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Prázdniny skončily - na co se těšit? 

Před čtrnácti dny skončily letní prázdniny a zůstaly jen vzpomínky. Abychom žáky a studenty 
trochu potěšili, nabízíme jim přehled dalších prázdninových dnů, které je během právě zaháje-
ného školního roku čekají. 

První pololetí skončí ve čtvrtek 29. ledna a druhé v úterý 30. června 2009. 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna 

2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 
v letošním roce na pátek 30. ledna 2009. Jarní prázdniny jsou v délce jednoho týdne od: 2. 2.do 
8. 2. 2009. Velikonoční prázdniny připadnou v letošním školním roce na čtvrtek 9. dubna a pá-
tek 10. dubna 2009. Hlavní letní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 
31. srpna 2009. 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne ve dnech 15. ledna až 
15. února 2009 (přesné datum určí příslušná škola). 

Obsáhlou zprávu o probíhajícím školním roce podává ředitel Základní školy v Ledči n. S. pan 
Jaroslav Kosprd uvnitř listu. 

Ledečská výstava 
králíků, holubů a drůbeže 

4.-5. října 2008 
v chovatelském areálu Pivovarské ulice 

Otevřeno: sobota 8:00-18:00 hodin 
neděle 8:00-15:00 hodin 

LOUČENÍ S LÉTEM 
Skončily prázdniny, začala škola a nastal čas 
rozloučit se s létem. Již loni a předloni jsme 
se loučili s létem společně s místní organizací 
CCK V Ledči nad Sázavou. 
Letos chceme opékání špekáčků a hraní her 
s hudbou znovu zopakovat, a to za zimním 
stadionem v Ledči nad Sázavou, 24. 9. 2008, 
v 16 hodin odpoledne. 
Připravuje se: hod šipkami, obruče, pétanque, 
soutěže o ceny, hudba disko, špekáčky zdarma. 
Všichni jste srdečně vítáni, nejvíce maminky 
s dětmi. 

Za místní organizaci CCK Ledeč nad Sázavou 
předsedkyně Romana Sekotová 

MOSTOVANI 
v moštárně ZO CSZ Ledeč nad Sá-

zavou začíná sobotou 20. září 2008 od 
8 do 12 hodin (termín skončení mošto-
vání bude včas oznámen) 

Cena moštu pro členy ZO CSZ Le-
deč n. S. je 2,- Kč/litr, pro ostatní zá-
jemce je cena stanovena na 4,- Kč/litr 

NOTOKROS PO TŘIAPADESATE 
NEDĚLE 21. ZÁŘÍ 2008 

Vážení sportovní přátelé, 
po tříleté přestávce se opět sejdeme na 

závodišti, abychom byli svědky dalšího 
ročníku v řadě ledečských motokrosů. Jsme 
přesvědčeni, že město Ledeč nad Sázavou 
si podniky tohoto typu zaslouží nejen kvů-
li tradici, ale také pro zviditelnění města v 
rámci okresu i kraje. 

Členové místního automotoklubu, s podpo-
rou SMS Motokrosů Pardubice, se snažili při-
pravit trať i zázemí na závodišti tak, aby moto-
ristický podnik byl zajímavý a bezpečný a vy 
jste odcházeli po všech stránkách spokojeni. 

Závod se jede jako přebor SMS Moto-
krosů Pardubice, pod sponzorováním 
GOLDFREM 2008, a to ve třídách: 
65 ccm - věk 7-12 let 
80 ccm -věk 9-15 let 

Open (125-500 ccm) věk od 15 let 
125 ccm - věk od 14 let 
VETERÁN I - věk od 40^19 let 
VETERÁN II - věk od 50 - 59 let 
VETERÁN III - věk nad 60 let 
HOBBY 125 ccm - věk od 14 let 
HOBBY 500 ccm - věk od 15 let 
Technická a administrativní přejímka: 
6 - 8 hodin. 
Volný trénink: 8.30 - 11.00 hodin 
12.00 - 14.30 - 1. jízdy dle kategorií 
14.40 - 17.20 - 2. jízdy dle kategorií 
17.30 Vyhlášení vítězů 

Oficiální zahájení ve 12 hodin, 
vstupné 60 - Kč, děti 40,- Kč. 

Významného motoristického podniku se 
osobně zúčastní i zakladatel zdejšího AMK 
- pan Antonín Charouz sn. 



Školní rok 1 0 0 8 / 1 0 0 9 
V novém školním roce nastoupí do 1. ročníku 79 žáků rozdělených 

do tří tříd s třídními učitelkami M. Barešovou, S. Nulíčkovou a J. Prcha-
lovou. Všichni žáci 1. ročníku budou mít třídy v budově v Komenské-
ho ulici, kde je umístněn celý I. stupeň. Žáci EL stupně se budou učit v 
budovách v Nádražní ulici. Z důvodu zefektivnění dozoru nad žáky o 
přestávkách, zjednodušení komunikace učitel-žák, odstranění zbytečné-
ho přecházení žáků mezi pavilony a umístění všech oddělení družiny do 
jedné budovy jsme na konci uplynulého školního roku provedli podstat-
nou část změn. Do pavilonu B jsme umístili všechny třídy DL stupně, dvě 
sborovny pro učitele v 1. patře, kancelář zástupkyně pro II. stupeň v pří-
zemí. Do pavilonu A jsme přesunuli (kromě pracovny fyziky - chemie) 
další odborné pracovny a také všechna oddělení školní družiny 

V loňském školním 
roce opustilo I. stu-
peň 58 žáků, z nichž 
15 bylo přijato do 
víceletého gymnázia. 
Ostatní žáci přešli na 

II. stupeň. I v letošním školním roce bude na I. stupni otevřena spe-
ciální třída pro 11 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, 
ve které budou oddělení pro 2. a 5. ročník. Ve školním roce 2008/2009 
bude mít I. stupeň 15 tříd a speciální třídu s celkovým počtem 357 
žáků. 

ZII. stupně odešlo 76 žáků; byli přijati do středních škol a učeb-
ních oborů. Nejvíce žáků bylo přijato na Gymnázium, Střední od-
bornou školu a Vyšší odbornou školu v Ledči nad Sázavou - cel-
kem 37. Šestý ročník bude navštěvovat ve školním roce 2008-2009 
51 žáků, rozdělených do dvou tříd. Třídními učitelkami budou paní 
učitelka Hejdová a paní učitelka Krandová. Ve školním roce 2008-
2009 bude mít II. stupeň 12 tříd s celkovým počtem 276 žáků. 

ZŠ Ledeč nad Sázavou bude ve školním roce 2008-2009 vyu-
čovat v první, druhé, šesté a sedmé třídě podle ŠVP „Do života na 
vlastních nohou". Ve zbývajících třídách pak podle vzdělávacího 
programu Základní škola č.j. 16847/96. Na přání rodičů bude od 
nového školního roku zachován nový model výuky v 7. ročníku 
pouze u předmětu anglický jazyk, žáci v tomto předmětu zůstanou 
rozděleni na skupiny standardní a skupinu s rozšiřujícím učivem. 

Vedení školy se snaží v rámci finančních prostředků určených na ná-
kup pomůcek, finančních prostředků města a finančních prostředků vy-
tvořených doplňkovou činností vybavovat školu tak, aby výuka byla pro 
žáky co nejpřitažlivější a zároveň co nejvíce uspokojovala jejich zájmy 
V loňském školním roce to byla především modernizace obou pracoven 
výpočetní techniky a vybavení další pracovny (přírodopisu) projekční 
technikou. Neustále usilujeme o zlepšování školního prostředí. 

Snažíme se zkvalitnit, inovovat vlastní Školní vzdělávací plán 
a vybavenost školy tím, že v září podáváme vlastní projektovou 
žádost a podílíme se na další projektové žádosti o finanční podporu 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (fi-
nanční prostředky z Evropských strukturálních fondů). 

Do starobního důchodu odchází pan učitel Koubský, jehož služ-
by částečně využíváme nadále, a paní učitelka Hana Tvrdíková. 

Z organizačních důvodů opustil školu pan učitel Beneš. V průběhu 
nového školního roku se vrátí po mateřské dovolené čtyři učitelky. 
Tuto složitou situaci se snažíme řešit částečnými úvazky od 1. září 
u dvou učitelek a zástupy z řad důchodců u dalších dvou. Od 1. 
září nastupují na částečný úvazek paní učitelka Vágnerová a paní 
učitelka Holatová. V průběhu školního roku by se měly vrátit paní 
učitelky Dvořáková a Kotková. Od 1. září se po mateřské dovolené 
vrací p. učitelka Urbanová a od nového školního roku nastupuje na 
naši školu paní učitelka Krandová. Všichni tito učitelé jsou plně 
aprobovaní. 

V rámci zlepšení prostředí školy byly v průběhu školního roku 
a o prázdninách provedeny tyto úpravy: 

V budovách v Nádražní ulici v pavilonu B vymalovány chodby, 
dvě třídy, opraveny některé tabule, vyměněna lina v pracovně fy-
ziky a další učebně. V průběhu nového školního roku (na podzim) 
by měla být odstraněna havarijní situace sociálního zařízení. Tato 
havarijní situace vznikla ve druhé polovině prázdnin popraskáním 
vodovodního potrubí a bude řešena celkovou rekonstrukcí sociál-
ních zařízení ve všech podlažích pavilonu B. 

