkoli problémů. 

• Ocenění ledečských hasičů 
V loňském roce slavili ledečští hasiči 135. výročí 

založení hasičstva v našem městě. Tato událost nezů-

stala bez povšimnutí na ústředí dobrovolných hasičů 
a na výroční členské schůzi SDH dne 14. 1. 2008 
přivezl člen výkonného výboru Jan Slámečka stuhu 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska III. stupně, 
která byla během výroční členské schůze za slavnost-
ního aktu připnuta k praporu Sboru dobrovolných ha-
sičů v Ledči nad Sázavou. Tím byly v podstatě oslavy 
135. výročí završeny. V loňském roce si naše jednotka 
SDH vedla více jak úspěšně, o čemž na jiném místě 

těchto novin podrobně informuje článek praporečníka 
Tomáše Doležala. 

• Nižší poplatky za odpady 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na svém 

prosincovém zasedání schválilo změnu vyhlášky 
o nakládání s odpady spočívající ve zrušení přílohy 
vyhlášky platné pro rok 2007 a ve vydání nové pří-
lohy na rok 2008. Roční poplatek za provoz systému 
sběru odpadu se pro rok 2008 snižuje na 380 Kč za 
osobu s trvalým pobytem v našem městě. V loňském 
roce přitom činila nejvyšší taxa poplatku 492 Kč! Ke 
snížení bylo město nuceno přistoupit po kalkulaci sku-
tečných nákladů za svoz komunálního odpadu v roce 
2006, kdy nám začala svážet odpady na základě vý-
hodné roční smlouvy firma AVE CZ odpadové hospo-
dářství. Ta bude pokračovat v této činnosti v příštích 
dvou letech, ovšem již za vyšší cenu, která se promítne 
též do zvýšeného poplatku pro občany až v roce 2009. 
Maximální možná výše poplatku daná zákonným 
předpisem činí v současné době 500 Kč a zákonodárci 
zvažují její zvýšení téměř na dvojnásobek, neboť sou-
časná pětistovka nestačí na úhradu nákladů spojených 
se svozem komunálního odpadu nejen u nás, ale též 
v dalších městech. 

• 2. společenský ples 
V sobotu 26. ledna 2008 proběhl v ledečské soko-

lovně 2. Společenský ples. Zdařilá akce v režii paní 
Renaty Panské a TJ Sokol dokázala naplnit obě přisáli 
a balkóny převážně mladými lidmi. Vlastní sál tak 
mohl zůstat volný pro taneční rej, ke kterému účastní-
ky plesu vyzývala kapela Melodie a DJ Černý. V obou 
přísálích, na balkóně i v „Pekle" se bylo možno kdy-
koli občerstvit, čehož hlavně pánové často využívali. 
Na balkóně fungovala i donáška občerstvení až ke 
stolu, což bylo též příjemné. 

Město Ledeč nad Sázavou se tentokrát na pořádání 
podílelo finančním příspěvkem ve výši 10 000 korun, 
darem knih Ledečské dominanty a DVD o Ledči do 
tomboly a zprostředkováním zapůjčení modrých svě-
telných řetězů z výbavy světelské radnice. 

• Nové zábradlí na ledečské lávce 
Na připomínky občanů ke špatné schůdnosti nové 

ledečské lávky přes řeku Sázavu z Poštovní ulice 
k sokolovně reagovala rada města tím, že zadala 
ledečským Technickým službám instalovat po obou 
stranách lávky ocelové zábradlí sestavené z pozinko-
vaných trubek a přikotvené v patřičné výšce k železo-
betonové konstrukci lávky. Zvýšila se tím bezpečnost 
chodců a opticky změnil tísnivý dojem jednotvárného 
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tunelu. Instalace zábradlí přišla měs tskou kasu na 35 
tisíc korun. 

• Opravený památník 
Přes důkladné zakrytování památn íku padlých pod 

Šeptouchovskými skalami po dobu zabezpečování 
skalních masivů v letech 2006 a 2007 došlo k j eho 
drobnějš ímu poškození , na které j s m e včas upozornil i 

dodavatele zabezpečovacích prací, chomutovskou fir-
m u STRIX. Ta v závěru loňského roku zajistila ne jen 
úklid okolo památníku, ale též j eho opravu a pod do-
hledem našeho odboru životního prostředí a ve spolu-
práci s pe lhř imovskou firmou E K O I M P E X i výměnu 
okrasné zeleně v okolí pomníku. 

-sv-

Mateřské centrum 

Ledňáček 
Ledeč nad Sázavou 

Tvořivá dílnička 
Úterý 19. února 
Úterý 26. února 
Čtvrtek 28. února 
Úterý 4. března 
Úterý 11. března 
Úterý 18. března 

P R O G R A M N A U N O R A B Ř E Z E N 2 0 0 8 

Hernička 
otevřena každé úterý 9:00-11:00 

a každý čtvrtek 9:00-11:00 a 15:30-17:00 

malování na šatová ramínka (Lucie) 
zdobení obálek bramborovými razítky (Jana) 
zhotovení panáčka na procvičení zručnosti (Lucie) 
zdobíme velikonoční vajíčka (Eva) 
výroba velikonočního přání (Lucie) 
velikonoční ptáčci (Jana) 

Rytmika 

Každou středu 10:00-11:00 nově v Café Baru Aebi. Těší se na vás Lenka. 

