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Ohlédnutí za rokem 2007 
Rok 2007 byl pro město Ledeč nad Sázavou z hlediska hospodaře-

ní a fungování rokem splácení dluhů. Dokázali jsme se během něj 
vypořádat s naším závazkem uhradit 2x5 miliónů korun na spolufi-
nancování nové sportovní haly u internátu střední školy. Proto jsme 
svoji investiční činnost byli nuceni orientovat jen na akce s vysokým 
podílem dotace. Mezi ně patřilo hlavně zabezpečení nestabilních 
skalních masivů pod ledečským hradem a na Septouchově, kde jsme 

během roku dokončili veškeré naplánované práce za více jak 10 mil. 
Kč. Dále se nám zdařilo ze státní dotace provést rekonstrukci dět-
ských hřišť a školkových zahrad v areálu všech tří mateřských škol 
nákladem 793 tisíc korun a další opravy střech a parkánů na ledeč-
ském hradě. Zkraje roku byla též dokončena a předána nová lávka 
přes řeku Sázavu u sokolovny. Ostatní akce z městského rozpočtu 
byly drobnějšího charakteru, lze mezi ně zařadit opravy chodníků 
v ulicích Koželská, Na Sibiři, Na Žižkově, 28. října, Barborka, Z. M. 
Kuděje a před restaurací Na Růžku, dokončení opravy schodiště 
z Pivovarské ulice do Horní Ledče, dubového schodiště na hradě, 
opravu podlah ve školní jídelně a školních dílnách, rozšíření metro-
politní sítě z budovy radnice do budovy gymnázia a do nové přístav-
by střední školy u internátu. Přispěli jsme též částkou 100 tisíc korun 
na opravu fasády barokního domu čp. 72 na Husově náměstí. 

V uplynulém roce se podařilo zorganizovat za pomoci grantových 
programů z Fondu Vysočiny též kulturně společenské akce, jakými 
byly několikadenní akce Jestřábova stopa při oslavách 100. výročí 
narození J. Foglara a Staročeská pouť na svátek Petra a Pavla, pod-
pořili jsme též pořádání 1. společenského plesu, Plesu pro obyčejné 
lidi, oslav 100. výročí hasičů ve Vrbce, extrémního triatlonového zá-
vodu Posázavský drsoň, Rybářských závodů, Majálesu, XIV. Piv-
ních slavností, Bitvy o Notorburg, 14. čs. potlachu, 48. ročníku Běhu 
Šeptouchovem, 42. ročníku vánočního turnaje v odbíjené mužů. 
Z prostředků vyčleněných starostovi města bylo dále podpořeno po-
řádání těchto akcí: rocková akce Music Help 4 v sokolovně, akce 
DDM Odpadkokopové, akce dobrovolných hasičů Taneční večer, 
1. ročník futsalového turnaje starších žáků a připravovaný 2. spole-
čenský ples v sokolovně. 

Mimo to jsme přispěli na činnost řadě místních organizací 
a zúčastňovali se poctivě jejich akcí či výročních schůzí, ať už se jed-

nalo o TJ Kovofiniš, TJ Sokol, HC Ledeč n. S., ZUŠ, Automotoklub, 
stacionář Petrklíč, mateřské centrum Ledňáček nebo chovatele, ry-
báře, hasiče, seniory, Červený kříž, a dávali jim tím najevo náš obdiv 
a poděkování za dobrovolnou a tolik prospěšnou činnost. Podpora 
těchto akcí ze strany města není podporou sportu, či jedné preferova-
né skupiny obyvatel, ale podporou těch, kteří bez ohledu na odměnu 
či volný čas vykonávají prospěšnou činnost a vedou především mlá-
dež k dodržování určitých pravidel společenského chování. 

Rok 2007 byl přesto všechno bohužel také ve znamení nárůstu 
vandalismu, bezohlednosti a hulvátství. Nestačili jsme během tohoto 
roku zasklívat rozbitá skla městských vývěsek, okna školních bu-
dov, opravovat poškozené dopravní značky i nově ploty, sbírat pře-
vrácené popelnice a vysypané odpadkové koše, odstraňovat 
nesmyslné a hulvátské projevy na městském webu. Stoupající agre-
sivita se projevuje nejen na ulici, v restauracích a barech, ale i v cho-
vání a vystupování některých jedinců. Na zimním stadionu, který 
nám závidí široké okolí, máme již rozkopané několikeré dveře nejen 
na šatnách bujarých hokejistů, ale též na dívčích toaletách, kde ne-
zůstala ušetřena ani nová dlažba! Ve školních budovách se již neroz-
bij ejí okna pod rouškou tmy zvenku, ale též před zraky učitelů 
zevnitř. Jedná se sice o ojedinělé, ale alarmující výstřelky známých 
firem, pro které musíme zpřísnit režim jak ve škole, tak na zimním 
stadionu a na městském webu. Pár nevychovanců pod heslem svobo-
dy projevu totiž ničí ostatním možnost dalšího rozvoje a vylepšování 
podmínek k další činnosti či možnost otevřené diskuze. Zasklení jed-
noho velkého okna přijde bratru na 2-3 tisíce korun, za čtyři taková 
okna rozbitá během konce roku mohla být vymalována celá chodba 
ve školním pavilonu či pořízeno několik nových lavic! 

V roce 2008 bychom rádi opravili další městské komunikace, do-
končili chodník na Koželské ulici, doplnili veřejné osvětlení do ulice 
Poštovní a Ke Křížům, pokračovali v přípravě stavebních parcel pro 
rodinné domky v lokalitě Plácky, vybudovali tolik žádaná dětská 
hřiště na sídlišti a v zahradě školní družiny, zřídili oplocení školního 
areálu v Nádražní ulici, pokračovali v přípravě krytého plaveckého 
bazénu, zpřístupnění ledečských jeskyní, opravách ledečského hra-
du, městské polikliniky a autobusových čekáren v Habreku. Netrpě-
livě spolu s většinou občanů čekáme na zahájení výstavby marketu 
BILLA, která poté, co investovala nemalé prostředky do dokumen-
tace pro územní řízení, do dokumentace EIA, do geologického prů-
zkumu, dojednání s úřady, chce letos konečně zahájit výstavbu tolik 
žádaného nákupního střediska v centru města. V souvislosti s touto 
akcí se také chceme v zastupitelstvu města již v první polovině roku 
dohodnout na využití prostředků získaných z prodeje nemovitostí 
v lokalitě Hrnčíře ve prospěch rekonstrukce či výstavby kulturního 
stánku ve městě. 

Ohlédnutí za uplynulým rokem není tentokráte tolik uspokojivé 
jako v letech předchozích. Rada věcí se sice podařila, řada závazků 
uhradila, řada úkolů splnila, ale též řada nových problému vyvstala. 
Během roku nastávajícího vás budeme nadále poctivě informovat 
jak v Ledečských novinách, tak na webových stránkách o jejich řeše-
ní, budeme vděčně přijímat vaše náměty a připomínky a chceme dál 
sloužit veřejnosti se stejným nasazením jako v letech minulých. Po-
kud nám to naše zdraví, síly a mandát od občanů dovolí. 

Na závěr našeho ohlédnutí přejeme všem ledečským spoluobča-
nům a čtenářům Ledečských novin hodně štěstí, zdraví a spokoje-
nosti v osmém roce 21. století. 

Stanislav Vrba a Jaroslav Doležal 

Vážen í čten ářil j 
Přejeme Vám, abyste nadcházející nový rok prožili ve zdraví, dokázali se zastavit v této hektické době (třeba nad stránkami ! 

Ledečských novin), zažili věci nové a krásné a uměli si je vychutnat, aby se Vám vyhnuly problémy a když se vyskytnou. ! 
abyste byli schopni je rychle vyřešit 

Přejeme Vám, abyste se dokázali smát a radovat ze všeho, co nám všední dny přináší a dokázali se těšit z toho. co máte. ' 
Někdy je to hodně, jen je třeba si to včas uvědomit j 

Redakce \ 



Návštěva hejtmana 
Vystrčila 

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystr-
čil navštíví dne 17. ledna 2008 od 11.00 
do 16.00 hodin město Ledeč nad Sáza-
vou. Po příjezdu a přijetí starostou města 
proběhne prohlídka radnice a krátké set-
kání s radou města a úředníky. Poté bude 
následovat prohlídka města a návštěva 
krajského zařízení dle výběru pana hejt-
mana. Od 13:00 do 14:30 hodin je naplá-
nován oběd se zástupci významných in-
stitucí a firem ve městě v restauraci 
Central a po obědě pan hejtman navštíví 
jednu z místních firem. 

-sv-

TJ Sokol Ledeč nad Sázavou 
Město Ledeč nad Sázavou 
a Renata Panská pořádají 

v sobotu 26. 1. 2008 

2. SPOIlteKÍ PLES 
Začátek: 20.00 hodin 

Místo konání: sokolovna 

Vstupné: 60,- Kč 
Místenka: 120,- Kč 

Předprodej: 776 271 221 
kosmetický salón 

Jany Roulové 

Sdělení 
Vzhledem k zákonu č. 261/2007 

Sb., o stabilizaci veřejných rozpoč-
tů, Vám sdělujeme, že příspěvek 
na zvýšené životní náklady dle 
§ 42 vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb., 
kterou se provádí zákon o sociál-
ním zabezpečení a zákon ČNR 
o působnosti orgánů ČR v sociál-
ním zabezpečení, ve znění poz-
dějších předpisů, náleží naposledy 
za měsíc prosinec 2007. 