Pokračuje postupná obměna nábytku (výškově odlišných lavic 
a židlí) pro žáky. Do místností školní družiny byly zakoupeny nové 

koberce. Do konce kalendářního roku by měl být oplocen areál školy 
v Nádražní ulici a částečně vyzděn spojovací koridor mezi budovami. 

V budově v Komenského ulici byly vymalovány tři třídy a vchod 
v suterénu. V příštím roce i zde je nutné začít s obměnou nábytku (výš-
kově odlišných lavic pro žáky a stolků v pracovně výpočetní techniky). 

Ve školní jídelně byly především odstraňovány závady po kont-
rolách Krajské hygienické stanice. 

V průběhu prázdnin provedlo Město Ledeč n. S. (Technické 
služby) instalaci nových houpaček, laviček a skluzavky na školní 
zahradě. Záměrem je využívání zahrady nejen žáky školy (školní 
družiny), ale v dopoledních hodinách i širší veřejností. Na školní 
zahradě je nutné opravit vstupní schodiště a oplocení, včetně jeho 
zvýšení. 

Stejně jako v minulém školním roce se budeme snažit pro 
žáky naší školy, rodiče a veřejnost pňpravit akce, které žá-
kům zpestří školní docházku a rodičům a veřejnosti více před-
staví školu. Chceme navázat na úspěšné akce z minulých let: 
školní akademii, divadelní představení žáků, výstavu výtvar-
ných prací, pořádání hokejového a fotbalového turnaje, akce 
školní družiny, projektové dny a slavnostní vyřazování žáků 
9. ročníku. Samozřejmě, že i nadále budeme aktivně pracovat 
v rámci mezinárodního stonožkového hnutí „Na vlastních nohou". 

Věřím, že bude pokračovat velmi dobrá spolupráce s naším zři-
zovatelem Městem Ledeč nad Sázavou a vedením města. 

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

Jaroslav Kosprd, ředitel ZŠ 
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1 > r v H t z á ř i v e s t a c i o n á ř i P e t r k l í č 

Prvního září nezačíná školní rok jen dětem v běžných základních školách, ale též dětem ze sta-
cionáře Petrklíč, z nichž někteří musí též absolvovat povinnou školní docházku. Proto stacionář 
Petrklíč již pět let spolupracuje se Základní školou v Habrecké ulici, která přímo v objektu MŠ 
Stínadla, kde stacionář Petrklíč působí, provozuje jednu speciální třídu ZŠ se šesti žáky. O výuku 
handicapovaných dětí se zde pečlivě starají Mgr. Petr Hořejš a paní Gabriela Zelená. 

Než se však tak stane, je třeba děti z poměrně široké oblasti Ledečska do stacionáře dopravit. 
Tuto činnost každodenně zajišťují ve stacionáři Petrklíč Jirka a Václav, se svými asistenty, denně 
se najede až 200 km. Jirka sváží sedm dětí z Kralovicka a Vlašimska, Václav šest ze Světelska 
a Ledečska. V pondělí 1. září se však Roman bez omluvy nedostavil do práce, Míla nečekaně 
omarodila, Zdeňka byla na plánované dovolené a nám nezbylo, než to zvládnout v pěti lidech. 
Postupně se nám v první zářijový den do stacionáře dostavilo 13 dětí, z toho 6 vozíčkářů. 

Denní program stacionáře začíná rozcvičkou, uživatelé služeb se rozdělí podle svých aktivit, 
některé děti putují do školy, jiné mají perličkové koupele, některé výtvarnou výchovu, další 
rehabilitaci, a tak se až do 11:30 hodin střídají, poté mají oběd. Ten zajišťujeme včetně základní 
hygienické obsluhy pro všechny děti, tedy i školní. Po obědě následuje odpočinek a od 14 hodin 
začíná rozvoz dětí do jejich bydliště stejným způsobem jako ranní svoz. V tu dobu proběhne 
v prostorách stacionáře každodenní úklid, mytí nádobí, praní prádla, příprava programů na příští 
den. Na vedoucí ještě zbývá kontrola a vyhodnocení docházky uživatelů i zaměstnanců, cestov-
ních příkazů, korespondence a jiné administrativní práce. 

Takto to jde den za dnem, rok za rokem již šestý rok. Za tu dobu si některé handicapované děti již 
svoji školní docházku splnily, jiné k nám nově nastoupily. V současné době se ve stacionáři Petrklíč 
staráme o 17 dětí, z toho 7 imobilních. Péče o ně probíhá v souladu s individuálními plány, které se-
stavujeme přímo s handicapovanými osobami či jejich zákonnými zástupci. Pravidelný denní režim 
se snažíme oživit návštěvou knihovny a cukrárny, výlety do okolí a v období prázdnin i ozdravnými 
pobyty. Letos jsme tak strávili společně týden v Líchovech a týden v Choceradech. 

Bc. Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve 
spolupráci s obecním úřadem v Hradci 

vyhlašuje 

H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U 

Věci, které nám pomáhají! 
- Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení 

z bavlněného materiálu - i poškozené (trič-
ka, košile, mikiny, tepláky a teplákové sou-
pravy, halenky, kalhoty, kimona) 

- Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky - nejméně 
lm2 i poškozené! 

- Zimní oblečení - jen nepoškozené - bez 
fleků, děr, molů a rozbitých zipů (sportovní 
bundy, kabáty) 

- Kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, 
peněženky, pásky) 

- Nepoškozené záclony různých rozměrů, la-
risy, vlněné deky 

- Plyšové hračky, spací pytle, knihy - nepo-
škozené 

- Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové 

Věci, které opravdu brát nemůžeme! 
Vše, co je špinavé, mokré nebo zatuchlé 
- Svetry, silonové a dederonové oblečení 
- Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové 

a šusťákové kabáty 
- Molitanové věci a jakékoliv odřezky 
- Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, 

stany, koberce, matrace 
- Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůl-

ky), poškozené a obnošené boty 
- Nebezpečný odpad (lednice, televizory, 

sporáky, počítače) 
- Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, poste-

le, šicí stroje,...), jízdní kola, lampy, lustry 
- Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topin-

ko vače, vamé konvice,...) 
- Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrn-

ce,... .), kufiy, kočárky, školní potřeby 

Náklady na likvidaci těchto nepotřebných 
věcí výrazně snižují hodnotu Vaší humanitár-
ní sbírky! 

Sbírka se uskuteční dne 3. a 4.11. 2008 
v 15:00-17:00 hod. v budově Obecního 

úřadu v Hradci. 

Nebalte prosím věci do krabic, ale do pytlů! 

Předem děkujeme všem dárcům! 

Nebezpečné s t romy na s tarém hřbi tově 
Rada města Ledeč nad Sázavou se na své 12. schůzi dne 18. srpna 2008 zabývala situací kolem nebez-

pečných stromů na starém hřbitově. Jednomyslně schválila dosavadní postup vedení města v této cause 
a uložila starostovi města oslovit tisícovku nájemců hrobových míst dopisem následujícího znění: 

Vážení nájemci, po vichřici Emma, která dne 1. 3. 2008 napáchala spoustu škod na starém hřbitově, 
požádalo Město Ledeč nad Sázavou o pokácení 10 vzrostlých a nebezpečných stromů na tomto hřbitově 
s tím, že místo nich vysází nově vhodnější dřeviny. Odbor životního prostředí Městského úřadu v Ledči 
nad Sázavou žádosti Města vyhověl a dne 14. 4. 2008 rozhodl o pokácení těchto stromů. Červnová vich-
řice, která opět způsobila další škody na hřbitovech, správnost tohoto rozhodnutí potvrdila. Proti tomuto 
rozhodnutí se o.s. Molekul (jmenovitě Mgr. Michal Simandl a Mgr. JiříSemerád) odvolalo ke Krajskému 
úřadu kraje Vysočina, který rozhodnutí ledečského odboru životního prostředí nyní prošetřuje. 

Protože Česká pojišťovna s odvoláním na vyšší moc odmítá hradit škody na hrobech způsobe-
né vichřicí, protože existuje petice občanů s 38 podpisy a město eviduje dalších 9 samostatných 
žádostí včetně žádosti děkana ledečské farnosti zasazujících se o pokácení těchto stromů, obra-
címe se na majitele hrobů s následující otázkou: 

„Jste pro pokácení nebezpečných stromů na hřbitově a jejich nahrazení novou zelení?" 
Svoje odpovědi mohou oslovení nájemci zasílat poštou na adresu Městského úřadu Ledeč 

nad Sázavou Husovo náměstí 7, případně vhozením odpovědní obálky do schránky u vchodu do 
budovy městského úřadu nebo e-mailem na adresu podatelna@ledecns.cz. 

K 30. srpnu 2008 bylo obesláno dopisem 390 z 910 nájemců. Anketních odpovědí se k tomuto datu vrátilo 133, z nichž 132 nájemců je pro 
pokácení stromů a 1 nájemce je proti. Do konce měsíce září bude anketa ukončena a ledečská veřejnost poté bude o jejím konečném výsledku 
prostřednictvím těchto novin informována. 