Těhotenské cvičení 
Těhotné maminky, přijďte si zacvičit každou středu od 9:30 s Evou Drahozalovou 
(pro bližší informace: 736 449 581 nebo eva.dra@seznam.cz). Cvičení probíhá 
v prostorách MC Ledňáček. 
Pohádka Tatínek není k zahození 
V neděli 17. února v 15:00 sál gymnázia. Představení pro děti, složené ze tří 
pohádek předvedou herci z Divadla v Dlouhé. Představení připraveno společně s o.s. 
MOLEKUL. 

Výstava 
V rámci národního týdne manželství (11. - 17. února) se v prostorách Ledňáčku 
uskuteční výstava svatebních fotografií. 
Fotografie si můžete prohlédnout v době otevření Ledňáčku, tj. úterý 9:00-11:00, 
středa 9:30-11:00, čtvrtek 9:00-11:00, 15:30-17:00, v sobotu 14:00-17:00 a v neděli 
9:00-12:00. 

Přednáška na téma: Návrat do zaměstnání 
Středa 20. února 16:00 
Přednáška pro širokou veřejnost. Kde hledat práci, co vás čeká na Úřadu práce, otázky 
týkající se podpory v nezaměstnanosti, práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání, jak 
napsat životopis a motivační dopis, jak se chovat na pohovoru atd. 

Minikarneval spojený se společnou svačinkou 
Čtvrtek 21. února 15:00 
Zveme děti v maskách na odpoledne strávené tančením a společnou svačinkou. 

DIVADLO PRO DETI 
TATÍNEK 

NENÍ K ZAHOZENÍ 

V režii A. Goldflama 
Herci Divadla v Dlouhé 

Ivana Lokaj ová 
Peter Varga 

Sál Gymnázia 
V Ledči n. S. 

17. února v 15 hodin 
Vstupné: 60/40 

mailto:eva.dra@seznam.cz


HORKÁ LINKA ZE CVIČÁKU 
Cvičiště psů, které v loňském květnu 

vzniklo iniciativou několika nadšenců a s 
podporou vedení města v Ledči na Rašovci, 
hrdě HLÁSÍ: Již jsme se dostali na vyšší úro-
veň! Nejsme už „obyčejný CVIČÁK", ale od 
počátku roku 2008 prozatímně registrovaná 
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANI-
ZACE LEDEČ nad SÁZAVOU! V nejbliž-
ších dnech dostaneme ze Statistického úřadu 
přidělené vlastní IČO, čímž získáme právní 
subjektivitu a trvalou registraci. A tím i šanci 
například reprezentovat Ledeč různými plá-
novanými akcemi, jako jsou například ukázky 
výcviku pro mládež, výkonnostní zkoušky 
psů apod. Máme momentálně 19 registrova-
ných členů, psů ve výcviku více než 30 a stále 
se nám hlásí další. Navázali jsme spolupráci 
se zavedenou (31 let fungující!) ZOK Světlá 
nad Sázavou a domluvili spolupráci například 
při zkouškách. Vybavujeme se svépomocí 
a sponzorskou cestou všemi potřebnými 
pomůckami jak pro sportovní kynologii, 
tak pro základy agility = hravé využití času 
stráveného se psem. Rozšiřujeme výcvikové 
znalosti cvičitelů i návštěvníků. Skvěle nám 
fungují a stále se rozrůstají webové stránky 
(www.cvicakvledci.ic.cz) s mnoha odkazy na 
další zajímavé weby, fotogalerií a diskusním 
fórem. Snažíme se co nejvíce zapojit mládež 
v Ledči, která má tak možnost zkusit se svým 
čtyřnohým kamarádem něco nového. 

Obracíme se proto s prosbou na všechny 
firmy i jednotlivce, kteří mají jakoukoliv 
možnost nám pomoci v rychlejším rozjezdu: 
Ozvěte se nám, podpoříte určitě dobrou a 
potřebnou věc!! Kontakt: 603 572 399 nebo 
Hobby Zoo. 

Děkujeme tímto firmě Vetas, Coal a Straně 
zelených LnS za první podporu. 

Jana Prchalová 

LUCICE 
lan Doležal 
koberce, korky 
lina různých šíří 
kusové koberce 
stropní podhledy 
plovoucí podlahy 
podlahářské práce 
rozvoz 
nejnižší ceny v regionu 

P e . P á 8 < » - 1 6 » S o 8 * - 1 1 « 

Lučíce 50 
tel./fax: 569 489116 
mobil: 724 105 209 

POZNÁVÁME, BAVÍME SE, SOUTĚŽÍME... 