Odbor matriky a sociálních služeb 
- sociální oddělení 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 19. prosince 2007 

I. RM bere na vědomí: 
- kontrolu plnění úkolů z minulé schůze rady města. 
- informaci starosty města o jednání vedení města v období 

od 3. 12. 2007 do 19. 12.2007. 

II. RM schvaluje: 
- uzavření podnájemní smlouvy mezi MUDr. Zdeňkou 

Maštálkovou, ÍČ: 46483357 a synem MUDr. Janem Maš-
tálkou, IČ: 75122715 na podnájem dvou místností užíva-
ných jako zubní ordinace v čp. 450 v ulici Habrecká na 
dobu /4 roku od 1. 1.2008. 

- nájemní smlouvu o pronájmu sběrného dvoru v Pivovar-
ské ulici s firmou .A.S.A. Dačice s.r.o. na dobu určitou do 
31. 12. 2008 za roční nájemné 150.000,- Kč. 

- smlouvu o zajištění provozu sběrného dvoru v Pivo-
varské ulici s firmou .A.S.A. Dačice s.r.o. na dobu ur-
čitou do 31. 12. 2008 za měsíční úhradu 5925,- Kč bez 
DPH. Náklady na zneškodnění odpadu budou účtová-
ny dle cenové přílohy č . l , která je nedílnou součástí 
smlouvy. 

- uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě 
cen za poštovní služby s Českou poštou, s.p., Olšanská 
38/9, Praha 3, v předloženém znění s účinností od 1. 1. 
2008 na dobu neurčitou. 

- p. Antonínu Zikovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
č. 7/1 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu ur-
čitou od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2009. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
1264,- Kč měsíčně. 

- schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č . l - bez-
bariérový v domě čp. 1290 v ulici 28 října v Ledči nad Sá-
zavou paní Jindřišce Veletové, a to na dobu určitou ode 
dne 1. 1.2008 do 31. 12. 2008. Rada města Ledeč nad Sá-
zavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
1217,- Kč měsíčně. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 7, ul. 5. května 1202, 

Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu 
Františku Ženíškovi, bytem Ledeč nad Sázavou, Jabloňo-
vá 855 a to na dobu neurčitou. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši Kč 630,- měsíčně. 
- smlouvu PO 
- smlouvu BOZP 
- poskytnutí příspěvku z prostředků rady města Domu dětí 

s odvoláním na usnesení 5.2007/1 lOZM-s). 
- zrušení poplatku za půjčení gramofonových desek, kazet 

a CD. 

III. RM ruší: 
- svoje usnesení č. 19.2007/14RM-n) z 3.12.2007, kterým 

neschválila uzavření podnájemní smlouvy mezi MUDr. 
Zdeňkou Maštálkovou, IČ: 46483357 a synem MUDr. Ja-
nem Maštálkou, IČ: 75122715 na podnájem dvou míst-
ností užívaných jako zubní ordinace v čp. 450 v ulici 
Habrecká. 

- svoje usnesení č. 15.2007/207RM-s) ze dne 15. 10.2007, 
kterým schválila řešit provoz a pronájem sběrného dvora 
na léta 2008 a 2009 poptávkovým řízením oslovením tří 
zájemců. 

- svoje usnesení č. 11.2007/1 ORM-p) z 13. 8. 2007, kterým 
byla výkonem funkce vedoucího odboru samosprávy 
Městského úřadu Ledeč nad Sázavou pověřena Ludmila 
Štěpánková, a to ke dni 31. 12. 2007. 

IV. RM jmenuje: 
- od 1.1.2008 Ing. Jana Čepu vedoucím odboru samosprá-

vy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. 

V. RM ukládá: 
- tajemníkovi městského úřadu zajistit zrušení přístupu 

Ing. Nácovskému do městské sítě. 
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STATISTIKA OBYVATEL LEDČE n. S. 
K 1. LEDNU 2 0 0 8 

Počet obyvatel k 31.12. 2007: 5695 obyvatel 

Počet obyvatel podle části obce: 

Ledeč nad Sázavou 4984 2477 muži 2507 ženy 
Horní Ledeč 341 171 muži 170 ženy 
Habrek 153 77 muži 76 ženy 
Obrvaň 99 49 muži 50 ženy 
Souboř 46 22 muži 24 ženy 
Sychrov 4 1 muži 3 ženy 
Vrbka 68 29 muži 39 ženy 

Průměrný věk: 42 let 

Nejstarší občan: 92 let 
Nejstarší občanka: 97 let 

Nej častější jména: Marie -342 J i ř í - 206 Jaroslí 
Josef -236 Jana-181 Jan -

Nejčastější příjmení: Janák -- Janáková 61 
Novák - Nováková 50 
Rajdl - Rajdlová 43 
Pajer - Pajerová 45 

Počet sňatků: 40 

Počet rozvodů: 19 

Počet úmrtí: 66 

Počet narození: 49 z toho: chlapců - 19, dívek - 30 

VĚKOVÁ STRUKTURA 

Část obce 
Dospělí (kategorie 1) Děti (kategorie 2) celkem 

Část obce muži ženy muži ženy 
celkem 

Část obce 
počet věk počet věk počet věk počet věk počet Věk 

Habrek 62 43,71 63 49,97 15 10,07 13 9,54 153 40,08 
Horní Ledeč 139 45,05 134 47,63 32 11,34 36 12,33 341 39,45 
Ledeč nad Sázavou 2063 47,41 2113 50,32 414 10,51 394 10,39 4984 42,65 
Obrvaň 42 46,12 36 48,56 7 10,71 14 9,57 99 39,33 
Souboř 21 46,29 21 55,71 1 19,00 3 9,00 46 47,57 
Sychrov 1 71,00 3 74,67 4 73,75 
Vrbka 25 47,56 26 49,35 4 11,00 13 7,38 68 38,41 
Celkem 2353 47,15 2396 50,20 473 10,58 473 10,40 5695 42,34 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ 
Do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ celkem 

Muži 120 313 539 381 413 464 334 190 47 4 0 2825 

Do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ celkem 
Zeny 105 310 482 349 408 426 384 275 92 10 0 2870 

Celkem za obce: 
Do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ celkem 
225 623 1021 730 821 890 718 465 139 14 0 5695 

Situace na trhu práce v mikroregionu 
Ledeč nad Sázavou 

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad Sázavou k 31. 12. 2007 činila 
4,54 %, což je 243 uchazečů o zaměstnání (z toho 165 žen). Průměrná míra nezaměst-
nanosti v okrese Havlíčkův Brod byla 4,48 %. 

K 30. 6. 2007 byla na Ledečsku nezaměstnanost 4,58 %. Počet nezaměstnaných 
vzrostl od té doby o 8 uchazečů o zaměstnání (k 30. 6. 2007 - 235 uchazeč o zaměst-
nání). 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 128 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti je zde 
3,89 %. 

Počet volných pracovních míst na Ledečsku činil k 31. 12. 2007 celkem 92 míst. Na 
jedno volné pracovní místo připadá na Ledečsku 2,64 uchazeče o zaměstnání. 

Petice 
„Kde si máme hrát?" 

Na listopadovém zasedání zastupitelstva 
města byla starostovi města předána peti-
ce občanů s tímto textem: 
Vážení zastupitelé města Ledeč nad Sá-
zavou, 
v současné době opět roste počet dětí 
v našem městě. Tomu ale neodpovídá stav 
dětských hřišť: kolotoče a houpačky jsou 
vesměs staré a někdy i nebezpečné, často 
v dezolátním stavu, pískoviště jsou zarost-
lá, znečištěná, často jen se zbytky písku. 
Bezpečné, čisté a hezké hřiště v Ledči ci-
telně chybí. Je potěšitelné, že alespoň děti 
navštěvující mateřské školy taková hřiště 
již mohou využívat, mladší děti a jejich ro-
diče ale zatím možnost hrát si v odpovída-
jícím prostředí nemají. Tato skutečnost 
rodiče v našem městě trápí, protože chybí 
místo, kde by si děti mohly hrát na písku, 
rozvíjet své dovednosti a setkávat se s dal-
šími dětmi i rodiči. Popsaný stav je o to 
smutnější, že okolní města (například 
Humpolec, Zruč n. Sáz.) již moderní dět-
ská hřiště pro své občany vybudovala 
a přispěla tak ke zvýšení kvality života ma-
lých i velkých obyvatel. 
Vážení zastupitelé, žádáme Vás, abyste se 
zasadili o vybudování kvalitního a bez-
pečného dětského hřiště, které by bylo pří-
stupné všem dětem a jejich rodičům, tuto 
naši žádost stvrzujeme svými podpisy. 
Na tuto petici byla v zákonném termínu 
30-ti dnů po Vánocích doručena následu-
jící odpověď: 
Dne 28. listopadu 2007 na zasedání Za-
stupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
byla petičním výborem předána starosto-
vi města petice s názvem „Kde si máme 
hrát? " se 124 podpisy, z nichž 26 nepat-
řilo ledečským občanům. Petice se zasa-
zuje o vybudování kvalitního a bezpeč-
ného hřiště, které by bylo přístupné všem 
dětem a jejich rodičům. 
Na tomtéž zasedání Zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou dne 28. listopadu 
2007 bylo ve věci dětských hřišť přijato 
toto usnesení: 
5.2007/19ZM-u) Zastupitelstvo města 
Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu 
s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, oddělení ma-
jetku a investic připravit investiční záměr 
na provedení rekonstrukce dětského hřiš-
tě školní družiny při Základní škole Le-
deč nad Sázavou v Nádražní ulici a dvou 
dětských hřišť na sídlišti Stínadla a Na 
Rámech a zařadit tyto akce do návrhu 
rozpočtu na rok 2008. 
Rok 2007 byl pro naše město rokem splá-
cení dluhů, přesto se nám podařilo vybu-
dovat tři nová dětské hřiště v zahradách 
mateřských škol, kam i Vaše děti budou 
časem docházet. Záměrem zastupitelstva 
města je vybudovat další tři veřejně pří-
stupná dětská hřiště v roce 2008, čímž 
bude požadavek petice naplněn. 