Stanislav Vrba, starosta města 

11 

mailto:podatelna@ledecns.cz


JAK JSEM SE DOSTAL KE VČELAŘENI 
Po ukončení základní vojenské služby jsem nastoupil do 

zaměstnání v Kovofiniši, kde jsem pracoval jako svářeč. Pod-
mínky zde v tuto dobu nebyly dle mých představ, a proto jsem 
odešel na 1 rok na brigádu do jáchymovských dolů. Pracoval 
jsem tam 3,5 roku, abych si splnil své přání - koupit si auto. 
V této době to nebylo skromné přání - poukaz - brigádník a rok 
1955. V Ledči bylo tehdy 5-6 nových aut za stranické zásluhy 
a z politických důvodů. Práce v jáchymovských dolech nebyla 
procházkou růžovým sadem. Prošel jsem pracovišti od píky až 
po strop, takže jsem s tím autem přijel. Že to trvalo 3 roky, byl 
důvod, že jsem nebyl stálým pracovníkem, ale brigádníkem, 
který měl zvláštní smlouvu na neurčito dle svého přání. Mohl 
jsem kdykoliv odejít, jinak se smlouvy prodlužovaly vždy o 
rok. Nepravidelné stravování mi způsobilo žaludeční potíže, a 
proto jsem se rozhodl vyhledat lékaře. Dostal jsem se do ne-
mocnice v Háji, kde šéfoval pan primář MUDr. Slezák. 

V nemocnici se mnou prováděli dosti 
nepříjemná vyšetřování horem - dolem, 
dietou. Verdikt zněl: „Ty šťávy nejsou 
nejlepší, ale jsou lidé, kteří jsou na tom 
hůře. Bude to žaludeční neuróza". Toto 
sdělení mne moc neuspokojilo, protože 
jsem nemohl pochopit, že žaludeční ne-
uróza může bolet. Vznik nemoci: nepra-
videlné stravování, stresy při zaměstnání, 
uzeniny k snídani, zatížení na opasku při 
nošení asi 3 kg těžké baterie pro osvětle-
ní při práci v dolech. Doporučena změna 
životosprávy, změna při odpočinku - vě-
novat se koníčkům a odreagovat se od 
povinností. 

V této době se v Ledči n. S. zakládala 
zahrádkářská kolonie, a tak jsem se při-
hlásil do spolku zahrádkářů. Vzdělání 
v tomto směru nebylo žádné, a tak jsem si 
něco přečetl, na něco jsem se zeptal a za-
čal jsem obdělávat 410 m2 půdy. Vysázel jsem asi 45 ovocných 
stromků, 15 keřů rybízu a 10 stromkových angreštů. K přírodě 
jsem měl vždy dobrý vztah, a proto se mi i dařilo dělat pokroky 
v pěstování stromů i jahod. Naučil jsem se pozorovat stromky 
tak dobře, že mi v té době už nedělalo problém rozpoznávat 
odrůdy nejen podle plodů, ale i podle tvaru a vzrůstu odrůd. Při 
této práci jsem zapomněl na žaludeční neurózu. 

V zaměstnání jsem pracoval s několika lidmi, kteří včelařili, 
a tak jsem se rozhodl, že bych to při tom zahrádkaření mohl také 
vyzkoušet. Na příležitost jsem nemusel dlouho čekat. Moje ma-
minka se dozvěděla, že JZD Kounice prodává včelstva. Jednalo 
se o zbytek - o tři úly. 

V jednom bylo včelstvo hodně štípavé, ve druhém včelstvo 
bez matky a třetí úl byl prázdný. Do úlu bez matky mi včelař 
slíbil roj, a tak jsem měl dvě včelstva a jeden prázdný úl a s 
tímto jsem začínal včelařit. Rozum jsem sháněl, kde se dalo. 
Sel jsem se podívat ke známému, jak on včelaří. Nabídl mi, 
abych si od něho vzal roj, který byl zavěšen na stromě. Ne na 
větvi, ale na těle stromu asi v metrové délce ve třech metrech 
nad zemí. To jsem ještě nevěděl, o jakou operaci se jedná. Při 
snímání byl problém. Včelstvo do rojáku nechtělo, tak jsem se 
snažil roj smetat kosinkou. Něco bylo v rojáku, něco na zemi 
a tma na krku. Nedalo se nic dělat, musel jsem toto nedokon-
čené dílo nechat na ráno. Přivstal jsem si, abych dílo dokonal. 
Část roje byla na stromě, část na zemi, některé včely se vracely 
do úlu, odkud roj vylétl. Byl jsem z toho dosti smutný, když 
jsem viděl, jak to s takovým pěkným rojem dopadá. Ráno bylo 
chladnější a po zemi se povalovaly chumáčky včel, které jsem 
se snažil přemístit k roj áčku. 

V jednom takovém chumáči jsem objevil větší včelu a upo-
zornil jsem na to známého, který se přišel podívat, jak pracuji. 
Řekl mi, že kdybych tuto včelu našel včera, tak byl celý roj za 
1/2 hodiny v bedně. Toto bylo moje první setkání s včelí matkou. 
Dali jsme ji do rojáku a za chvíli tam byl celý roj. U včelaření je 
třeba notná dávka trpělivosti, láska k včelám a k přírodě a veliká 
vůle vždy udělat to, co je potřeba, již dnes, u včel je zítra pozdě. 
Toto byly moje začátky se třemi včelstvy v roce 1959. 

Jak šel čas, získával jsem zkušenosti. Dělal jsem pokroky 
a rozmnožoval stavy včelstev, ale vždy jen za finance ze včel. 
Práce a čas se nepočítá. Při debatách s přáteli-včelari se hodně 
diskutuje o včelařině - jaké má kdo problémy, jak se včely rojí, 
jak kdo co dělá, jak řeší vzniklé problémy, kolik medu vytočil, 
kolik rojů měl a kolikerý včely nedaly nic. Byli i tací, co se 
pochlubili, že z deseti včelstev točili jen sedmerý a zbylé troje se 
vyrojily a v úlech nezbylo nic. Sundaly se pak medníky a muse-

lo se krmit, aby se do zimy včelstvo srov-
nalo. Toto jsem nemohl pochopit, protože 
jsem se včelám věnoval asi více, než bylo 
nutné. Hlavně jsem se snažil včelstva po-
zorovat, jak se chovají na česnech, která 
nejlépe prozradí, jaké problémy včely trá-
pí, v jaké pohodě žijí, co od kterých mohu 
očekávat a co kde musím udělat. Včela-
řím s 12 produkčními včelstvy a dvoje 
mám jako rezervu pro případ nekvalitní 
matky nebo úhynu včelstva nemocemi, 
se kterými se včelaři potýkají. V době 
medobraní většinou postupuji postupně. 
Musím své včely pochválit, že mě za moji 
práci u nich nešidí. 

K této práci mám dobré zázemí a trpě-
livou manželku, která si pro moji zálibu 
musela ledacos odříci. Při této prospěšné 
zálibě si naše společnost neuvědomuje, 
jakou hodnotu včelstva pro nás přinášejí 

při opylování ovocných stromů nebo řepkových kultur. Při po-
bytu u včelstev jsem vyléčil většinu svých neduhů. Jsou lidé, 
kteří si chodí lehnout ke včelím úlům nebo nechávají ozařovat 
pitnou vodu, kterou denně pijí, nebo si nechávají píchat žihadla 
- to vše pro své zdraví. I já věřím, že i ty moje včely se přičinily, 
že ve svých 78 letech se cítím celkem fit, i když jsem celý život 
pracoval v nezdravých podmínkách. 

Byly doby, kdy organizace včelařů pořádala různé akce jako 
exkurzní zájezdy a včelařské plesy, které plnily velké sály ve 
Zruči n. S., v Havlíčkově Brodě a ledečské sokolovně, kde se 
pro nedostatek místa tančilo levá - pravá strana zvlášť. Pořá-
daly se kurzy pečení a zdobení medového pečiva do tomboly. 
V této době jsme byli ještě o něco mladší, o čemž svědčí vče-
laři vysázené lipové stromořadí na okraji parkoviště závodních 
strojů na Rašovci. 

O té zeleni bych se ještě zmínil. Lidé dnes raději stromy kácí 
než sází. Spadlé listí dělá problémy, a tak raději strom porazí, 
aby nemuseli sklízet ovoce a dát je někomu sníst. Tři jabloně 
u hudební školy - Nonetit-Matčino, Jonathan a Wealthy. Li-
pová ulice - asi pátá lípa dožívá a nebýt upozornění, bylo by 
jich více. Nad přejezdem k Obrvani je cesta do stráně, na které 
rostly tři malé borovice. I ty někomu vadily a musel jim ulomit 
vršky a nechal je ležet na zemi. 

Dětem chybí úcta k přírodě a zájem o dění v ní. To je i náš 
včelařský problém, staří odcházejí a mladí se baví lámáním plo-
tů a rozbíjením oken, ničením dopravních značek, vysypává-
ním popelnic a odhazováním odpadků. 