- k P -

Školní rok jsme my, žáci a žákyně ZŠ Habrecká, zahájili okresním turnajem 
v malé kopané a vybíjené, který se uskutečnil v Havlíčkově Brodě, a kde naše 
družstva obsadila 2. místo v kopané a 3. místo ve vybíjené. A protože nejen rádi 
sportujeme, ale i poznáváme, využili jsme jako každoročně krás podzimní přírody 
k uspořádání soutěže v poznávání větviček a plodů. Soutěžili jsme ve třech ka-
tegoriích. Všichni 
soutěžící předvedli 
dobré, někteří i vý-
borné znalosti. 

Velmi se vy-
dařil odpolední 
poznávací výlet na 
zámek Žleby a zří-
ceninu hradu Lich-
nice, na který jsme 
přizvali i žáčky 
ze školní družiny 
ZŠ Nádražní. Ob-
zvláště nás zaujal 
zajímavý a pou- H 
tavý výklad paní 
průvodkyně na Lichnici, spojený s nádhernou vyhlídkou do okolí, prohlídkou 
podzemí a připravené soutěže - střelba z luku, chůze na chůdách a podobně. 

Také exkurze do Štefánkovy hvězdárny v Praze dopadla výborně. Jízda vla-
kem, metrem i tramvají byla pro mnohé premiérou a velkým zážitkem. Zklamala 
lanovka, která byla právě odstavena. Ale pestrý program nám dal brzy zapome-
nout na zklamání. Povídání a promítání o planetě Zemi a celé sluneční soustavě 
bylo velmi poučné. Pan astrolog nám také ukázal, jak se otvírá a otáčí kopule, ze 
které sledují oblohu s vesmírnými tělesy, a mohli jsme nahlédnout do obrovského 
dalekohledu a okraj Slunce. Po odchodu z hvězdárny se nám ale sluníčko schova-
lo za mraky a spustil se déšť. Přesto jsme ještě navštívili bludiště a rozhlednu na 

Petříně. Cestu dolů 
Nerudovou uličkou 
jsme absolvovali 
pod deštníky. Ale 
Karlův most a Sta-
roměstské náměstí 
s orlojem jsme si 
prohlédnout stačili. 

P ř e d v á n o č n í 
atmosféru jsme si 
umocnili recitační 
soutěží, které se 
zúčastnili všichni 
žáci. Vybírali jsme 
si básně se zimní 
nebo vánoční te-

matikou. Formou her a zajímavého vypravování nám paní Sklenářová přiblížila 
dobu adventní. Poslední školní den minulého roku se uskutečnil projektový den 
„Vánoce". Každý z nás měl možnost si na jednotlivých stanovištích vytvořit malé 
výrobky, kterými jsme potěšili pod stromečkem příbuzné, nebo přispěly k vánoč-
ní výzdobě našich domovů. Zároveň jsme se dozvěděli něco nového o vánočních 
zvycích. 

První lednovou akcí bylo zábavné odpoledne, na kterém se sešla třetina dětí 
školy. Při plnění úkolů jsme si vyzkoušeli naši zručnost a pobavili se. Samozřej-
mě nás potěšily sladké odměny. Zároveň rozjíždíme tradiční turnaj ve stolním 
tenise, kterého se zúčastní mladší i starší žáci a žákyně. 

Během posledních týdnů chodíme bruslit a těšíme se, až napadne pořádná vrst-
va sněhu, abychom mohli vyrazit na běžky. V druhém pololetí nás čeká i mnoho 
dalších akcí, které nám zpestří a obohatí vyučování. 
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V lednu letošního roku oslavil svoje významné životní jubileum - 70. narozeniny - bý-
valý ředitel ZUŠ v Ledči nad Sázavou pan Jaroslav Vilhelm. V současné době žije v ne-
dalekém Křivsoudově, kde jsme jej navštívili a popřáli do příštích let spokojenost a dobré 
zdraví. Následující rozhovor, který nabízíme ledečským čtenářům, s panem ředitelem Vil-
helmem připravila sl. Zuzana Krajíčková při příležitosti 50. výročí založení ZUŠ v Ledči 
n. S. v roce 2005. Věříme, že rádi zavzpomínají nejen jeho bývalí žáci. 

Jana Laudátová, ředitelka ZUŠ 

Jaroslav Vilhelm: Hudba ovlivňuje pohled na svět 
Jak jste získal své hudební vzdělání? 
Zájem o hudbu jsem projevoval už v raném dětství, protože jsem si prý odmala něco 

broukal a stále na něco bubnoval. Skutečně hrát jsem ale začal až v národní škole v Křiv-
soudově. Hodiny hry na housle mi dával pan učitel Bohumil Komberenc. Byl na své žáky 
náročný, a proto jsem se někdy na hodiny bál. Zároveň to však byl dobrý pedagog, který mi 
pomohl vypěstovat vztah k hudbě a vůli na sobě pracovat. Moje další ces ta vedla do Prahy 
na konzervatoř. Zde jsem se pod vedením pana doktora Otokara Stejskala věnoval hře na 
housle. Akceptoval jsem jeho návrh, abych začal hrát na violu s tím, že se stanu králem 
violistů. Přestoupil jsem tedy k panu profesoru Klabíkovi a vystudoval hru na violu, spolu 
s obligátním klavírem. Po absolvování státní konzervatoře jsem odešel na Slovensko do 
prezenční vojenské služby a poté začal učit. 