Stanislav Vrba, starosta města 
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HROMNICE 
HROMNICE je lidové označení svátku, 

který prošel řadou proměn. Původně se nazý-
val hypapanté, tj. Setkání starce Simeona 
s Pánem, později Očišťování Panny Marie, 
dnešní liturgie ho zná jako Uvedení Páně do 
chrámu. - „Hromnice světí, aby lidé neslije 
ke cti sv. královny, úvod její pamatujíce -
a také prosí kostel svatý, kdež by koli kdy 
byly rozježeny v domích, v kutiech, aby tu ne-
měl ni žádné moci ďábel. Protož když hřímá, 
sluší je rozžieti - aby tu nic hrom nemohl 
uškoditi." ( Traktát Tomáše ze Štítného, 
r. 1376) 

SVĚTLO a oheň patřily od pradávna 
k symbolům spojeným s představou boje dob-
ra a zla. Svíce znamenají v katolické liturgii 
„světlo k osvícení národů", tedy Krista. Jejich 
svit měl vést umírajícího na cestě do věčnosti. 
Na Chodsku se zapálená hromnička dávala do 
ruky umírajícímu, jinde se stavěla vedle jeho 
lože. Svíčky hromničky se rozsvěcely při 
bouřce, aby Bůh ochránil dům před bleskem. 
Výjimečně se jim připisovaly i další ochranné 
funkce. Ve vsích u Chrudimi obcházel hospo-
dář hned po návratu z kostela s posvěcenou 
hromničkou třikrát včelí úly, aby měl hojnost 
medu a aby byly včely chráněny před zloději. 

NA HROMNICE bylo zakázáno šít, neboť 
lidé věřili, že by špička jehly přitáhla blesk. 
Nesmělo se klít, mluvit nevážně; na Chodsku 
věřili, že kdo bude toho dne tancovat, zemře 
bez světla. 

Svatý Blažej 
BISKUP z pontského města Sebasty (Me-

galopolis) byl popraven při pronásledování 
křesťanů roku 316. Byl nejen duchovním 
pastýřem, ale také výtečným lékařem. Le-
genda vypráví, že k němu jistá zbožná vdova 
přivedla syna, kterému se v hrdle vzpříčila 
rybí kost a on se dusil. Sv. Blažej ho modlit-
bou a požehnáním uzdravil. Proto ho přede-
vším ve východní církvi ctili jako ochránce 
před krčními chorobami, což se přeneslo i do 
českého prostředí. 

DO NEDÁVNÉ doby pomáhal duchovní 
pastýř přímluvou ke sv. Blažejovi - pod bra-
dou nemocného zkřížil posvěcené svíce 
a modlil se: „Na přímluvu sv. Blažeje bisku-
pa a mučedníka ochraňuj Tě Bůh od krčních 
nemocí a veškerého jiného zla. Ve jménu 
Otce, Syna i Ducha svatého. Amen." 

LEGENDA také vypráví, že když byl 
sv. Blažej vězněn, přinášela mu nějaká žena 
denně pokrm a svíci. Za to jí slíbil, že bude 
chráněna před nemocemi, pokud každoročně 
obětuje jednu svíčku. Pravděpodobně z toho 
povstal zvyk obětovat v kostele svíci (jenž 
však nemá přes časovou blízkost nic společ-
ného se svěcením hromniček). Od 16. století 
zapaloval v kostele svíčku ten, koho trápila 
bolest zubů či jiný neduh. 

Sv. BLAŽEJ byl také patronem počasí, 
což bylo zřejmě odvozeno z podobnosti jeho 
jména (v němčině Blasius) se slovem „bla-
sen" (v němčině foukat, vát). V českých ze-
mích se o jeho svátku rozhazoval do větru 
popel, sůl a mouka, aby se větry „nakrmily" 
a více neškodily. Odvozeně byl sv. Blažej 
patronem majitelů větrných mlýnů a hudeb-
níků na dechové nástroje. - Pokud na sv. 
Blažeje ráno svítilo slunce, mělo podle lido-
vé víry sloužit v nastávajícím roce mladým 
zdraví, polední slunce přinášelo zdraví do-
spělým a večerní lidem starým. 

Včelaři a některé včelí produkty 
Včelaři chovají svoje včelstva hlavně pro nej přirozenější produkt, jímž je med. 
Odedávna byl med ceněn jako vynikající doplněk lidského zdraví. K vysvětlení ně-

kterých jeho účinků bych rád přiblížil dva pojmy, které se dosti často vyskytují v našem 
tisku. 

Co jsou antioxidanty a volné radikály. 
Volné radikály jsou sloučeniny kyslíku, vznikají jako vedlejší produkt buněčného 

metabolismu. Mohou poškozovat genetické informace buněk, což může vést až ke vzni-
ku zhoubných novotvarů. Podílejí se na rozvoji arteriosklerozy a urychlují proces stár-
nutí tělních tkání. 

Antioxidanty naproti tomu zpomalují nebo zabraňují degeneraci a přispívají tak 
k ochraně imunitního systému. Patří k nim vitaminy, karotenoidy a některé sloučeniny 
selenu. Ovoce a zelenina obsahují tyto látky, stejně tak i včelí produkty jako je med, pyl, 
propolis, mateří kašička. Jsou to přirozené antioxidanty. 

Pokusy na krysách zaměřené na vliv antioxidantů na okysličování volnými radikály 
prokázaly, že nej větší antioxidační účinek ze včelích produktů má na 1. místě med, na 
2. místě mateří kašička a na 3. místě propolis. Krysy, kterým byl podáván med do potra-
vy, byly po 3 měsících pokusů klidnější a měly lepší prostorovou paměť, rychleji na-
lezly cestu z bludiště. 

Z výše vysvětleného účinku antioxidantů tedy vyplývá, že med pomáhá nestárnout, 
vědecky bylo zjištěno, že lidé, kteří konzumují med, si život nejen oslazují, ale také pro-
dlužují. 

Med používali lidé od starověku. V našich zemích byl med jako jediné sladidlo do 
zač. 18. století, v té době se začal vyrábět cukr z řepy cukrovky. Řepný cukr obsahuje 
sacharosu, což je disacharid, v těle se musí teprve rozložit na jednoduché cukry. Med 
naproti tomu obsahuje okamžitě využitelné jednoduché cukry, kromě cukrů ještě látky 
minerální, vitaminy a biologicky aktivní látky. 

Pro člověka je velice vhodné nahrazovat určité množství cukru medem. Ve většině 
receptů na pečivo lze cukr nahradit, musí se ho dát trochu více než cukru, protože není 
tak sladký jako cukr. 

Krystalizace medu: med květový brzy po vytočení začne tuhnout, není to cukernatě-
ní, jak se obvykle říká, ale krystalizace, která je způsobena větším množstvím glukosy. 
Krystalizace meduje vlastně znakem pravosti medu. Takový med lze ztekutit zahřátím 
na 42 st., při vyšších teplotách se ničí jeho biologicky aktivní látky. 

Medovicový med obsahuje více fruktosy, proto se udržuje delší dobu v tekutém sta-
vu, říká se mu nesprávně lesní med. 

Kromě výše popsaných účinků medu se med doporučuje při nachlazení, čaj s medem 
a citronem zvláště u dětí při kašli. 

Je efektivní pro nervový systém, zklidňuje nervy. Pro obsah glukosy a fosforuje med 
vhodný při intelektuálních aktivitách. Je také dobrým prostředkem proti poruchám 
spánku a nezpůsobuje návyk jako některé léky na spaní. 

Stručně řečeno: med pomáhá při nespavosti, nervovém vypětí, stresu, zlepšuje nála-
du, zlepšuje trávení, čistí naše tělo od volných radikálů, upravuje vysoký krevní tlak. 

Je dobrou prevencí sezónních katarů dýchacích cest, ochránce imunity. 
Nevhodný je u léčby obezity a při cukrovce. Alergie na med je zcela výjimečná. 
Dalším produktem je propolis. Je to hnědá hmota, kterou včely sbírají z pupenů stro-

mů a všechno v úle s ní napouštějí. Účinnost propolisu lze posoudit z pokusu, kdy se ne-
chá proběhnout po sterilní živné půdě moucha. Všude, kde se dotkla její noha půdy, se 
vypěstují celé kolonie bakterií. Když přeběhne po půdě včela, žádné bakterie tam nevy-
rostou. Tento překvapující výsledek se přičítá propolisu. 