František Gygal 
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Bitva o Notorburg 

Letošní letní prázdniny jsou opět za námi. Ty dva tak „krátké" měsíce, kdy děti nechodí do 
školy a dospělí by nejraději nechodili do práce, jsou rovněž dobou a příležitostí k pořádání velké-
ho množství nejrůznějších kulturních akcí. Šermíři ledeěské skupiny historického šermu Notorix 
Dentaur si i letos v létě vzali týden dovolené a opustili svá pracoviště (a někteří i rodiny), aby 
uspořádali jednu z největších letních kulturních akcí na Ledeěsku - tradiční Bitvu o Notorburg. 
Tato proběhla v sobotu 19. července - jako každý rok na louce pod Sechovem. Kdo se akce zú-
častnil, viděl Notorix Denatur a další spřátelené šermířské skupiny (celkem přibližně 200 účinku-
jících bojovníků!), Ivana Mládka a jeho Banjo Band, Divadlo Strůdl z Krucemburku, vystoupení 
Ad Infinitum - historického společenství ohně a šermu, dobové tržiště, ukázky řemesel, tvořivé 
dílny, mohl vyzkoušet soutěže o ceny, navštívit taverny a stánky s občerstvením, zastřílet si v do-
bové střelnici, spatřit šermířské souboje, pokochat se pohledem na břišní tanečnice a především 
zhlédnout onu výpravnou BITVU O NOTORBURG s pyrotechnickými efekty, letos s podtitulem 
Veliké ženy od malé řeky. Akce se z pohledu pořadatelů vydařila, a tak nezbývá než poděkovat 
všem sponzorům a Městu Ledeč nad Sázavou za podporu při realizaci tohoto projektu. Samozřej-
mě dík patří rovněž účinkujícím a návštěvníkům. Příští bitva o Notorburg se uskuteční opět na 
louce pod Sechovem a to v sobotu 18. 7. 2009. Přijďte zas, těšíme se na Vás. 

Notorix Denatur, z r. Danek, foto AlaNotrbur 

Týden knihoven 6* - 12* října 2008 
Letos se koná již 12. ročník akce nazvané Týden knihoven. 
Knihovny jsou klidným a kultivovaným místem setkávání lidí a jsou dostupné každému. Je-

jich čtenáři bývají obvykle velmi početnou zájmovou skupinou ve městě. 
Jsou místem, kde je možné trávit volný čas, podporují rozvoj čtenářství a napomáhají prohlu-

bovat vzdělanost všech vrstev obyvatel. Automatizované knihovnické systémy a veřejně přístup-
ný internet zkvalitnil služby pro všechny uživatele. Chtěli bychom pozvat širokou veřejnost k 
návštěvě naší knihovny. 

6. 10. Den otevřených dveří - od 8 do 14 hodin 
- knihovna bude volně přístupná, prohlídka jednotlivých oddělení 
Výstava knih k 70. výročí úmrtí Karla Čapka 
8. 10. Podzimní vyrábění v dětském oddělení - 13.00-16.00 
10.10. Spací noc v dětském oddělení 

Zároveň po celý týden budou probíhat lekce v používání a vyhledávání v elektronickém kata-
logu, dále registrace nových Čtenářů na půl roku zdarma, besedy pro školy a čtenářská amnestie 
- odpouštění upomínek. 

Podrobnosti k jednotlivým akcím budou k dispozici na nástěnkách a na internetu. 
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci knihovny. 

vedoi 

. „ t . . t . h d . k r t i i u ) \ 
.. .a jeste neco pro potěchu duse 

Když dva jdou vedle sebe, 
když cestou stejnou jdou, 
když oba jenom lehce 
své duše propletou, 
pak stanou spolu oba 
proti všem problémům 
hned vyřeší vše snadno 
navzdory důsledkům, 
když jeden na dně octne se 

£ 
ucí knihovny Pavlína Nulíčková 

£ 1 1 
druhý ho zase zvedne 
a jejich duše v tu chvíli 
v jedinou duši splynou. 
Ač zdá se, že to láskaje, 
tak spousta lidí neví, 
že to o čem zde píšu já 
je o přátelství dvou lidí. 

Květa Krupičková (16 let), 
čtenářka Městské knihovny Ledeč n. S. 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 
NA BABÍ LÉTO 

Občanské sdružení MOLEKUL Vás v září zve na 
cesty protiproudu času. 

Sobota 13. 9. od 20:00 - Noční prohlídka hra-
du spojená s výstavou živých obrazů 

Letošním tématem živých obrazů budou zapo-
menutá řemesla. Za svitu loučí a svící uvidíte na 
hradě např. krtičkáře, pohodného, prskaře, pokout-
ního písaře a mnohé další. Atmosféru ještě umocní 
dobové texty z Příruční knihy pro představené obcí 
z roku 1860 od Maxmiliána rytíře Obentrauta. 
(„ Takoví lidé, jež se vůbec pokoutní písaři jmenují, 
jsou poddaným velmi nebezpeční, náramnou škodu 
jim na jmění činíce a jich spokojené žití podrývají-
ce ":-) První prohlídka je naplánována na 20:00, další 
budou následovat podle aktuální situace. Jelikož je 
kapacita hradních prostor během prohlídky omezená 
a jelikož byl loni o tuto akci mimořádný zájem, roz-
hodli jsme se letos veřejnosti vyjít maximálně vstříc 
a vydat speciální vstupenky. Na lístku bude vždy 
vyznačená hodina, která držitele opravňuje k před-
nostní prohlídce v uvedený čas. Zájemcům bez této 
časové vstupenky vyhradíme buď prohlídku posled-
ní, a nebo je - zbude-li místo - rozmístíme k ostat-
ním skupinám. Vstupenky budou k dispozici zdarma 
v informačním centru. Vstupné dobrovolné. 

Sobota 20. 9. - Den ledečských památek 
Odpoledne bychom vás rádi pozvali na prohlídku 

památek a objektů, nalézajících se na území města a 
mimo obvyklé návštěvní trasy. S majiteli a správci 
budov jednáme o zpřístupnění věže a oratoře kostela 
sv. Petra a Pavla, zpřístupnění hřbitovního kostela 
Nejsvětější Trojice (věž, kůr a půda s výhledem na 
město), fary (konkrétně nás bude zajímat farní zahra-
da, opravený altán, renesanční nápis a misál - nejstarší 
a pravděpodobně i největší dochovaná kniha v Ledči) 
a nejmladší církevní stavby Husova sboru. Ukázat 
bychom vám chtěli také černou kuchyni a světnici 
v domě U Rytířů, ústí pece, sklep a celé gotické pří-
zemí domu č. p. 152 a jednu z historicky nejcenněj-
ších staveb vůbec, dům U Dymáků (viz seriál Paměť 
domů v LN). Den památek doplní několik doprovod-
ných akcí. Na různých, předem vyznačených místech 
a v otevřených objektech budete moci zhlédnout his-
torické fotografie města, zajímavé třeba tím, že je 
naleznete přesně v lokacích, ze kterých byly svého 
času pořízeny. I letos bude vystaven model pláno-
vané přestavby centra města ze sedmdesátých let, 
který loni vzbudil tolik pozornosti. Zájemcům budou 
k dispozici nejprve v IC, pak v jednotlivých domech a 
samozřejmě po celý čas na stránkách www.molekul. 
cz přehledné informační letáky se základními cha-
rakteristikami domů, fotografiemi a mapkou všech 
zpřístupněných objektů pro snadnější orientaci. Po 
návštěvě každého z domů a získání všech razítek na 
leták (jeden dům = jedno razítko) můžete navíc vy-
hrát volňásky např. na hrad Lipnici, do muzea a věže 
ledečského hradu, do sklárny v Tasících, muzea a 
středověkého podzemí ve Světlé atp. (s provozovateli 
těchto zařízení o uvolnění vstupenek právě jednáme). 
Program se ještě ladí, jeho definitivní podobu včas 
představíme na našich webových stránkách. 

Sobota 27. 9. od 20:00 - Kino na hradě (detai-
ly na www.molekul.cz) 

Na podzim pro vás chystáme mimo jiné: 
11. 10. Zdeněk Vřešťál - recitál zakladatele 
Nerezu 
24. 10. Faust - divadelní představení studia 
Dell'arte 
15. 11. Circus Ponorka - one man show Honzy 
Ponocného 
13. 12. Václav Koubek - šéf Hudebních sklepů 
osobně 

Podrobnější informace budou s dostatečným 
předstihem zveřejněny na našich webových 
stránkách www.molekul.cz. Pokud chcete dostá-
vat zprávy o akcích MOLEKULu, napište nám 
na molekul@seznam.cz. Pořadatel si vyhrazuje 
právo program upravit či změnit. 

o.s. MOLEKUL 
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INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• Dětské hřiště na Mizerově 
V zahradě školní družiny na Mizerově v sousedství 

školní kuchyně osadily Technické služby během prázd-
nin hrací prvky z výrobního sortimentu Flora servis 
Brno. Jedná se o hrací sestavu se skluzavkou, lezeckou 
sestavu, minikolotoě, hopsadlo na pružině, které doplni-
ly dvojicí nových laviček a odpadkovým košem. Vznik-
lo tak slibované třetí dětské hřiště, které kromě školní 
družině bude sloužit i v čase mimo provoz družiny i ve-
řejnosti. Předtím však musí Technické služby ještě opra-
vit oplocení, pískoviště a vstupní schodiště na hřiště. 