Během studií jste jistě také hrál jinde než ve škole... 
Samozřejmě. V patnácti letech jsem hrával na housle při různých příležitostech. Kromě 

toho jsem také hrál v kostele na varhany. A během studií na konzervatoři bylo běžné hrát 
v různých orchestrech, i když to nebylo doporučováno. Hodně času jsem strávil v lázeň-
ském orchestru v Poděbradech, ale hrál jsem také například v Divadle komedie nebo v 
Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Koncertoval jsem také ve Smetanově síni 
Obecního domu, v Domě umělců (Rudolfinu), kam jsme jinak se spolužáky chodili poslou-
chat takové umělce jako Václava Příhodu a mnohé jiné. 

Kde jste hrál poté, co jste se stal učitelem v ledečské hudební škole? 
Pravidelně jsme pořádali koncerty učitelů. Pro tuto příležitost jsme se spojili s hudeb-

ními školami ve Světlé n. S., Humpolci, Zruči n. S. a Havlíčkově Brodě. To byla nejlepší 
cesta, jak dál hrát. Dodnes si rád zahraji klasickou komorní hudbu. Moderní hudba mě 
příliš neoslovuje. 

Jak vzpomínáte na své působení v ledečské hudební škole? 
Doba, kterou jsem strávil v Ledči, rozhodně patří k hezkým obdobím mého života. Už 

kvůli prostředí, v němž jsem pracoval. Mám rád Ledeč a krajinu Posázaví, která je v okolí 
Ledče opravdu krásná. Hlavně však rád vzpomínám na své kolegy a žáky. 

Naplňuje Vás práce pedagoga? 
Ano, učím rád, opravdu mě to baví. Zvlášť, když vidím, že má moje práce smysl a pomá-

há žákovi v rozvoji jeho schopností. Mrzí mě, když je žák nadaný, ale chybí mu píle. Vždy 
mě potěší, když se dozvím, že se některý z mých žáků dál věnuje hudbě. Mezi takové žáky 
patří třeba Vlastimil Zeman, Marie Janů, David Pleva, ale i jiní. 

Co pro Vás dnes hudba znamená? 
Bez hudby si nedokážu svůj každodenní život vůbec představit. Každý den alespoň ho-

dinu hraji na violu, abych cvičil prsty. Také ještě vystupuji na koncertech. Podle mě hudba 
dává člověku určitou životní orientaci, ovlivňuje v dobrém smyslu slova jeho pohled na 
svět. Věřím, že děti, které věnují čas hudbě, nesklouznou tak snadno například k drogám 
či alkoholu. 

Setkání s hudbou - koncert 
učitelů a žáků ZUŠ Ledeč n. S. 

V pátek 29. února se v sále 
Gymnázia v Ledči nad Sázavou 
uskuteční koncert, na kterém uči-
telé a žáci ZUŠ Ledeč nad Sázavou 
přednesou program z děl našich 
i světových hudebních mistrů. 
Hudební čísla budou střídána dra-
matizovanými scénkami ze života 
těchto velikánů. Koncert začíná 
v 18 hodm. Zveme všechny pří-
znivce krásné hudby. 

MŮJ STROM 
V pátek 25. ledna od 18,00 hod. proběh-

lo v Centru - DDM již dlouho očekávané 
vyhlášení prvního ročníku soutěže „Můj 
strom", „Můj les". V sále DDM se sešlo 50 
soutěžících a diváků, na které čekal netradiční 
program. Po uvítání byl zhlédnut jeden z dílů 
dokumentu České televize „Paměť stromů", 
vyhlášení soutěže, čtení ze soutěžních děl a 
prohlídka výstavy soutěžních děl. V rámci 
předávání cen jsme přivítali vzácného hosta, 
kterým byl spisovatel Michal Viewegh. Ten 
předal ceny v literární části soutěže a svým 
fanynkám a fanouškům nechal pár podpisů. 