Propolis lze rozpustit v čistém alkoholu. Když se štětičkou namočenou v propolisu 
natírají afty v dutině ústní, dostaví se okamžitě úleva, dítě začne jíst a afty se rychle hojí. 
Propolis má hojivý a analgetický účinek. Působí také na bradavice, které na rukou a jin-
de lze odstranit elektrokauterem, ale na tváři i kosmetický ústav váhá použít takovou 
metodu. Po týdenním potírání četných bradavic na obličeji u mladé dívky se bradavice 
ztratily bez jakýchkoliv jizev. 

Dosud neprobádaný je účinek vyzařování z úlů osazených včelami. Jeden včelař tvr-
dil, že když pracuje u včel, přestane ho bolet hlava. Sklidil za to jenom posměch. Při ur-
čitém sledování však zjistil jeden veterinární lékař, že skutečně včely něco vyzařují, a to 
do vzdálenosti 8 m od úlů. Změněné účinky má i obyčejná pitná voda nebo tekutina, 
když se nechá stát na úlu asi 24 hodin. Pozoroval např. zlepšení cukrovky, když pacient 
takovou tekutinu potom požíval. Když mne jednou navštívil proutkař, který hledá pod-
zemní vodu, podal jsem mu k prozkoumání 2 sklenice vody, z nichž jedna byla před tím 
postavena asi 1 den na úle, což jsem mu neřekl, ale právě nad touto sklenicí se začala ko-
vová matice zavěšená na šňůrce pohybovat, zatímco nad druhou zůstala v klidu. Čím to 
bylo, jsem se nedověděl. Bude potřeba dalšího bádání. 

Na závěr několik drobností. Včela navštíví 800 květů za 1 hodinu. Na 1 gram medu 
musí navštívit 7000 květů. Celoživotní dílo včely je půl kávové lžičky medu. Na 1 kg 
medu uletí včely 280 000 km, tj. sedmkrát kolem rovníku. 

Základní organizace českého svazu včelařů v Ledči nad Sázavou 
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Dopis z Ludinghausenu 

Dne 14. prosince 2007 nám do stacionáře Petrklíč byl doručen dopis od německých praktikan-
tek Jennifer a Sophie ze střední školy v Ltidinghausenu, které u nás krátce předtím absolvovaly 
sedmitýdenní praxi. Dopis nás velice potěšil, proto se o radost z něho chceme se čtenáři Ledeč-
ských novin podělit. Bc. Iveta Vrbová 

Milí kolegové ze stacionáře Petrklíč, 
chtěly bychom (Jennifer a Sophia) vám za vše poděkovat. Ten čas zde u vás byl velmi krásný 

a cítily jsme se velmi dobře. 
Paní vedoucí, spolupracovníci i klienti nás srdečně přijali. Práce v Petrklíči se nám moc líbila, 

mohly jsme získat mnoho zkušeností, které si vezeme s sebou do Německa. Pociťovaly jsme rodin-
nou atmosféru, protože Petrklíč je malé a dobré zařízení. 

Mohly jsme se prostřednictvím někdy legrační řeči těla navzdory jazykové bariéře dobře doro-
zumět. Při obtížích jsme si vyžádali pomoc pana Pejchala nebo internetu: „Pejchaaal!" 

Vážné problémy nebyly, protože tu byl vždy někdo nablízku, kdo nám byl ochoten pomoci. Zpo-
čátku nás udivila, ale především potěšila velkorysá pohostinnost a vzájemné otevřené jednání. 
Neměly jsme tak žádné obavy představit naše nápady, které byly vždy vděčně přijímány. 

Takové zařízení, jako je Petrklíč, podle našeho názoru v Německu chybí. Nikdy na tuto dobu ne-
zapomeneme a zachováme si dobré vzpomínky. Doufáme v brzké shledání a v každém případě vás 
navštívíme. 

Vaše Jennifer Groke & Sophia Gregg 

Vítání občánků 
Stalo se již tradicí vítat nové spoluobčánky mezi obyvatele našeho města v obřadní síni Měst-

ského úřadu v Ledči nad Sázavou. 
Minulý rok uspořádala Komise pro občanské záležitosti tuto malou slavnost čtyřikrát a přivíta-

la tak 29 malých občánků. Pro naše nejmenší byly připraveny tradičně pěkné dárky, pro jejich ro-
diče kytička a blahopřání. O milou atmosféru se postaraly děti z mateřských škol pod vedením 
jejich zkušených učitelek. Tradicí se stalo také fotografování rodin s děťátkem. 

Doufáme, že fotografie udělají všem radost a stanou se milou vzpomínkou na tento slavnostní 
okamžik. 

Ještě jednou přejeme všem mnoho štěstí, zdraví a lásky. 
Ilona Dokoupilová 

Kralovičanda na Miss! 
Vážení spoluobčané, 

Vánoce jsou sice již za námi, já se chci 
přesto s Vámi podělit o jeden z nejkrásněj-
ších vánočních dárků. Přes sérii castingů 
jsem se probojovala do finále České Miss 
2008 Michaely Maláčové! 

Bydlím v Dolních Královicích. Od svého 
dětství a vždy jsem byla hrdá na to, že po-
cházím z malého městečka, kde je všechno 
více osobní, tak jako u Vás v Ledči nad Sá-
zavou, kde se též často vyskytuji. Protože 
o konečném pořadí dívek rozhodnou hlasy 
diváků u televizních obrazovek, doufám, že 
mě v tom nenecháte a pomůžete mi dotáh-
nou do konce jeden zatím nesplněný sen. 
Rozhodnout může i jeden jediný hlas, třeba 
ten Váš. 

Těším se na Vás 2. února 2008 na Nově! 
Kateřina Samanová 

Těhotenské cvičení 
Ve spolupráci s MC Ledňáček připravuji 

začátkem tohoto roku cvičení pro těhotné 
ženy. Chcete-li si udržet kondici i během 
těhotenství a připravit tělo na porod a rych-
lejší zotavení se po něm, ozvěte se prosím 
na mobil 736 449 581 (pí Drahozalová). 

Vánoční besídka 
na Pláckách se zase povedla 

Povedla a ke spokojenosti všech. Třídní 
učitelky naplánovaly celou akci na úterý 
a tím vyšly vstříc rodičům, kteří pracují 
v úřední dny. Účast byl veliká, přišli všich-
ni. Děti si své vystoupení užívaly a my, ro-
diče s nimi. Program byl pestrý, vtipně 
poskládaný z básniček, písniček a pohá-
dek. Po besídce byly všechny děti odměně-
ny drobnými dárky a následovalo malé 
posezení u kávy a cukroví. Rodiče tak měli 
možnost poznat školku zblízka a seznámit 
se tak blíž s prostředím, kde jejich dítě tráví 
čas. Poděkování je na místě, právem patří 
oběma třídním učitelkám naší mateřinky 
Zdeně Ptáčkové a Heleně Jahnové. 

Lenka Černá 
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Informační servis s dozvukem Vánoc 
• Předvánoční setkání seniorů 

Na 150 ledečských seniorů prožilo 11. 12. 2007 příjemné 
odpoledne na předvánočním „Posezení při svíčkách". V sr-
dečném ovzduší přátelského porozumění pookřál nejeden 
účastník setkání. Dojemné vystoupení dětí Umělecké školy 
v Ledči nad Sázavou, pod vedením ředitelky p. J. Laudátové 
a dalších učitelek, přispělo k předvánoční náladě, za to jim 
patří naše poděkování. Hudba vyzývající k tanci a k popoví-
dání otevírala lidská srdce a člověk člověku byl blíž nejen 
se svými starostmi, ale i radostmi. Pan starosta města, který 
se zúčastnil tohoto veselí, konstatoval, že žádná společenská 
organizace nedokáže dát potěšení tolika lidem. Jana Krá-
lová a Hana Matlachová 

• Hokejový turnaj žáků ZŠ 
Ve středu 19. 12. 2007 se uskutečnil v hokejové hale 

dlouho očekávaný turnaj základních škol. Turnaje 
se zúčastnila mužstva ZŠ Zruč n. S., ZŠ Sady Havl. Brod, 
ZŠ Štáflova Havl. Brod a domácí mužstvo ZŠ Ledeč n. S. 
Všichni aktéři byli vybaveni plnou výstrojí. Hrálo se velice 
slušně, bez zbytečných záludností. Celkovým vítězem tur-
naje se jednoznačně stalo mužstvo ZŠ Štáflova Havl. Brod 
(pravidelný účastník první ligy žáků), na druhém místě 
se umístilo mužstvo ZŠ Zruč n. S., na 3. místě ZŠ Sady 
Havl. Brod a poslední příčku obsadilo naše mužstvo ve slo-
žení: Kadeřávek Daniel, Plohmer Vilém, Wolf Michal, 
Hrabaň Michal, Novák Pavel, Cihlář, Šafařík Milan, Bla-
žek Petr, Blažek Josef, Šimůnek Filip, Holata Dominik, 
Procházka Aleš, Livora Jan, Machotka Vít, Havlíček Petr, 

Janák Vojtěch, Klička Jan. Hoši, nevěště hlavy, příští rok to 
všem určitě ukážete!!! 

Předání putovního poháru pro vítěze proběhlo za účasti 
pana starosty, místostarosty a našeho pana ředitele. Turnaj 
probíhal za obrovského aplausu fanoušků, který by aktérům 
mohlo závidět i ledečské áčko. Po skončení hlavní části tur-
naje se ledečským žáků postavilo mužstvo z řad učitelů 
ve složení (P. Beneš, J. Čáp, J. Koubský, M. Kroutil, V. Nu-
líček a M. Simandl), které doplnila jedna pětka žáků ze Zru-
če n. S. Výsledek není až tak důležitý, ale hádejte, kdo 
vyhrál? Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným 
školám! Už dnes se těšíme na další ročník. 