• Nové záchody na poliklinice 
Též toalety na poliklinice naproti kantýně se dočka-

ly v letních měsících rekonstrukce. Zde se však jed-
nalo o delší dobu plánovanou opravu, kdy v bývalé 
administrativní části polikliniky byly rekonstruovány 
záchody a příslušné potrubní rozvody. Z rozhodnutí 
rady města provedla potřebné stavební a instalatér-
ské práce firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., která 
předložila již v březnu městu nejvýhodnější nabídku. 
Rekonstrukční práce probíhaly za plného provozu na 
poliklinice a byly dokončeny až počátkem září. 

• Rekonstrukce toalet v ZŠ Nádražní 
K odstranění havarijního stavu chlapeckých i dívčích toa-

let v pavilonu B základní školy v ulici Nádražní, kde během 
prázdnin došlo několikrát k havárii vodovodního potrubí a 
prověrka odpadního potrubí nedopadla též dobře Jsme mu-
seli nečekaně přistoupit v závěru prázdnin. Vedení ZŠ se-
známilo s tímto akutním stavem vedením radnice 18. srpna 
2008, a to ještě tentýž den najednání rady města rozhodlo o 
okamžitém řešení tohoto havarijního stavu prostřednictvím 
městských Technických služeb z prostředků vyčleněných 
příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou. 
Veškeré rozvody vody tak byly do začátku školního roku 
nahrazeny novými, litinové odpadní potrubí nahrazeno 
plastovým, nástěnné splachovače a záchodové mísy vymě-
něny za nové kombinované sestavy. Vyměněna budou též 
umývadla, vodovodní baterie, boilery, obklady stěn, dlažby 
na podlahách a železné konstrukce kabinek. Zatím jsou po 
výměně stoupaček v provozu toalety v 1. a 2. patře, toalety 
v přízemí pavilonu B prochází celkovou rekonstrukcí. 

• Oprava nábřežní regulace 
Správcem toku řeky Sázavy je s.p. Povodí Vltavy, 

který poslední prázdninový víkend zahájil léta sli-
bovanou opravu a vyčištění nábřežní regulace řeky 
Sázavy na levém břehu u Tyršova nábřeží. Tato část 
břehu byla opakovaně v letech 2002, 2005 a 2006 po-
ničena a zanesena rozsáhlými povodněmi. Ke zhor-
šení stavu přispěla v roce 2006 též výstavba nástup-
ní rampy na novou lávku pro pěší, která je umístěna 
přímo nad touto nábřežní regulací. Proto s.p. Povodí 
Vltavy nechal nejprve levý břeh vyčistit od letitých 
nánosů a náletových rostlin a poté též opravit povodní 
a stavbou poškozenou dlažbu kamenné regulace bře-
hu Sázavy. 

• Přivítali jsme 79 prvňáčků 
79 prvňáčků ve třech 1. třídách Základní školy 

Ledeč nad Sázavou budou mít na starosti v novém 
školním roce 2008/2009 paní učitelky M. Barešová, 
S. Nulíčková a J. Prchalová. Přišli jsme je společně 

6 i ^ p ^ f ^ É f j n y f l p j f * 



INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

s místostarostou Doležalem a panem ředitelem Mgr. 
Kosprdem pozdravit a popřát jim spousty hezkých zá-
žitků, slunných dnů a také spoustu jedniček. Pro děti 
jsme přinesli pár sladkostí, které nám speciálně pro ně 
připravila centrála supermarketu BILLA. Na každého 
se dostalo jak se sladkostmi, tak i s klíčenkou se styli-
zovaným městským znakem. Pro děti však bude důle-
žitější čisté prostředí školní budovy, pohodlné lavice 
a milé paní třídní učitelky. Mohla se o tom přesvědčit 
i řada rodičů a prarodičů, kteří svoje ratolesti v první 
školní den do lavic doprovodili. 

• Drobné sadové úpravy na sídlišti Stínadla 
Záhony z rozkvetlých keříků ozdobily počátkem 

srpna ledečské sídliště Stínadla. Vysázela je zde pel-
hřimovská firma EKOIMPEX na objednávku správce 
městské zeleně firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
Nákladem cca 220 tisíc korun byly dvě původně ne-
příliš vzhledné travnaté plochy před bytovými domy 
č.p. 873 a 874 v ulici M. Majerové nejprve chemicky 
upraveny a poté osázeny keříky pokryvné růže trni-
té. Též stráň pod nově zbudovaným dětským hřištěm 
na sídlišti Stínadla před domy č.p. 1093-6 se dočkala 
nové parkové úpravy, když zde byly vysázeny keře 
pámelníku, tavolníků, tisu, růží svraštělých a růží po-
kryvných. Celkem tak bylo sídliště Stínadla za výše 
uvedené náklady ozdobeno 1398 kusy keříků. 

• BILLA konečně mohla požádat o vydání roz-
hodnutí o umístění stavby 

Po dvouleté peripetii a řadě jednání BILLA expanze 
a projekční firmy EKOTEMPO se světelským vodo-

právním úřadem získala BILLA konečně souhlasné 
stanovisko tohoto úřadu ke stavbě akce „Prodejna 
BILLA s provozním objektem autobusového nádraží 
Ledeč n.S., Tyršovo nábřeží". Stalo se tak tři měsíce 
poté, co Krajský úřad kraje Vysočina vyhlásil z popudu 
starosty města změnu aktivní zóny záplavového úze-
mí v Ledči nad Sázavou. Získání rozhodnutí o umís-
tění stavby je základní podmínkou pro uzavření kupní 
smlouvy na pozemky pro výstavbu marketu BILLA 
a též základním předpokladem pro možnost zahájení 
demoličních prací na určených objektech. Předchá-
zelo mu mimo jiné též získání stanovisek odborných 
úřadů MěU Světlá n.S. k ochraně přírody a krajiny 
(bez připomínek), k ochraně zemědělského půdního 
fondu, veřejného zdraví, veterinární péče, památ-
kové péče, dopravy a komunikací, požární ochrany, 
elektronických komunikací, včetně stanovisek KHS, 
KVS, HZS, KSÚS, 02 , VČE, ČEZ, VČP Net, VaK, 
Povodí, Policie, TS a MÚ Ledeč n.S. Stanoviska 
z období 17. 9. 2007 až 25. 8. 2008 jsou přílohou žá-
dosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou 
BILLA zastoupená firmou EKOTEMPO předložila na 
ledečský stavební úřad dne 1. září 2008. To, co se dá 
v mnoha případech vyřešit během pár měsíců, trvalo 
v tomto případě rok! 

• R1 - Nové regionální vysílání TV PRIMA 
Od 1. září zahájila TV PRIMA novou podobu regi-

onálního vysílání pod celorepublikovým označením 
Rl . Jednotlivé krajské redakce tak sjednotily svoji 
grafiku, logo, znělky a vysílání. Dvacetiminutový 
zpravodaj sko-publicistický blok budou na Televizi 
Prima vysílat v premiéře ve všedních dnech od 17.40 
do 18 hodin. V repríze jej pak odvysílají následují-
cí den od 7.00 do 7.20 hodin. Shodná bude grafická 
podoba regionálního vysílání i název hlavní zpravo-
dajské relace - Minuty regionu. Obsahem se však bu-
dou jednotlivé „erjedničky" lišit. Budou samozřejmě 
nadále mapovat dění v krajích pod heslem Rl - ZR-
CADLO VAŠEHO KRAJE. V rámci tohoto vysílání 
zařadila krajská redakce Rl do své první zářijové pá-
teční zpravodajské relace Minuty regionu několikami-
nutový snímek o Ledči nad Sázavou - Perle Posázaví. 
Odvysílaný pořad bude možné vyhledat též v archivu 
na www.rlvysocina.cz. 

-sv-

VÝSTAVA NA HRADĚ 
Po celý říjen bude v galerii na ledečském hradě probíhat 

VÝSTAVA F O T O G R A F I Í 
EVY PÁLKOVÉ 

„KRÁSA OKAMŽIKU" . 

Přijďte se podívat na fotografická zastavení v nastávající 
nostalgii podzimu. 
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řAMET DOMU 
U Dymáků (č.p. 76) - část druhá (stavební historie) 

(Zpracováno dle Stavebně historického průzkumu a architektonického vyhodnocení objektu - Ledeč nad Sázavou č.p. 76, Mlýnská ulice od PhDr. 
O. Novosadové a Doc. Ing. arch. F. Kasičky, CSc. z května 2000) 

Parcela dnešního domu U Dymáků a její bezprostřední oko-
lí byla zřejmě od nejstarší doby velmi exponovaným místem, 
protože tudy vedla hlavní dopravní tepna - původně brod přes 
Sázavu, který byl později doplněn mostem. O existenci brodu 
svědčí jednak větvení cest na obou březích Sázavy a dále šíře 
Mlýnské ulice vedoucí od náměstí k domu U Dymáků (k řece), 
která byla později zúžena právě výstavbou domu č.p. 76. 

Gotická stavební fáze 
Za počátek pozdně gotické výstavby domu U Dymáků lze 

považovat období šedesátých a sedmdesátých let 15. století, 
kdy je měšťanům postoupeno právo vybírat mostní mýto, do 
té doby vybírané vrchností. Nelze vyloučit, že právě postou-
pení tohoto práva v r. 1460, ať již přímo či nepřímo, souvisí 
s vytýčením nové parcely našeho domu na úkor starší širší cesty 
k mostu, přičemž byla současně získána i část parcely sousední. 