Bez podpory našich dárců a porotců by se 
tato akce nemohla konat, proto jim děkuji ne-
jen za finanční, ale i organizační pomoc. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE 
„MŮJ STROM", „MŮJ LES" 

Fotografie - kategorie nad 15 let: 
1. místo - „Zrcadlení" - Markéta Prchalová 
2. místo - „Vchod do mého lesa" - R. Brodilová 
3. místo - „Nespavost" - Markéta Prchalová 

Literární - kategorie 1 0 - 1 5 let: 
1. místo - „Šepot ve větru" - Gabriela Kro-
fiánová 
2. místo - „Můj strom" - Monika Heroutová 
3. místo - „Můj les" - Aneta Vaňková 

zvláštní cena - Ing. Květoslava Bencová 

Výtvarná - kategorie do 9-ti let: 
1. místo - „Bez názvu" - Jakub Kosprd 
2. místo - „Bez názvu" - Nela Maturová 
3. místo - „Bez názvu" - Kristýna Mištová 

- kategorie 1 0 - 1 5 let: 
1. místo - „Bez názvu" - Lucie Lebedová 
2. místo - „Spící strom" - Ondřej Rejnek 
2. místo - „Život ve spícím stromě" - J. Šťastný 
3. místo -„Čtveroroční strom" - Adéla Gujdová 

zvláštní cena - „Stromy na podzim" - ko-
lektivní práce třídy V.B ZŠ Komenského 

Ceny do soutěže věnovali: Centrum 
- DDM Ledeč nad Sázavou, Lesy ČR - po-
bočka Ledeč nad Sázavou, Strana zelených, 
ZO Ledeč nad Sázavou ve spolupráci s NA-
TURAL CENTREM Jihlava. 

S přáním tvořivé inspirace do dalšího 
ročníku Věra Hessová 
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4 Školní léta: dobro-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ družství i radost z poz-

návání, malá i větší 
W ^ vítězství či prohry. Z 
ř X^nX běžných školních dnů 

i zůstává člověku v paměti 
I 1 nemnoho. Snadněji si jistě 

i vybavujeme vzpomínky 
na školní události jiného 
druhu: besídky, výlety, 
brigády, kursy. A protože 
je právě doba lyžařských 

kursů, přinášíme vám tentokrát fotografie 
a vyprávění o jednom takovém kursu 
našich studentů... 

Další studentský příspěvek je regulérní 
slohovou prací, kterou jsme vybrali coby 
doklad o aktuálním životě studentském na 
našem gymnáziu. 

Dobré počtení, a v březnu na shledanou 

Jana Budinská 

Desetkrát do Prahy a zpět 

Kdybychom udělali anketu, co je náplní 
hodin českého jazyka, jistě by si mnozí 
z nás vzpomněli na psaní diktátů, zkoušení 
z literatury, či psaní slohů. A co zájezdy 
a divadelní představení? A přitom každý 
student našeho gymnázia má v rámci hodin 
tohoto předmětu možnost jet do divadla 
dvakrát ročně, přibližně je to až 15x za celé 
studium! 

A kam jezdíme? V naprosté většině zís-
káváme své nové kulturní zážitky v Praze, 
kde je lákadel v podobě divadelních před-
stavení nejvíce. 

Cílem je poučení i zábava. Studenti 
nejprve navštíví nějaké muzeum, galerii či 
jiné zajímavé místo a večer se pak sezna-
mují s dramatickými díly slavných klasiků 
i méně známých autorů. 

A co jsme viděli v prvním pololetí toho-
to školního roku? Žáci nižšího gymnázia 
se mohli těšit z prohlídky Muzea minia-
tur či Muzea hraček na Pražském hradě 
a z vytouženého rozchodu a odpoledne 
stráveného v McDonaldu. Někteří se také 
seznámili se slavnou Ďáblovou biblí. Večer 
pak zhlédli komedie Jak je důležité míti 
Filipa (ABC), Cizinec (ABC), Pygmalion 
(Ypsilon) a Motýli (Theatre Palace). 

Ani studenti vyšších ročníků nepřišli 
zkrátka. Cílem jejich celodenních zájezdů 
byla prohlídka Policejního muzea, Národní 
galerie, seznamovali se se surrealismem 
ve Veletržním paláci. Večer čerpali dojmy 
z her Dva na smetišti, Vyhazovač (obojí 
Divadlo Radka Brzobohatého), Ideální 
manžel (ABC), O myších a lidech (Pod 
Palmovkou) a Tři mušketýři (Ypsilon). 

A když vše skončí? Poté se už všichni 
unavení a plni nových zážitků vracíme 
domů. 

Doufejme, že i v druhém pololetí se kul-
turní zájezdy vydaří a studenti z nich budou 
stejně nadšeni. 

Klára Dudáková 

Zadáním následující studentské práce bylo napsat kladnou polemiku na 
téma, které studenty zajímá a trápí, nejlépe téma ze zdejšího školního života. 

To, jak vtipně a s nadsázkou se někteří studenti tématu dokáží zhostit, po-
suďte prosím sami. 

Bufet zvaný Sázavanka 
(pozitivní polemika) 

Většina českých škol má ve svých 
prostorách bufet, některé ze škol v Če-
chách mají kamerový hlídací systém. 
Jsou školy, které mají oboje, a jsou 
také školy, které jen jedno z toho. Ta 
naše, ke smůle studentů, má pouze toho 
„Velkého bratra". A tak tímto „Bráchou-
-práskačem" byla jednoho dne přistižena 
skupinka do-Sázavanky-jdoucích-svači-
nu-chtějíce-koupivších studentů a nastal 
problém. 