Jan Čáp 

• Oslava Vánoc u stromečku 
Poslední adventní neděli 23. prosince 2007 se po čtvrté 

odpolední za šestistupňového mrazu sešly na Husově ná-
městí snad dvě stovky občanů, aby si společně s dívčím pě-
veckým sborem ZUŠ a skupinou Měkoň band zazpívaly 
tradiční vánoční koledy. V rámci Oslav Vánoc u stromečku 
je sem pozvali organizátoři z ledečského DDM, kteří navíc 
pro malé návštěvníky připravili řadu dětských her, jako byl 
běh se salátem, kreslení vánočních přání či hledání zlatého 
prasátka. Díky Junákům k vánočnímu stromku dorazilo 
i Betlémské světlo. Ti dospělejší se zahřívali porůznu: zpě-
vem, podupáváním, svařeným vínem či prostým podáním 
ruky a přáním hezkých vánočních svátků. 

„ Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám " tu zaznívalo 
na každém kroku a bylo tak dobře. 

• Naděje opět nezklamala 
Koncert ledečské hudební skupiny Naděje přilákal 

na Boží hod vánoční do kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad 
Sázavou dvě stovky ledečských posluchačů. Ti se stejně jako 
v minulých letech stali svědky zdařilého pěveckého vystou-
pení této skupiny, která pod vedením paní Evy Březíkové 
opět nezklamala. Naopak, překvapila rozšířeným repertoá-
rem a představením své dětské skupiny, která vánoční kon-
cert přednesem čtyř známých koled zahájila. 

Ledečské veřejnosti se tak mohli premiérově představit 
nadějní a roztomilí benjamínci: Kačenka Maštálková, Ve-
runka Březíková, Adélka Franclová, Terezka a Alička Bro-
žová, u kláves, flétny a též svými zkušenějšími hlásky je 
doplňovaly již „osvědčené harcovnice" Anička Březíková 
a Štěpánka Vrbová, o kytarový doprovod a odborný dohled 
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nad malou Nadějí se staraly Martina Maštálková a Eva Bře-
zíková. V této sestavě zazpívaly čtyři známé vánoční koledy 
v pořadí: 

Já malý přicházím koledovat, Veselé vánoční hody, Jak 
jsi krásné neviňátko a Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme 
vám. 

Malou Naději poté vystřídala velká, malý zážitek, zážitek 
větší. Oproti loňsku změnila svoje složení a projev jen nepa-
trně, Aničku a Štěpánku přeřadila mezi děti a do repertoáru 
pak mohla nově zařadit těžší vokální skladby, kde výrazně 
vynikly krásné suverénní hlasy většiny protagonistek. V ho-
dinovém koncertu se ledečské veřejnosti představili vedle 
Evy Březíkové a Martiny Maštálkové opět sourozenci Jaruš-
ka, Maruška a Tomáš Stýblovi, Dáša Janečková, s nimi 
i nové tváře a hlavně hlasy Aničky Veletové a Marie Vejdo-
vé. O hudební doprovod se postaraly kytary Evy a Marušky, 
klávesy Martiny a hlavně nádherná Tomášova příčná flétna. 
Zaznělo celkem deset skladeb s křesťanskou tematikou a dvě 
jako přídavek. Samozřejmě nesměla chybět závěrečná kole-
da Narodil se Kristus Pán, kterou jsme si a s potěšením za-
zpívali všichni pospolu. 

Letos Naděje vystupovala v předvánočním čase též v kos-
tele v Senožatech a podařilo se jí také vydat již druhé CD 
pod názvem Naděje - Bůh je pokojem mým, kde lze nalézt 
celkem 22 skladeb včetně známých Dobrou zprávu hlásej, 
Pokoj lidem dobré vůle, Bůh se sklonil k nám a Thank you 
for Betlhlehem, které na Boží hod roztleskaly kostel sv. Pet-
ra a Pavla. 

• 42. Vánoční turnaj v odbíjené mužů 
Nová sportovní hala v Ledči nad Sázavou zažila dva dny 

po sobě dva zdařilé vánoční turnaje s regionální a celorepub-
likovou účastí. První - volejbalový se v Ledči nad Sázavou 
konal již po čtyřicáté druhé, druhý - futsalový zahajoval prv-
ním ročníkem. 

26. prosince 2007 to byl 42. ročník Vánočního turnaje 
v odbíjené mužů za účasti sedmi družstev v H. Brodu, Světlé 
n.S., Okrouhlice, Úsobí a Ledče n.S., přičemž za poslední 
dva účastníky nastoupily dva týmy A i B. Turnaj probíhal od 
9 do 15 hodin, hrálo se na všech třech hřištích souběžně 
a kromě vlastních aktivních hráčů se na turnaj přišli podívat 
i diváci a též takové volejbalové ledečské legendy jako ing. 
Policar, ing. Petr Novotný, ing. Jindřich Tejnecký (ten nastu-
poval za Ledeč B), Václav Sadílek a další. Organizátorem 
turnaje je již řadu let Jan Čáp, kapitán vítězného týmu Ledeč 
A. Sponzorem turnaje byla zručská firma ASMO CZECH, 
s.r.o. Za domácím vítězem se umístilo mužstvo z Úsobí, třetí 
příčku obsadili volejbalisté z Okrouhlice a čtvrtou druhý tým 

z Úsobí. Vítěz si odnesl cenu starosty města v podobě pamět-
ní plakety. 

• 42. Vánoční turnaj starších žáků ve futsale 
27. prosince 2007 patřila sportovní hala po celý den mla-

dým futsalistům. Na 1. ročník Vánočního turnaje starších 
žáků ve futsale o cenu starosty města se dostavily týmy 
z Brna, Jirkova, Řeporyjí, Pohledu, Chotěboře, Čejova, Sto-
ků, Leštiny a domácí Ledče, která postavila týmy dva. Tur-
naj byl zahájen již v 8 hodin ráno a končil před 18. hodinou 
večerní. Celá akce byla organizačně velmi náročná, neboť 
se v hale po celou dobu pohybovalo více jak 150 osob 
a odehrálo se celkem 32 zápasů! Hlavním organizátorem 
turnaje byl trenér ledečských starších žáků TJ Kovofmiš 
pan Jaroslav Hofrichter, kterému zdatně pomáhali rodiče 
ledečských hráčů jmenovitě ing. Vladimír Šenk, pan Ma-
tějka a maminky Sekotová, Matěnová, Hofrichtrová, Vrbo-
vá a též sekretář TJ Kovofmiš pan Karel Hruša, který celý 
turnaj s bravurou moderoval. Turnaj nebyl vysloveně klu-
kovskou záležitosti, v několika týmech nastupovala i děv-
čata a nevedla si špatně! 

Vítězství v turnaji si odnesli futsalisté z Jirkova, druzí 
skončili žáci ze Štoků, třetí specialisté na futsal z Brna 
a na čtvrtém místě se umístili domácí borci z týmu Ledeč A, 
když jim dobře rozehraný turnaj překazili v semifinále 
chlapci ze Štoků nejtěsnější výhrou 1:0. Pro všechny týmy 
byly připraveny ceny, pro tři vítězné i medaile a poháry včet-
ně putovního poháru pro absolutního vítěze z Jirkova. Cenu 
nej lepšího hráče obdržel Král z Jirkova, nej lepšího střelce 
měli Brňané a cenu nej lepšího brankáře získal hlasováním 
trenérů domácí Málek. 

Uznání za zdařilou akci TJ Kovofmiš a Města Ledeč nad 
Sázavou patří všem organizátorům. 

-sv-
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Píseň zimní 
Když zimní jde noc a bílý je les 
a větrná bouří se rovina, 
kdo kráčí tu, na krb a na oči dvě, 
jež čekaly ho kdys, vzpomíná. 

Pěšinou utvrdlou doduněl krok 
a rozlitý potok zamrzal, 
kořenů těžce se držel již břeh 
a vítr Istně vál a těžce se rval 

Kdo denně tu kráčí, co poví mu 
táž pěšina se vsí tou šedivou? 
Ošlehán nocí a větrem a tmou, 
zda ohřeje se tam u očí dvou? 

Antonín Sova 

Živý betlém 
-putování za betlémskou hvězdou 

V sobotu 5. ledna 2008 proběhlo na ledečském náměstí již tradiční „Putování za 
betlémskou hvězdou - živý betlém". 

Příběh o narození Ježíše přednesený formou divadelního představení pod širým 
nebem nacvičili a přednesli mladí i starší lidé a děti z místní římskokatolické farnos-
ti. Součástí představení byl živý betlém, příjezd tří králů na koních a zpívání koled 
místním souborem Naděje. Četní návštěvníci obdivovali herce, kteří se nezalekli 
chladného počasí, a zvláště malého Ježíška Ondřeje Zahálku, který se na ně vesele 
z jesliček usmíval. Zimomřiví hosté se mohli občerstvit u stánku s teplými nápoji 
a drobným pohoštěním. Představení krátkým zamyšlením o betlémské naději ukon-
čil duchovní správce P. Jan Bárta. Během akce lidé mohli přispět na potřeby stacio-
náře Petrklíč. Akce s krásnou atmosférou ukázala, co všechno lze dokázat s mini-
málními prostředky, pokud jsou lidé ochotní obětovat svůj čas pro druhé. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat Domu dětí a mládeže za zapůjčení ozvučo-
vací aparatury, divadelnímu spolku Mimochodem za zapůjčení osvětlení, ředitel-
ství gymnázia za umožnění přístupu na balkon a Sportbaru nonstop za připojení 
k elektrické síti. 