Jako nej starší stavební část je označováno dnešní jihozápadní 
nároží domu, zasunuté do sousední parcely, které bylo postave-
no jako jednopatrová stavba se zvýšeným přízemím nad skle-
pem. Až později byl dům rozšířen směrem severním (k řece) 
a současně směrem východním (ke kostelu), čímž dostal zhruba 
dnešní podobu a vyrostl tak do vcelku klasického dispoziční-
ho typu s mázhauzem, zadní komorou a průjezdem do dvora. 
Pravděpodobně s touto přestavbou byla před mostem postave-
na zaklenutá mostecká brána. Těmito úpravami došlo k zúžení 
Mlýnské ulice a usměrnění provozu do uličky k mostu (proto je 
čelní stěna domu se vstupem do dnešní prodejny šikmá). 

Renesanční stavební fáze 
Krátce před rokem 1600, kdy si městské domy v Ledči zaku-

povali i příslušníci okolní šlechty, prošel dům č.p. 76 nákladnou 
renesanční přestavbou, která pokryla dům psaníčkovým sgrafi-
tem, ale především doplnila stávající stavbu o nárožní polygo-

nální arkýř. Ten byl původně nižší než dnes (jeho stříška do-
sahovala zhruba ke korunní římse). Dům byl zastřešen dvěma 
sedlovými střechami, které byly směrem do náměstí ukončeny 
dvěma zděnými zdobnými štíty. Kolem oken a dveří by měly 
být údajně pod současnou omítkou dochované fragmenty orna-
mentálních či figurálních sgrafit. 

Barokní stavební fáze 
Je pravděpodobné, že časté požáry, které město sužovaly, 

poškodily nejen dřevěné prvky, ale též subtilní konstrukci arký-
ře, který byl rozebrán a nově sestaven ze starých kamenických 
článků, čemuž by mohl nasvědčovat poněkud deformovaný pů-
dorysný tvar nad dochovanou starší pravidelnou nohou. Možná 
již s touto úpravou byl arkýř zvýšen cca o 1 m zděnou nástav-
bou. 

Stavební vývoj po r. 1800 
Kontribuční kniha uvádí k r. 1808 seznam pohořelých sou-

sedů za velkého požáru (1806), kde je poničení domu č.p. 76 
vyčísleno vysokou sumou 2412 zlatých, což si vynutilo další 
opravu zahrnující stržení původních štítů, změnu krovu a tehdy 
moderní úpravu fasády. V r. 1893, v souvislosti s postavením 
nového mostu níže po proudu (na dnešním místě) a tím zklid-
nění provozu kolem domu, byl ve stěně do náměstí vybourán 
nový vstup do obchodu a původní vstup změněn na okno. Snad 
následky dalšího požáru v okolí vedly v r. 1932 k poslední pře-
stavbě krovu, který tím dostal dnešní podobu. Arkýř byl ne-
plánovaně opět zvýšen. V druhé polovině dvacátého století byl 
dům opatřen současnou hladkou fasádou. 

Zhruba takto probíhal značně složitý stavební vývoj nej-
známějšího a (nejen) svým arkýřem jedinečného ledečského 
domu. 

Jiří Semerád 

Podoba domu v r. 1700 (nejstarší zná-
mé zobrazení*) - dům má dvě střechy, dva 
zděné štíty, arkýř je stále ještě v původním 
(nižším) provedení; na dům navazuje kle-
nutá mostecká brána. 

* Vyobrazení domu i celé Ledče (vyjma 
hradu) se dochovalo na nástěnné malbě 
v hlavním sále Thunovského letohrádku. 
Díky odbornému zrestaurování této mal-
by, které proběhlo v r. 2007, vycházejí na 
povrch dosud neznámé či přehlížené infor-
mace o historii našeho města. Např. i výše 
uvedené štíty domu U Dymáků nebyly pod 
vrstvami nečistot až donedávna čitelné. 

Podoba domu po r. 1893 - štíty jsou 
nahrazeny valbovou střechou, arkýř je 
přestavěn (zvýšen), vstup do obchodu je 
již na dnešním místě, fasáda má klasicistní 
dekor, (foto z archivu F. Plevy) 

Stejný pohled v r. 2008 - střecha je sta-
nová, arkýř opět zvýšen (o střešní násta-
vec), fasáda je hladká se zbytky klasicist-
ních prvků. 
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PERLA POSAZAYI A TRAMPOVÉ - VI 
Malý kůň, Junáci, Venturer rovers, 4. a 14. Čs. potlach 
Předtím než se pustím do posledního dílu vyprávění o trampech, mu-

sím čtenářům přiblížit fungování trampských osad. Osady si volí svého 
zástupce, šerifa. Ten musí respektovat to, co si dohodnou členové na 
slezině-zpívané. Sleziny se konají jeden den v týdnu. V pátek se jez-
dí ven a tak se dohodnou kam. Co se dohodne, platí! Ani šerif, který 
se volí na jeden, nebo více roků, nikdy ne na doživotí, nemá právo 
něco měnit. Potom se tlachá a zpívá. Když se zpívá, tak se netlachá. 
Kdo tlachá, s ním se vyběhne. Pije se pivo, případně jiné nápoje. Tak i 
ten, kdo nezná trampské písně, seje může naučit. Na slezinách se hrají 
i písně „rozpustilé, lidové a krajně veselé". To si právě pletou ti, kteří 
nastěhovali hospodu do přírody. Tramp své dívce u ohně neřve, jako 
hluchý derviš, že: Jede, jede mašinka, nebo Glori, glori, Aleluja. Ani 
moderní trampy neomlouvá, že jiné neumí. Kdyby chtěli, tak se naučí. 
A tady je další rozdíl. Zeptáte-li se starého trampa: Jedeš v pátek? Od-
poví: Měl bych udělat tohleto, támhleto, dojít k tomu a onomu, samo-
zřejmě jedu. Optáte-li se moderního, odpoví: Jel bych, ale bia, bia, bia, 
bia. Nemůžu. Když se něco dohodne, nikdo si neláme hlavu s tím, aby 
dodržel, co slíbí. Nic mě tak nedokáže vytočit. I když jsem se členství 
v osadách vyhýbal, na sleziny jsem chodil. Hlavně v Praze. Ke Kalen-
dům, kde se scházeli staří trampští písničkáři, od kterých jsem se učil 
jejich muziku. Do Rýgráku, kde hráli Šmydliboys s KTO. Na Žižkově 
do Modré hvězdy na společné sleziny T.O. Bílé skály a Ostříži. Jejich 
muziku si mohli čtenáři poslechnout v nedávné reklamě TV. Trampové 
scházející se na slezinách v Nuslích neuznávali hymnu od Jendy Kordy 
Vlajku, ale Kamaráda. Když kamaráda máš, tak dobře si ho važ... Díky 
dlouholeté známosti s pražskými trampy jsem mohl přijít na slezinu 
kamkoliv. Začátkem 90. let nebyla v Ledči hospoda, kde by se tram-
pové scházeli. Napadlo mě na volném pozemku za synagogou posta-
vit malé občerstvení, kde by si mohli během dne na procházce občané 
a návštěvníci města odpočinout a osvěžit se. Záměr radnice byl tento. 
Po vybudování kanalizace v ulici Na Potoce, zůstane průjezdná cesta na 
levé straně potoka až na tréninkové hřiště na Pláckách. Za silnicí, která 
protíná údolí a tvoří hráz, bude přírodní koupaliště. Část vlastníků se 
z nepochopitelných důvodů proti tomuto záměru postavila. Odříznout 
si příjezd na vlastní pozemek, zvláště když jim město nabízelo přístu-
povou cestu, která by je nestála ani korunu, je světový unikát v myšlen-
kových pochodech. Tady trochu odbočím a přejdu na téma, které bude 
mít s pozdějšími událostmi přímou souvislost. Začátkem 90. let začal 
další úbytek trampů. Tím, že byla možnost neomezeně cestovat, se část 
rozjela do světa, část si splnila sen mít vlastní ranč a začali chovat koně, 
další si pořídili vojenskou techniku, uniformy a spojili se ve vojenských 
historických klubech. Mnozí žijí životem Euroindiánů, někteří postavili 
westernová městečka a žijí v dobách Divokého západu. Při svých toul-

kách v okolí Ledče se rád vracím cestou od nemocnice Háj. U řeky, kde 
se tato napojuje na cestu od Sluneční zátoky, se zastavte a rozhlédněte. 
Tady je nejhezčí pohled na Zlatou řeku a krajinu kolem ní v okolí měs-
ta. Zrušený lom Velká stráň je jeho nedílnou součástí. 