Sázavanka je obchod, stojící již řadu 
let vedle gymnázia a svačina se zde dala 
pořídit tak rychle, že k tomu mnohdy ne-
bylo třeba ani velké přestávky. Tomu je 
však nyní utrum. Studente-hladov si! 

Co k tomu jen velení vedlo, že nám 
Sázavanku zakázalo? Copak neznají 
ten známý fakt: hladový student = ne-
pozorný student? Snad si myslí, že si 
jídlo zvládneme nakoupiti před hodinou 

osmou. Ale to se pak nabízí otázka, zda 
vůbec mají nějakou učitelskou praxi? 
Vážně si myslí, že když student zapo-
míná učebnice, úkoly, penály, třídnice, 
tělocviky apod., že se svačinou tomu 
bude jinak? ... 

Jídlo je pro někoho vášeň, pro jiného 
koníček, pro dalšího vyplnění času mezi 
(někdy i nejen mezi) hodinami. Ale pro 
každého je jídlo potřebou, naše vedení 
nevyjímaje. Atak doufám, že tato situace 
bude brzy vyřešena. Momentálně vidím 
tři možná řešení: 

1. Vystěhujeme pana školníka do sklepa 
a v jeho pracovně bude zřízen školní bufet. 
2. Školním bufetem se stane Sázavanka. 
3. Má polemika bude zničena a já s oka-
mžitou platností vyloučena. 

Lenka Jelínková, III.B 

Lyžařský výcvik gymnázia, zima 2007 

Mrazivá sobota 15. 12. vyprovázela 
žáky tříd II.B a sexty Gymnázia z Ledče 
nad Sázavou na týdenní lyžařský kurz 
v areálu Prkenného dolu u krkonošského 
Zacléře. Nedali jsme se ale zastrašit, 
a po necelých třech hodinách nás čekalo 
příjemné ubytování v horských srubech 
a výtečná večeře ve společné jídelně. 

Druhého dne ráno jsme nastoupili jako 
jeden muž na sjezdovou trať, abychom 
předvedli své lyžařské umění a mohli 
tak být zařazeni do družstev. Každý 
dělal, co mohl, a po chvilce jsme tak 
vytvořili čtyři mužstva, která se pod 
vedením instruktorů, totiž paní Libuše 
Trpišovské, Gabriely Mikešové, Martiny 
Trpišovské a pana Josefa Krále, začala 

zdokonalovat ve 
svém lyžařském 
umění. O pády, 
modřiny, ovšem 
ani legraci nebyla 
nouze. Celé to 
veselé dění na kr-
konošských kop-
cích bylo přitom 
dokumentováno 
naší paní třídní 
profesorkou Jaro-
slavou Vrbkovou, 
a také panem pro-
fesorem Petrem 
Stránským, dobře 
se nad těmi pasá-

žemi bavíme a potěšíme jistě i za léta ... 
Středa byla ve znamení odpočinku. 

Brzy po obědě jsme se jeli podívat do 
předvánočního Trutnova, a tak jsme ne-
zaháleli ani po stránce vlastivědné. 

Týdenní výcvik se v pátek završil 
lyžařským slalomem, jehož vítězové 
dostali na večerní diskotéce na rozlou-
čenou sladkou odměnu. A velký dík 
si určitě zaslouží i naši profesoři. Za 
bezvadnou organizaci celého kurzu, za 
pevné nervy a trpělivost, i za dobrou ná-
ladu, se kterou nás celý týden provázeli. 
Tak děkujeme! 

Za žáky II. B zapsala 
Tereza Vítková 
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N & N spol. s r. o. 
V Paloukách 826 

285 22 Zruč nad Sázavou 

VELKOOBCHOD 
S ELEKTROINSTALAČNÍM 

MATERIÁLEM 
VÝROBCE ROZVÁDĚČŮ 

NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ NA POZICI 

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ 
ZÁSTUPCE 

POŽADUJEME 
min. SS vzdělání 
elektrotechnického zaměřeni 
uživatelská znalost práce na 
PC (Microsoft Word, Office, 
internet) 
samostatnost, zodpovědnost, 
komunikativnost, prezentační 
dovednosti 
řidičské oprávnění sk. B 
zkušenosti z obchodní činnosti 
výhodou 
znalost AJ nebo NJ výhodou 

NABÍZÍME 
kvalitní pracovní prostředí ve 
společnosti s 15 letou tradicí 
práci v úzkém kolektivu 
mladých lidí 
jistotu stálého platu 
referentské vozidlo a mobilní 
telefon k dispozici 
další zaměstnanecké bonusy 

Svůj životopis posílejte elektronicky, 
faxem nebo poštou na uvedené kontakty. 
E-mail: elektro@nanet.cz 
Telefon/fax: 327 534 136 