František Stýblo 

PETRA BLAŽKOVÁ 
a ANDREA VOPĚNKOVÁ 

v mezinárodní soutěži 
ZLATÁ LOUTNA 

V Třinci se ve dnech 21. a 22. 11. 
2007 uskutečnila mezinárodní pěvec-
ká soutěž v populárním zpěvu Zlatá 
loutna, soutěž s dlouholetou tradicí, 
která se před lety stala odrazovým 
můstkem pro některé z našich hvězd 
pop music - např. Ivetu Bartošovou či 
Daru Rolins. 

Je určitě pozoruhodné, že se do finá-
le této soutěže podařilo probojovat 
dvěma žákyním ZUŠ Ledeč nad Sáza-
vou ze třídy uč. Petry Ochové - Petře 
Blažkové a Andree Vopěnkové. Přes-
tože domů žádnou z vítězných cen ne-
přivezly, patří jim i jejich paní učitelce 
Petře Ochové uznání a poděkování za 
reprezentaci školy i města. K O U P Í M 

Zahrádku v Ledči nad Sázavou (kolonie na 

Žižkově, u vodárny...) 

Kontakt: 604 460 296, 732 524 260 

P R O D Á M 
Garáž na starém sídlišti v Ledči nad Sáza-
vou. 

Kontakt: 603271 155 

ODJEZD VLAKŮ ze stanice SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU směr ČERČANY (trať 212) 
POZNÁMKY I B X X M 

ČÍSLO VLAKU 9220 9240 9242 9244 9200 9202 9204 9222 9206 9208 9246 9210 9212 9248 9250 

SVĚTLÁ NAD SÁZ.odj. X 4.32 6.00 7.14 8.18 10.23 11.33 13.49 15.49 17.14 18.43 flS 19.46 21.36 2249 

LEDEČ NAD SAZpříj X 4.56 624 7.41 8.44 10.50 12.00 14.17 16.17 17.41 . 19.10 I B 20.13 0 3 22.00 23.14 

LEDEČ NAD SÁZodj 3.56 4.57 625 7.51 8.45 10.58 12.05 X 13.30 14.27 16.27 B3 17.51 OS 19.13 M 20.16 I E 22.14 

ZRUČNADSÁZpňj. 424 5.25 6.53 8.19 9.14 11.27 12.34 X 14.05 14.58 16.58 DE 18.19 \ 19.41 ffl 20.43 22.41 

ZRUČ NAD SÁZodj. 4.34 5.26 6.54 9.22 12.15 13.15 14.15 15.11 17.11 \ 19.42 5 E 20.45 \ 22.42 

KÁCOV 4.59 9.46 12.46 13.44 14.47 15.37 17.37 \ 20.04 E g 21.08 I E 23.03 

LEDEČKO 527 10.14 13.14 14.12 15.15 16.05 18.05 \ 20.30 E g 21.34 

ČERČANY při]. 6.35 11.06 14.06 15.06 16.06 17.06 19.06 I E 21.14 gě) 22.44 

citová stanice: ZnSz ZnSz P.Sm. 

vysvětlivky: P.Sm. - Praha Smíchov, ZnSz - Znič n/S zastávka 



Vánoční posezení v nemocnici v Háji 

Už 19. prosince loňského roku se konalo v nemocnici v Háji malé vánoční posezení pro 
pacienty léčebny dlouhodobě nemocných a pro klienty, kteří využívají sociální lůžka. 

Ne všichni mohli strávit vánoční svátky se svými blízkými, a proto jim personál jme-
nované nemocnice chtěl alespoň trochu zpříjemnit vánoční čas. 

K Vánocům patří pěkná výzdoba, která byla všude na odděleních. Také koledy, které 
přišli zahrát a zazpívat mladí hudebníci - T. Vobořil, E. Vobořilová, P. Špačková. Ses-
třičky nachystaly vánoční cukroví a společně se uvařilo a konzumovalo kafíčko, při 
kterém se vzpomínalo a hezky se povídalo. Pro klienty sociálních lůžek byly také při-
praveny malé dárečky. 

Vánoční posezení se nám vydařilo a pacientům i personálu se líbilo. 
Kolektiv zaměstnanců nemocnice v Háji 

PŘÍJEZD VLAKŮ do stanice SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ze směru ČERČANY (trať 212) 

Kouzlo divadla 
Pokaždé, když doprovázím své větší 

i menší ratolesti do divadla, mám tro-
chu obavy: dnešní děti jsou generací 
přesycenou obrazy a příběhy, filmový-
mi, televizními, virtuálními. Vyznají 
se v široké škále postav počínaje Shre-
kem a konče třeba Glumem, nehnou 
s nimi ani ty nejukrutnější činy ohav-
ných pirátů z moří na opačném konci 
světa v technicky nejdokonalejším 
a nej věrnějším provedení. Nebude pro 
ně taková obyčejná pohádka jen nudou 
a banalitou? 

Divadlo má však jednu zázračnou 
moc. Je živé, skutečné, hmatatelné. 
Lidsky teplé. Můžete si osahat loutky, 
leckdy i herce, můžete s nimi promlu-
vit, ba dokonce si zahrát. Všichni ti, 
kteří přišli v neděli 16. listopadu odpo-
ledne do sálu zdejšího gymnázia, dobře 
vědí, o čem mluvím. Podivuhodný he-
recký výkon pánů Matějky a Zimy 
z pražského Divadla v Dlouhé vtáhl do 
hry nejen děti, ale i nás dospělé. Celé 
hlediště do jednoho pomáhalo hledat 
natřikrát zakletou princeznu, vydávalo 
se přes hory a doly, aby se Širokým na-
šlo vzdálené moře ukryté protentokrát 
v akváriu s modrou vodou, či hluboké 
údolí začarované do kapsy jednoho 
z přítomných tatínků. Zkrátka, škodo-
libého čaroděje s velikou hlavou jsme 
nakonec přelstili všichni společně. 

Prosincové představení Dismanova 
rozhlasového dětského sboru přineslo 
zážitky jiného druhu. To jsme zase po 
většinu doby pobývali v hledišti s an-
děly, poletovali mezi diváky a na 
všechny vdechli kus svého andělského 
bytí a tím i Vánoc. A nakonec museli 
vyřešit i onen spor o to, zda právě naro-
zené miminko patří víc těm chudým, 
pastýřům, vesničanům, či bohatým 
Třem králům. Poradili si s tím po an-
dělsku, Jezulátko patřilo nám všem. 

A andělsky mi zní doposud i vzpo-
mínka na obě dětská představení 
v Ledči. 

Jana Budinská 

POZNÁMKY X X m M 

ČÍSLO VLAKU 9241 9 2 4 3 9201 9 2 0 3 9 2 2 1 9 2 0 5 9 2 0 7 1835 9 2 0 9 9 2 4 5 9211 9 2 1 3 9 2 4 7 9 2 1 5 9 2 1 7 

ČERČANY odj. 3.41 4.56 7.21 EE 8.21 X 9-16 9.26 11.21 13.21 15.21 I E 17.21 QS] 19.16 

LEDEČKO 4.30 S 3 6.16 8.19 H 3 9.07 \ 10.17 10.17 12.13 14,16 16.09 \ 18.09 \ 20.36 

KÁCOV | D 4.08 5.01 M
 644 

8.49 Q 3 9.49 \ 10.48 10.48 12.44 14.45 16.38 \ 18.38 \ 21.10 

ZRUČ NAD SÁZ. PRI. \ 4.27 5.22 7.04 9.11 10.10 X 11-12 11.12 13.08 15.08 17.02 \ 19.02 \ 21.29 

ZRUČ NAD SÁZ. odj. 327 \ 4.28 5.50 7.13 X 9-17 10.24 11.31 13.40 14.31 15.40 17.10 IE 18.40 \ 19.44 \ 21.30 

LfDEČ NAD SÁZ. pfij 3.53 O ] 4.53 6.17 7.41 X 9.45 10.51 12.02 14.11 15.06 16.08 17.38 I E 19.07 IE 20.10 IE 21.55 

LEDEČ NAD SÁZ odj. 3.54 4.59 629 7.43 10.52 12.10 14.20 15.10 16.20 17.43 19.14 3 3 20.15 3 3 22.15 

SVĚTLÁ NAD SÁZ. pfij. 4.20 5.27 6.57 8.11 11.21 12.41 14.51 15.38 16.48 18.11 S U 19.40 0 3 20.41 g g 22.41 

cífová slámce. HB HB HB HB 

vysvétlívky: HB - Havlíčkův Brod 
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Milí čtenáři, 
4 do prvního letošního vydání 

LN j sme vybrali články z ob-
^ ^ ^ ^ ^ lastí sobě poměrně vzdále-
J ných: tou první je malířství, 

f tedy přesněji řečeno povídá-
( r — i ní o studentské návštěvě Ná-
V_J J rodní galerie, a onou druhou 

L A je sport, respektive zpráva 
RC^DS^AS O úspěších našich studentů 

v nej různějších sportovních 
kláních na sklonku minulého roku. Jedno 
společné však mají, jsou dokladem pestros-
ti a všestrannosti studentského života vů-
bec. 