Mnohokrát jsem se v něm zastavil a viděl camp. Ne takový, jaké jsou 
dnes otevřeny u každé louže, ale Pevnost velká stráň, z dob boje za nezá-
vislost, která by mohla sloužit jako originální tábořiště, které v Ledči chy-
bí. Turistická trasa, která by návštěvníky města po prohlídce hradu mohla 
vést k synagoze, Malému koni, Čolkovi, tábořišti v pevnosti a dále proti 
proudu řeky. Stačilo dát dohromady pár pracovitých, nesobeckých lidí 
a přesvědčit o dobrém záměru zastupitele města. To se nepovedlo a dnes 
mi činnost v tomto koutě připomíná začátek ničení půvabného koutu pod 
spodním jezem, kde se při tahanicích o vilu a pozemky kolem ní nejpr-
ve zničila lávka, později malebné koryto řeky s ostrůvky vodních rostlin 
a kameny, přirozenými úkryty ryb. Pozdější regulací i prostředí pro jejich 
rozmnožování. Kde byli ochránci přírody, že tohle dopustili? Trampové 
vědí, že je lepší, když po nich po odchodu na věčný vandr nic na světě 
nezůstane, než aby zničili při své nadutosti kus krásné přírody. 

Konec úvah. Pohoštění Malý kůň začalo fungovat, přesto, že tomu 
hodně skeptiků nevěřilo. Objevili se trampové, vodáci, turisti. Začalo 
se opět hrát. Na houpačkách se strkaly děti. Mámy a tátové popíjeli 
oblíbené nápoje. Z Kutné Hory jezdili výborní kytaristé Ferry Linhart, 
Venca Andrle, Sepp Fiala, z Prahy Arab Svoboda, Bob Urban. Jihla-
váci: Vlčák, skupina Lokálka, ledečský Víkend, pardubická Stopa. 
Z Brodu Farmáři, ze Studénky hrála asi deset dní v létě kapela Santia-
no, známý ledečský šraml Fanda Lébr-harmonika, Pepa Fenik-saxofon, 
a Standa Horáček-bicí. Kapela Vysočina. Z místních trampů sem cho-
dili ledečští házenkáři, místní zlatník tady hrával se svou ženou. Vzni-
kala tady skupina ve složení Petr Svoboda - Čert, M. Kysilka, Pešek, 
další hudební parta složená z rockerů, kteří se tu učili hrát country: 
S. Kavka - Kavčák, J. Dvořák - Nino, M. Hrůša - Dion, P. Policar - Pav, 
P. Malimánek - Mališ. Štamgasty se stali místní vodáci. Chovatelé koní 
manželé Koudelovi sem chodili se svými kamarády, vedoucí místního 
Junáka, na dvanáctistrunnou kytaru zde hrál pražský kytarista Aleš, na 
foukací harmoniku Aleš Pipek. Pátky a soboty byly nabité, ale nakonec 
se vešel každý. Kdo z místních občanů se chtěl pobavit, mohl. Muzi-
kanti hráli sobě a kamarádům pro radost. Tak jako hrají staří trampové. 
Muziku tvrdila na basu kamarádka Katka a slovenské písně zpíval ka-
marád Stefan. Na koho jsem zapomněl, ať promine. Po odchodu party 
kolem Čerta, který si ve Vilémovicích otevřel svoji hospodu, se situace 
u Malého koně stabilizovala. Měla svoji kapelu. Všední dny hrával vy-
nikající pražský harmonikář Fanda Lébr. Často jezdili hrát kamarádi 
z pardubické Stopy. 

Pavel Koníček 

Tenisový I X D ^ Č S K Ý Z Á M ^ K nekončí 
Po celé jedno desetiletí se konaly na kurtech nad ledečským zámkem turnaje žen. Loňský ročník 

měl být poslední, ale stejná parta pořadatelů z LTK Ledeč n. S. se rozhodla v turnajích pokračovat, 
jenže s mládeží. V Ledči totiž vyrůstá dost velká základna tenisového potěru, tak ať ukážou před 
domácím publikem, co se naučili. První ročník turnaje starších žáků a žákyň se konal 30. -31.8.2008 
a zúčastnilo se ho 17 (5) chlapců a 8 (6) děvčat, z toho v závorkách domácích. Ostatní se prezentovali 
např. ze Světlé n/S., Humpolce, Jihlavy, ale také z Pardubic, Třebíče, Prostějova. Konkurence pro 
naše hráče jako hrom, takže není divu, že pro naše chlapce skončil turnaj před branami semifiná-
le. Z našich děvčat byla nejúspěšnější Michaela Peroutková, která společně s Petrou Melounovou 
(z Prostějova) byla první ve čtyřhře. Ve finále porazili naši dvojici Adéla Baumová, Petra Machálková 
6:0, 6:1. V singlech skončila obě naše děvčata (Baumová, Peroutková) shodně v semifinále. Pozdější 
finále mezi našimi přemožitelkami vyhrála Melounová 6:2, 6:1 nad Helenou Beckovou z LTC Par-
dubice. V chlapcích vyhrála čtyřhru dvojice Merta, Janoušek nad Hendrychem s Kubíčkem 6:3, 7:5 
a v jednotlivcích získal nejcennější trofej Jan Svoboda nad Pavlem Janouškem (6:0,6:0), ale výsledek 
neodpovídá vyrovnanosti obou finalistů a oboustranně vysoké úrovni tenisu, kteří oba mladíci předvá-
děli. Jan Svoboda z Jihlavy bude už příští rok v dorostu, ale 11-letý Janoušek přislíbil účast na 2. roč-
ník v příštím roce v termínu 29.-31. 8. 2009, což je příslibem kvalitního tenisu a pozvánkou pro jeho 
příznivce. Uspořádat takovýto turnaj není vůbec jednoduché, proto mi dovolte, abych touto cestou 
poděkoval hlavním třem pořadatelům Marku Kroutilovi, MUDr. Pavlu Jaremenkovi, Jiřímu Víškovi 
(rozhodčímu ze Světlé n. S.), ale za pomoc také p. Rajdlovi - správcovi kurtů, MUDr. Vyroubalovi. 
Tenisový turnaj se vydařil díky nejen těmto lidem, ale také díky hezkému počasí, velkému zájmu 
soutěžících a jejich rodičů, diváků, ale také díky sponzorům. Pořadatelé touto cestou mnohokrát dě-
kují p. Věře Kunáškové, p. Josefu Nechvátalovi, p. Vladimíru Křivánkovi (Envicompu s.r.o.), COOP 
Diskontu, OZ p. Cempera, Dymákovu pekařství, Rabbitu Ledeč n. S. a také MĚSTU Ledeč n. S. 

Josef Hnik 

Ředi te l turnaje J o s e f I l n i k p ř e d á v á pohár 
v í těz i d v o u h r y Janu S v o b o d o v i z 
H a v l í č k o v a B r o d u , který v š a k hraje z a T K 
S k l o B o h e m i a S v ě t l á n. S. F o t o : J V í š e k 
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MIMOCHODEM 
Divadelní sdružení Mi-

mochodem se vrací na le-
dečské pódium s reprízou 
svého nejnovějšího kousku 
Ten, kdo utře nos. S rozdo-
váděnou klasickou secesní 
fraškou francouzského dra-
matika George Feydeaua, 
která byla ledečskému pu-
bliku poprvé představena 
letos na jaře, slavil spolek 

úspěch nejen při domácí premiéře, ale i na jih-
lavském divadelním festivalu. 

Záletný donchuán Pontagnac na ulici proná-
sleduje vnadnou ženu, a když se záludně vnutí až 
k ní do domu, je překvapen, když se z ní vyklube 
manželka jeho přítele Vatelina. Vše se zamotá 
ještě více, když se na scéně objeví pan Redillon, 
který rovněž usiluje o přízeň této dámy. Jak se 
ale ukáže, ani čest samotného pana Vatelina není 
tak úplně bez poskvrnky, takže když mu přijede 
nečekaná dámská návštěva z ciziny, roztočí se 
kolotoč bláznivých situací a gagů, který se až do 
konce ani na chvíli nezastaví. V hlavních rolích 
vrcholů složitých mileneckých n-úhelníků se 
opět představí Denisa Budilová, Filip Ženíšek, 
Josef Nádvorník, František Čapek a řada dal-
ších členů mladého ochotnického divadla, které 
již v Ledči a v okolí uvedlo pár nejznámějších 
Shakespearových děl, jakými jsou vypjatá tragé-
die Romeo a Julie a kouzelná komedie Sen noci 
svatojánské. Se svým představením Moliérova 
Lakomce vystupovali herci dokonce i v Praze. 

Repríza rozverné taškařice, kterou divadlo 
nastudovalo pod režisérskou taktovkou Tomáše 
Doležala a Filipa Ženíška, se bude konat v pátek 
19.9. a v sobotu 20.9. v sále ledečského gymná-
zia, vždy od 19:00 hodin. Podrobnější informa-
ce bude možno nalézt na plakátech či webové 
stránce www.mimochodem.com. Všichni jsou 
srdečně zváni. 