N & N spol. s r.o. 
V Paloukách 826 

285 22 Zruč nad Sázavou 

VELKOOBCHOD 
S ELEKTROINSTALAČNÍM 

MATERIÁLEM 
VÝROBCE ROZVÁDĚČŮ 

NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ NA POZICI 

ELEKTROMONTÉR 

- dílenské práce 

- montáže el. rozváděčů NN 
- elektromontáže silnoproudé 
- elektromontáže slaboproudé 

POŽADUJEME 
SOU vzdělání 
elektrotechnického zaměření 
samostatnost, zodpovědnost, 
spolehlivost 
řidičské oprávnění sk. B 

- vyhláška č. 50/1978 Sb. § 6 

NABÍZÍME 
kvalitní pracovní prostředí ve 
společnosti s 15 letou tradicí 
práci v úzkém kolektivu 
mladých lidí 
jistotu stálého platu 
další zaměstnanecké bonusy 

Svůj životopis posílejte elektronicky, 
faxem nebo poštou na uvedené kontakty. 
E-mail: elektro@nanet.cz 
Telefon/fax: 327 534 136 

Na ledečském hradě se opět 
filmovalo 

Tentokrát se jednalo o natáčení zvu-
kově obrazového a obrazového snímku 
s názvem „Altoids bonbóny" (reklama 
na bonbony) pod režijním vedením 
amerického režiséra TOMA KUNTZE, 
s českým komparsem a dvěma anglic-
kými herci. 

Produkce FILM MAKERS, s. r. o. 
Praha byla zastoupena p. Jozefem HA-
NULÍKEM. 

Akce byla připravována ve dnech 
24. 1. - 27. 1. a vlastní natáčení proběhlo 
v pondělí 28. 1.2008. 

B.Svoboda 

Házenkáři zahajují sezonu 
Odvetnými zápasy zahajují tento 

měsíc házenkáři svoje účinkování 
v ligových soutěžích. Zatímco muži 
budou po nevydařené podzimní části 
sezony bojovat především o udržení 
ve II. lize, ženy se pokusí vylepšit 
si své postavení ve středu druholigo-
vé tabulky. Věříme, že s podporou 
příznivců házené se j im podaří tyto 
cíle splnit, aby i v příští sezoně měli 
naši fandové možnost sledovat u nás 
v Ledči zápasy druholigových soutě-
ží jak mužů, tak žen. Doma se nám 
obě družstva představí ve sportovní 
hale v Koželské ulici v následujících 
termínech. 

Muži 

Sobota 15. 3 .2008 15,30 
Ledeč - SK Praha 4 

Sobota 5. 4. 2008 15,30 
Ledeč - Loko Plzeň SCM 

Sobota 19. 4. 2008 15,30 
Ledeč - Bohemians Praha 

Sobota 3. 5. 2008 15,30 
Ledeč - Košutka 

Sobota 17. 5. 2008 15,30 
Ledeč - Plzeň Bolevec MAT 

Ženy 

Sobota 8. 3. 2008 13,30 
Ledeč - Pardubice 

Sobota 5. 4. 2008 13,30 
Ledeč - Liberec 

Sobota 19. 4. 2008 13,30 
Ledeč - Sokol Vršovice 

Sobota 3. 5. 2008 13,30 
Ledeč - Sokol Kobylisy 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA VZPOMÍNKA PODĚKOVÁNÍ 
Narození: 

Končelová Nela 
Kepka Filip 
Svoboda Viktor 
Kouba Martin 
Brzoňová Monika 
Vorlíček Petr 
Malíková Jana 
Malíková Lucie 

Úmrtí: 
Vrtal Ladislav 
Rajdlová Jana 
Tůma Josef 
Zichová Božena 
Jelínek Ladislav 
Rozkošný Evžen 
Dvořáková Blažena 
Nováková Jiřina 

Výročí: 

70 let: 
Kotera Vladimír 
Olijnyk Alexander 

80 let: 
Pospíšilová Božena 
90 let: 
Kulíková Anna 
93 let: 
Syrovátka Josef 

- 2 1 . 2 . 
- 2 5 . 2 . 

- 2 . 2 . 

- 2 . 2. 

- 17. 2. 

Svatby: 
Bálek Ondřej - Suchá Marie 

Za pozůstalé děkuje manžel Vladimír 

Masáže - regenerační program 
Prodej magických olejů 

Petra Sedlmajerová - 774 616 559 
Hana Farová - 603 258 991 

Ledeč nad Sázavou 

Děkujeme kolektivu zaměstnanců pečovatel-
ského domu v Ledči nad Sázavou za dlouho-
letou a obětavou péči o naši maminku - paní 
Blaženu DVOŘÁKOVOU. 
Zároveň naše poděkování patří MUDr. Krato-
chvílové a celému personálu LDN Háj. 

Rodina Dvořákova 

^ V polovině února 
S t uplyne už 12 let od úmrtí 
^ p * ^ paní Miluše FULÍNOVÉ 
C z Habreku. 3. března 

^ ^ ^ by se dožila sedmdesáti 
pěti let. 

Kdo jste ji znali a měli 
rádi, věnujte jí prosíme, spolu s celou rodinou, 
tichou vzpomínku. 