Vracíme se ještě také, jak v minulém čís-
le slíbeno, k pojmu klíčové kompetence, 
tedy k vysvětlení toho, k čemu celý náš vý-
ukově vzdělávací proces směřuje, a jak by 
měl studenta připravit pro jeho budoucí 
odpovědný život. 

Ať se vám dobře čte, za měsíc na shleda-
nou. 

Jana Budinská 

Odpoledne v Národní galerii 
V úterý 27. 11. se třída II.B ledečského 

gymnázia vypravila do Prahy. Hlavním dů-
vodem výletu byla večerní návštěva diva-
delního představení, ale ještě předtím nás 
čekal odpolední program v sídle Národní 
galerie ve Veletržním paláci. Sotva jsme do-
razili na místo, ujala se nás paní průvodky-
ně, která s námi potom strávila téměř celé 
odpoledne. Byla to milá paní s úžasným da-
rem zaujmout naši pozornost. Zavedla nás 
do 5. patra, do sbírek malířství 19. století, 
tedy děl z období klasicismu, romantismu, 
realismu, či třeba symbolismu. Naším úko-
lem však nebylo obrazy jen tak zběžně pro-
jít: měli jsme se do několika vybraných děl 
zahledět a pokusit se rozpoznat a vyprávět, 
co vše představují. Porozumět autorovu zá-
měru, jeho myšlení a malířské ruce. Což 
ovšem nebylo tak jednoduché, jak se zprvu 
zdálo. 

Oněm šesti vybraným obrazům různých 
autorů a různých stylů jsme dokázali poro-
zumět až vedeni odborným výkladem paní 
průvodkyně. Dozvěděli jsme se, že každý 
umělec a každé umělecké období si kladlo 
za cíl zaujmout diváka čímsi jiným. Důle-
žitou roli v celkové koncepci obrazu zaují-
má kromě námětu také kompozice postav 
či předmětů v prostoru, rozložení světla, 
a v neposlední řadě faktor, který dělá obraz 
obrazem, totiž barvy. Je opravdu obdivu-
hodné, nakolik dokáže zručný a poučený 
malíř vystihnout barvami právě to, co po-
třebuje. Myslím, že i za všechny své spolu-
žáky mohu říci, že nejvíc nás zaujal obraz 
Josefa Mánesa Setkání Petrarky s Laurou 
v Avignonu roku 1327. Obraz byl namalo-
ván v letech 1845—46, a svým malířským 
pojetím i provedením nás fascinoval. Stáli 
jsme před ním ještě drahnou chvíli poté, co 
nás naše průvodkyně opustila. Poté jsme 
páté patro Veletržního paláce museli opus-
tit i my, a vydali jsme se na zbytek času do 
víru velkoměsta, načerpat síly na večerní 
představení v Divadle Radka Brzobohaté-
ho. 27.listopad 2007 se tak pro nás stal pří-
jemně stráveným dnem, plným nových 
kulturních poznatků. 

Za žáky II.B zapsala 
Markéta Štěpánková 

CO JSOU KLÍČOVÉ KOMPETENCE? 
V minulém čísle LN byly zmíněny tzv. Klíčové kompetence v souvislosti s naším novým Školním 
vzdělávacím programem na víceletém gymnáziu. Nedostali jsme se však již k vysvětlení pojmu, 
o které se pokusím teď. Slůvko kompetence znamená dle Akademického slovníku cizích slov 
mimo jiné i odbornou a věcnou příslušnost a způsobilost jedince, tedy jinými slovy schopnost vést 
své chování a jednání, a to profesionální i občanské a soukromé, tak, aby byl odpovědným a nezá-
vislým členem společnosti. Klíčové kompetence jsou tedy jakýmsi souborem vědomostí, doved-
ností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní 
zapojení do společnosti a uplatnění v jeho budoucím životě. Jsou jakousi úrovní, žádoucím sta-
vem, ke kterému by se měli všichni žáci podle svých individuálních předpokladů postupně přibli-
žovat. Na gymnáziu by si žák měl osvojit následující kompetence: 
• kompetenci k učení, tzn. schopnost efektivního přijímání a aplikování poznatků, 
• kompetenci k řešení problémů, tzn. schopnost rozlišení a definování problému, otevřenost při 

hledání metod řešení včetně schopnosti posouzení jejich rizik a důsledků, 
• kompetenci komunikativní, tedy schopnost využívat všech informačních technologií, cizích ja-

zyků, schopnost jasného porozumění a vyjadřování se ve všech typech projevu, 
• kompetenci sociální a personální, tzn. schopnost reflexe sebe i druhých, přizpůsobivost 

a ochotu ke spolupráci, 
• kompetenci občanskou, tedy respekt k zájmům ostatních členů společnosti i společnosti jako 

takové, schopnost porozumět a promyslet souvislosti mezi svými právy a povinnostmi, 
• kompetenci pracovní, což znamená jeho schopnost aktivně se podílet zejména na eko-

nomickém chodu společnosti. 
Výše uvedené kompetence jsou nastíněny jen v hrubém náčrtu, omezeném možnostmi 

novinového článku. Čtenáři s hlubším zájmem o problematiku si mohou prostudovat veške-
ré dostupné materiály v budově naší školy na ledečském náměstí, kde budou vždy vítáni, či 
najdou podrobnější informace na internetovém portále Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR www.msmt.cz, či na internetových stránkách Výzkumného ústavu pedago-
gického, www.vuppraha.cz. František Trpišovský 

SPORTOVNÍ PODZIMNÍ AKCE NA GYMNÁZIU 
Naše gymnázium se pravidelně zúčastňuje sportovních akcí v rámci přeborů středních 
škol. V září 2007 proběhl Středoškolský pohár v atletice, chlapci obsadili v okresním kole 
3. místo. 
Také v okresním kole volejbalu v Havlíčkově Brodě se dívkám mimořádně dařilo. Družstvo 
ve složení Petra Pištěková, Veronika Loudová, Lucie Blehová, Andrea Vopěnková, Maruš-
ka Setničková a Dominika Dvořáková skončilo na výborném 2. místě a postup do krajského 
kola jim unikl jen o vlásek. I smíšené volejbalové družstvo - Veronika Loudová, Petra Piště-
ková, Lucie Blehová, Andrea Vopěnková, David Náhlovský, Jarda Bělina a Adéla Černo-
hlávková dosáhlo na pěkné 2. místo v souboji tří gymnázií ve Vlašimi (Gymnázium 
Benešov, Gymnázium Vlašim, Gymnázium Ledeč nad Sázavou). 
Poprvé jsme se zúčastnili okresního kola ve stolním tenise, s oporou týmu Františkem Herou-
tem, dále s Davidem Náhlovským, Zdeňkem Hatákem, Michalem Schnablem a Matějem 
Kovaříkem, chlapci obsadili třetí místo. Největší úspěch naší škole přinesla házená a zejmé-
na dívčí družstvo, které se přes 1. místo v okresním kole dokázalo prosadit i v krajském kole 
a postoupit do kvalifikace na republikové finále. Házenkářky - Pavla Vrbková, Zuzana Ulri-
chová, Lucie Štěchová, Iva Toulová, Martina Vránová, Aneta Vlasáková, Kamila Kakáčko-
vá, Marcela Čuchalová a Veronika Zelená se v lednu pokusí o účast na republikovém finále. 
Házenkáři ve složení Matouš Křikava, Tomáš Prchal, Jiří Roul, Michael Jeřábek, Michal Pav-
líček, Ondřej Pavelka, Ondřej Kršňák a Jan Wurm (SOŠ) postoupili přes vítězství v okresním 
kole do krajského kola a vybojovali 3. místo. Další soutěže středních škol nás ještě čekají 
v jarní části školního roku a také nižší gymnázium se zúčastní soutěží zejména ve sportovních 
hrách a v atletice. 

Děkuji všem sportovcům za vzornou reprezentaci našeho gymnázia. 
Mgr. Šárka Vopěnková 
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Přehled o činnosti práce policistů OOP Ledeč nad Sázavou za rok 2 0 0 7 
Dílčí informace pro veřejnost o činnosti ledečských policistů v roce 2007. Tabulkový přehled nezahrnuje veškerou činnost tohoto 
útvaru. 

Systemizovaný stav policistů na OOP v r. 2007 12 
Počet obyvatel 8813 
Rozloha teritoria obvodu (km2) 209 
Použití donucovacích prostředků 1 
Předvedeno osob podle z. o PČR 1 
Předvedeno osob k soudu apod. 9 
Zatčeno osob podle § 69 TŘ - příkaz k zatčení 3 
Zadržených osob podle § 76/1 TŘ- na místě TČ 2 
Dodáno osob na PZS 7 
Počet žádostí o doručení zásilek 65 
Počet vyřízených Čj 1048 
Počet zpracovaných přestupků 499 
Počet zpracovaných trestných činů 104 
Počet úředních záznamů se znaky domácího násilí 6 
Počet odeslaných dopravních přestupků do karty řidiče 130 
Počet řidičů řídících pod vlivem alkoholických nápojů nebo toxi 17 
Částka za uložené blokové pokuty 138 500,- Kč 
Částka za uložené blok. pokuty za veřejný pořádek 2 000,- Kč 
Částka za ostatní přestupky 3 200,- Kč 
Odevzdáno přestupků k projednání 67 
Celková výše pokutových bloků předaná k vymáhání Celnímu úřadu 73 000,- Kč 
Počet provedených eskort 17 
Počet bezpečnostních akcí 14 

ZAPOMENUTÝ MALÍŘ 
Při zjišťování informací o štramberských odbojářích jsem na-

razil na stopu až v Pardubicích. Pomocí dr. Miroslava Vostatka 
se moje domněnka potvrdila. 