Manžel, dcera a syn s rodinami 

Bolestný pro nás 
navždy zůstane 29. 
leden. V tento den, 
před osmi lety, totiž 
zemřela manželka, 
naše drahá mamin-
ka - paní Marie 

KAVKOVÁ z Ledče n. S. Všem, kteří 
spolu s námi vzpomínají, děkujeme. 

Manžel a synové s rodinami 

Prodám dům 
v centru Ledče nad Sázavou, v klidné části u 
kostela. Nutná celková rekonstrukce. Vhodný 
k přestavbě na penzion, kanceláře, restauraci, 
obchod atp. 
Tel.: 603 528 116 

Dětské šibřinky 
- maškarní rej v sokolovně 

TJ Sokol Ledeč nad Sázavou pořádá v neděli 
2. března od 14 hodin v sokolovně Dětské 
šibřinky - maškarní rej. Nejlepší masky 
budou vyhodnoceny a odměněny. V průběhu 
maškarního reje budou pořádány pro děti 
různé soutěže o ceny. O hudbu se postará DJ 
Black. Vstupné 20,- Kč. 

Po roce opět v sokolovně ŠIBŘINKY 

TJ Sokol Ledeč nad Sázavou pořádá v pátek 
7. března od 20 hod. v sokolovně Ledeč nad 
Sázavou ŠIBŘINKY - MAŠKARNÍ REJ. 
Hraje skupina Vysočina. 
Tombola: 1 cena televizor. Masky vítány. 
Vstupné 100,- Kč. 
Předprodej vstupenek od 18. února 
v Infocentru Ledeč nad Sázavou, Husovo 
náměstí - naproti Domu dětí a mládeže. 

ZTRATILI JSME VÁŽENÉHO ČTENÁŘE 
Těžko uvěřitelná zpráva přišla v polovině ledna letošního 

roku - zemřel pan Evžen ROZKOŠNÝ. Ztratili jsme tak nejen 
pravidelného a kritického čtenáře našich novin, ale především 
laskavého, vstřícného člověka a kamaráda. 

Čest jeho památce! 
Redakce, ok, foto: L. Skála 
K doplnění této smutné zprávy otiskujeme smuteční řeč ředitele ZŠ 

v Ledči n. S. - pana Jaroslava Kosprda 
Vážení pozůstalí, zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté! 
Dovolte mi, abych se jménem zaměstnanců ze Základní školy 

v Ledči nad Sázavou rozloučil s naším přítelem, spolupracovníkem 
a kamarádem, bývalým ředitelem základní školy Evženem 
Rozkošným. 

Zpráva o jeho odchodu nás všechny zasáhla velmi překvapivě 
a velmi bolestně. Odešel člověk, který vždy zůstane v našich 
vzpomínkách. 

Pan učitel zasvětil celý svůj život pedagogické práci a výchově 
mladé generace. Škola pro něj byla vším, nikdy nehleděl na čas, 
který v ní navíc strávil. 

Jsem pevně přesvědčený, že stovky žáků, s kterými během 
svého života přišel do styku, na něho budou vzpomínat nejen 
jako na učitele, ale především jako na člověka přímého, rovného, 
upřímného, ochotného vždy pomoci a poskytnout radu. 

Pan učitel Evžen Rozkošný vystudoval Pedagogický institut 
v Jihlavě, obor matematika - fyzika. 

Od září 1964 pracoval dva roky v Základní škole ve Světlé nad 
Sázavou. Od roku 1967 začíná jeho učitelské působení v Ledči. 
Pracoval jako učitel v letech 1971 až 1976 jako zástupce ředitele 
a potom dlouhých 13 let byl ředitelem Základní školy v Komenského 
ulici. Od roku 1990 působil v Základní škole v Nádražní ulici. 

Jeho zkušenosti, získané dlouhou praxí, byly pro nás, kolegy, 
velmi cenné. Pan učitel Evžen Rozkošný byl i velmi družný 
a společenský. Pro všechny, kteří byli v jeho blízkosti, byl duchovní 
oporou a nezištným rádcem. Ztrácíme v něm člověka citlivého 
a chápajícího problémy druhých. Z jeho osobnosti vyzařovala 
pohoda, kterou dokázal přenést na pracoviště, své kolegy i žáky. 

Na své předčasně ukončené cestě zanechal mnoho lidí, kteří mu 
budou do smrti vděčni za to, že ho potkali a mohli s ním alespoň 
kousek života jít. 

Evžene, děkujeme a nezapomeneme. 

Kolektiv zaměstnanců Základní školy v Ledči nad Sázavou 

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: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. 
Podávání novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o. 

Dne 1. února letošního 
roku uplynul rok plný smutku, 
kdy nás navždy opustila, ve 
věku nedožitých 59 let, naše 
drahá manželka a maminka 
- paní Marcela HLÍDKOVÁ 
z Ledče nad Sázavou. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí pro-
sím tichou vzpomínku. 
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