Ale i on v dopise datovaném 14.1.2006 sháněl určité informa-
ce o malíři Doubkovi, o němž věděl, že zemřel 26. října 1952 
v charitním ústavu Boromeo v Novém Jičíně. 

Zásluhou ředitele Státního okresního archivu v Novém Jičíně, 
dr. K. Chobota, se potvrdilo, že skutečně dne 5. 11. 1949 byl 
v charitním domově v Novém Jičíně přihlášen k pobytu akade-
mický malíř František Doubek, vdovec. Přihláška potvrzuje 
i pozdější malířovo úmrtí tamtéž. 

Správce novojického hřbitova pan Jiří 
Bečvář ochotně prohlížel staré hřbitovní 
knihy a v jedné z nich opravdu nalezl zápis 
o pohřbu Františka Doubka. Teď už nebyl 
problém podle čísla hrobu identifikovat 
hrobové místo č. 173 - neoznačený, málo 
znatelný, trávou zarostlý kopeček v sekto-
ru H. To bylo na jaře roku 2006. 

Životní začátky Františka Doubka byly 
velice prosté. Narodil se 20. března 1865 
v Českých Budějovicích jako syn chudé-
ho ševce, rodáka z Ledče nad Sázavou. 
V knize narozených je uvedeno, že je čes-
ké národnosti a katolického vyznání. Na 
jeho původu je zajímavé, že Františkova 
babička, Anna Ulliková, pocházela z ro-
diny významného českého krajináře 
doby roman- tismu Hugo Ullika, který proslul obrazy české 
krajiny. 

František B. Doubek byl velmi nadaný a už v jedenácti letech 
maloval. Na Akademii se stal žákem rektora Antonína Lhoty 
a pokračoval pod vedením mnichovského absolventa, profesora 
historické a náboženské malby Františka Sequense. 

Díky svému pražskému jmenovci (příbuznému?) mecenáši 
Eduardu rytíři Doubkovi, který byl okouzlen malbou svého chrá-
něnce, mohl František studovat v Mnichově. Stal se velice dob-
rým malířem a dokonce byl za obraz Vetřelec oceněn diplomem 
I. třídy na Jubilejní výstavě v Praze i medailí mnichovské Akade-

mie za obrazy Zkouška před intendantem a Ranní návštěva. 
Cestoval po Evropě a studoval staré mistry. 

Nelze zde vyjmenovat jeho bohaté dílo, zahrnující církevní, 
historickou, žánrovou i krajinářskou malbu. V sedmdesátých le-
tech pracoval ve Vídni jako portrétista na řadě zakázek císařské-
ho dvora a Františka Josefa I. Od r. 1880 byl ředitelem umělecké 
školy ve Stuttgartu a od r. 1883 učil na mnichovské Akademii. 
Z církevních maleb připomeňme cyklus Kristova života Hosana, 
dále vytvořil významné křížové cesty pro kostel v Českých Bu-
dějovicích a pro kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na vinohrad-

ském náměstí Jiřího z Poděbrad. Doubek vyzdobil 
i část stropu zámku v Oseku u Strakonic alegorickými 
obrazy ročních období. Jeho obraz „Ctirad a Šárka" je 
zjev poměrně výjimečný. 

Jeho díla jsou bohužel většinou v soukromém ma-
jetku, nejsou vystavena v galeriích. I když je jeho dílo 
velice obsáhlé a je na mnoha místech (nejen) naší 
vlasti. Doubek se stává malířem zapomenutým. 

V době svého mnichovského pobytu se oženil 
s Marií Barragovou, ještě pět let po první válce žili 
v Bavorsku. Roku 1924 se vrátil do Českých Budějo-
vic a od roku 1933 přesídlil do Prahy, kde žil v bezdět-
ném manželství. 

Po osmdesátce v r. 1945 se u něj projevily zdravot-
ní problémy a jako známý malíř kostelních obrazů 
hledal pomoc v katolickém prostředí. Nalezl ji v so-
ciálním ústavu řádu Boromejek v Novém Jičíně, kde 
po třech letech jeho bohatý a plodný život došel napl-

nění. 26. října 1952 se zavřela poslední stránka života malíře 
Františka Bohumila Doubka. Byla na ní jenom dvě slova: Doko-
náno jest... 

Jeho rakev na novojický hřbitov doprovodily jenom tři řádové 
sestry a holič. Díky podnětné připomínce dr. M. Vostatka z Par-
dubic dnes, po letech, Doubkův hrob už není anonymní. Díky 
i aktivní pomoci správce hřbitova Jirky Bečváře a jeho kolektivu 
jej připomíná upravené hrobové místo a litinový kříž se jménem 
a životními daty akademického malíře Františka Bohumila 
Doubka. 

Adamec Josef, Štramberk 

11 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Kličková Kateřina Eliška 
Fialková Adina 
Dlouhá Marcela 
Hromádková Karolína 
Grabowski Henryk 
Hort Mikuláš 
Brabec Josef 
Fialová Michaela 
Krecl Tomáš 

Úmrtí: 
Kraj íčková Emilie 
Kopřiva Stanislav 
Kosprdová Marie 
Šíma Jiří 
Černovská Eva 
Kabeláčová Marie 
Krajíček Josef 

Výročí: 
70 let: 
Němec Jaroslav 
Fráňa Ladislav 
Nováková Hana 

75 let: 
Tvrdíková Marie 

80 let: 
Jelínek Jiří 
Kadečka Vincenc 
Mandl František 
Čermáková Miloslava 
Turek Jaroslav 

85 let: 
Moravec Josef 
Marková Jana 
Škvor Karel 

94 let: 
Dvořáková Blažena 

VZPOMÍNKA 
Hned na začátku letošní-
ho roku uplynuly dva 
smutné roky, kdy nás na-
vždy opustil pan Franti-
šek HOSKOVEC z Bě-
lé. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, věnujte mu 

prosím, spolu s námi, tichou vzpomínku. 
Dcera a syn s rodinami 

• koberce, korky 
4 I • O / I V/V/ 
• lina různých siri 
• kusové koberce 
• stropní podhledy 
• plovoucí podlahy 
• podlahářské práce 
• rozvoz 
• nejnižší ceny v regionu 

Po-Pá 8«o-16" So 8<»-11" 
lučíce 50 

tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209 

Základní škola Ledeč nad Sázavou 
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 

2008/2009 

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2008/2009 
Základní školy Ledeč nad Sázavou se usku-
teční 25. ledna a 26. ledna 2008 v budově 
školy v Komenského ulici. V pátek 25. ledna 
2008 bude zápis probíhat v době od 14.00 
hodin do 17.00 hodin, v sobotu 26. ledna 
2008 v době od 8.00 hod. do 11.00 hodin. 
Do Základní školy Ledeč nad Sázavou se zapi-
sují děti z Ledče nad Sázavou a těchto obcí: 
Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, Hamry, 
Ostrov, Hradec, Horní Hradec, Kozlov, Oleš-
ná, Leština, Sychrov, Sačany, Kříže, Bělá, 
Jedlá, Dobrá Voda, Chřenovice, Trpišovice, 
Koňkovice, Rejčkov a přilehlé osady, Kouty, 
Bojiště, Veliká, Vilémovice, Pavlov, Bohumi-
lice, Sechov, Přemilovsko, Hlohov, Prosíč-
ka, Nezdín, Kamenná Lhota. 
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítě-
tem, které do 31.8.2008 dovrší 6 let věku. Výji-
mečně mohou být zapsány i děti mladší. 
K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský 
průkaz zákonných zástupců dítěte. 
Na I. stupni ZŠ žáci mohou navštěvovat nepo-
vinný předmět sportovní aktivity, kde se mohou 
věnovat neoblíbenějším kolektivním sportům. 
Součástí školy je i školní družina a školní klub, 
provoz je ráno od 6.30v hodin a odpoledne do 
16.30 hodin. V činnosti ŠD A ŠK je široká nabíd-
ka kroužků: atletika, gymnastika, míčové hry, 
bruslení, turistika, divadelní, taneční a výtvarný 
kroužek, anglický jazyk a počítače. V průběhu 
roku se mohou děti také zú- častnit zajímavých 
výletů například do divadla, do ZOO, do plavec-
kého bazénu. 

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se 
už moc těší na nové žáky. 

Jaroslav Kosprd, ředitel ZŠ 

- 1. 1. 
- 12. 1. 
- 24. 1. 

- 19.1. 

- 3. 1. 
- 16. 1. 

- 2 6 . 1. 
- 2 8 . 1. 
- 2 9 . 1. 

- 2 1 . 1. 
- 2 5 . 1. 
- 2 8 . 1. 

- 1 1 . 1. 

NOSTALGICKÁ VZPOMÍNKA. Nabízíme vám pohled do „ industriální" části města Ledče n. S. Před pětatřiceti lety, v roce 1973, tu byla 
dokončena moderní teplárna tehdejšího národního podniku Kovofiniš. Stavba výrazně pozměnila sázavské nábřeží pod nádražím. A což te-
prve dnešní pohled - moderní zimní stadion a zrekonstruované nádraží by jistě rádi přivítali i tehdejší tvůrci „ moderní" stavby. 

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 znač-
kou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o. 
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