P O M O C P R O ( J I U J Z I I 

Začátkem srpna se rozpoutal konflikt mezi 
Gruzií a Ruskem o separatistický region Již-
ní Osetie. Po několika dnech bylo podepsáno 
příměří, zbraně složeny. Spor však nebyl vy-
řešen. Zanechal nesmazatelné stopy na živo-
tech lidí a způsobil Gruzii škody v přepočtu 
ve výši 33 miliard Kč. Bez pomoci ze zahra-
ničí obnova není možná. Po okamžité huma-
nitární pomoci ve formě zajištění přístřeší, 
jídla, hygienického a zdravotnického materi-
álu musí následovat fáze obnovy infrastruk-
tury. Na místě působí lokální a mezinárodní 
humanitární organizace. Mezi nimi také čes-
ké organizace Člověk v tísni, Český červený 
kříž, ADRA a Charita Česká republika. Snaží 
se poskytovat výše uvedenou pomoc, která se 
neobejde bez finanční podpory. Proto vyhlá-
sily sbírku pro pomoc Gruzii. Každý, komu 
utrpení lidí na Kavkaze není lhostejné, může 
posílat peněžité dary na bankovní konta jed-
notlivých organizací: 

Člověk v tísni: 95909590/0300 
• Český červený kříž: 

20150217/0100 
ADRA: 99619961/0300 

• Charita ČR: 22770022/0800, 
variabilní symbol 153 (Gruzie) 
a 126 (Severní Osetie). 

S k e l n í r e k 2 C C S - 2 C C 9 

Od nového školního roku se žáci a zaměstnanci Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou mohou stravo-
vat v rekonstruované školní jídelně. Kraj Vysočina nákladem 6 480 000 Kč umožnil úplnou stavební obnovu 
a zároveň výměnu vnitřní technologie jídelny. Vlastní realizaci zajišťovala firma ATOS, spol. s. r. o. 

Zároveň se ve stravovací části provedla oprava oken a malby. Od 1. září se bude uvádět do provozu čipový 
stravovací systém, který zjednoduší evidenci odběru stravy. 

Nezbývá, než poděkovat kraji Vysočina, firmě ATOS, spol. s. r. o. a všem, kteří se na provedených úpravách 
podíleli, a popřát dobrou chuť stávajícím i novým strávníkům. 

Pan Miloslav Šulc z majetkového odboru kraje Vysočina a ředitel 
Mgr. František Trpišovský při předávání nově rekonstruované školní jídelny. 

Mgr. František Trpišovský, ředitel Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 

Ú P R A V A Č U N Í K U S P O R T O V N Í I I A L Y 

Čas prázdnin rychle uběhl a je tu 1. září 2008, kdy pro všechny studenty, pedagogické i nepedagogické 
pracovníky Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou, začíná nový školní 
rok, tentokrát už s číslovkou 2008-2009. 

V období od března až do současné doby probíhá přijímací řízení žáků na naši školu. Do kterých studijních 
či učňovských oborů již nastoupili či mají možnost nastoupit noví žáci? 

osmileté studium Gymnázium 
čtyřleté studium s maturitou Gymnázium - všeobecné 

Strojírenství 
Informatika v ekonomice 

tříletý učební obor Zámečník 
dálkové tříleté studium s maturitou Podnikání 
vyšší odborná škola Ekonomika a management podniku 

V každém oboru otevíráme jednu třídu. 
Škola se také každým rokem snaží zlepšovat materiální podmínky pro studium. Stejně tomu tak je i letos. 

V průběhu prázdnin se uskutečnila rekonstrukce kuchyně a jídelny na internátě, v budově gymnázia byla vybu-
dována nová laboratoř fyziky. Dokončena byla oprava střechy a podlahy v tělocvičně školy. 

Přeji všem žákům a zaměstnancům úspěšný školní rok 2008-09. 

František Trpišovský 
ředitel Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 

Předání jídelny 

Získaná dotace kraje Vysočina - „Na otevření krajských sportovišť veřejnosti" umožnila snížit ceny ve 
sportovní hale tímto způsobem pro zbytek roku 2008. 

1/3 haly Kč/hod 2/3 haly Kč/hod Celá hala Kč/hod 1 tréninková 
jednotka=minut 

Mládež do 15 let 100,00 150,00 200,00 60 

Dospělí 

pondělí až pátek 
200,00 250,00 350,00 60 

Dospělí 

sobota, neděle 
250,00 400,00 500,00 60 

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

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

Zápasy, turnaje: 500 Kč á 1 hod. se zaokrouhlením každé načaté půlhodiny nahoru 
Pronájem tribuny: 50 Kč á 1 hod. se zaokrouhlením každé načaté půlhodiny nahoru 

Mgr. František Trpišovský 
ředitel Gymnázia, SOŠ a VOS Ledeč nad Sázavou 
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Házenkáří zahajují sezenu 
Na nové palubovce sportovní haly gymnázia zahájí první 

zářijový víkend druholigoví házenkáři a házenkářky novou se-
zonu 2008/2009. Vzhledem ke změně sportovně legislativních 
předpisů v tomto sportu se budou muset obě naše družstva obe-
jít bez většiny hostujících hráčů a spoléhat především na svůj 
kmenový kádr. K tomu už patří v družstvu mužů i Jakub Seme-
nec, který zde hostoval v předešlých sezonách (vyjma minulé) 
a jehož přestup z Kolína se na poslední chvíli před zahájením 
sezóny podařilo realizovat. I družstvo žen by s pomocí několi-
ka mladých hráček Havlíčkova Brodu mělo rozšířit svůj velmi 
úzký kádr. Všechny tyto hráčské změny by pak měly přispět k 
tomu, aby obě družstva dobře reprezentovala jak tělovýchov-
nou jednotu, tak i město Ledeč nad Sázavou, kterému patří 
i poděkování za podporu, kterou našemu sportu v souvislosti 
především s pronájmem sportovní haly věnuje. 

Samozřejmě, že nelze opomenout našich šest mládežnických 
družstev, která rovněž v září zahájí své soutěže Vč oblasti. Svá 
domácí utkání sehrají v případě příznivého počasí na našem 
venkovním hřišti na letním stadionu. V případě nepříznivého 
počasí a programu v SH bude naší snahou sehrát mistrovská 
utkání rovněž ve sportovní hale. 

A nyní uvádíme termíny domácích mistrovských utkání žen 
(od 13,30 hodin) a mužů (od 15,30 hodin) 

Sobota 6. září 
Sobota 13. září 
Sobota 5. října 
Sobota 18. října 
Sobota 25. října 
Sobota 8. listopadu 
Sobota 22. listopadu 

Muži 
Fezko Strakonice 
SK Praha 4 
Loko Plzeň SCM 
Sokol Písek 

Chodov 
Starý Plzenec 

Zeny 
Fezko Strakonice 
Sokol Kobylisy 
Milevsko 

Sokol Písek 
Sokol Vršovice 

ROZPIS ZÁPASŮ LEDEČSKÝCH FOTBALISTŮ - podzim 2 0 0 8 

MUZI „ A , I. A třída skupina „ A „ DOROST KP starší - mladší 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí-Hosté Pozn. Den Datum Začátek Odjezd Domácí - Hosté 
Ne 10.8. 16:30 14:30 Dlouhá Ves-Ledeč starší mladší 
Ne 17.8 16:30 D Ledeč - Janovice Ne 10.8. 9:30 11:45 D Ledeč - Měřín 
So 23.8 16:30 14:00 Kamenice - Ledeč So 16.8. 14:00 16:30 12:00 Polná - Ledeč 
Ne 31.8 16:30 D Ledeč - Dobronín Ne 24.8. 9:30 11:45 D Ledeč - Bedřichov 
Ne 7.9 16:00 14:00 Přibyslav - Ledeč Ne 31.8. 10:15 12:30 8:00 Třebíč B - Ledeč 
Ne 14.9 16:00 D Ledeč - Věžnice Ne 7.9. 9:30 11:45 D Ledeč - Kamenice n. L. 
So 20.9 15.30 13:00 Žirovnice - Ledeč Ne 14.9. 13:45 16:00 12:15 Chotěboř - Ledeč 
Ne 28.9 15:30 D Ledeč - Ustrašín Ne 21.9. 9:30 11:45 D Ledeč - Velká Bíteš 
Ne 5.10 15:00 12:45 Pacov - Ledeč Ne 28.9. 10:00 12:30 7:45 Okříšky - Ledeč C 
Ne 12.10 15:00 D Ledeč - Stoky Ne 5.10. 9:30 11:45 D Ledeč - Třešť 
Ne 19:10 14:30 13:00 Habry-Ledeč os. auta Ne 12.10. 10:00 12:30 8:00 Pacov - Ledeč 
Ne 26.10 14:30 D Ledeč - Speřice Ne 19.10 9:30 11:45 D Ledeč - Pelhřimov 
Ne 2.11 14:00 12:15 Chotěboř - Ledeč Ne 26.10. 9:30 11:45 D Ledeč - Žďár n. Sáz. 

So 1.11. 9:30 11:45 7:15 Batelov - Ledeč 

MUŽI „B" OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁCI KP starší - mladší 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí - Hosté Pozn. Den Datum Začátek Odjezd Domácí - Hosté 
So 9.8. 16:30 15:00 Sobiňov - Ledeč starší mladší 
So 16.8. 16:30 D Ledeč - Veselý Žďár So 16.8. 10:30 9:00 6:30 Bystřice n.P.- Ledeč 
Ne 24.8. 16:30 15:00 Havl.Brod - Ledeč St 20.8. 17:30 16:00 D Ledeč - Kamenice 
So 30.8 16:30 D Ledeč - Keřkov So 23.8. 9:30 11:15 D Ledeč - Havl.Brod B 
So 6.9. 16:00 14:30 Mírovka - Ledeč Ne 31.8. 10:30 9:00 6:30 M.Budějovice - Ledeč 
So 13.9. 16:00 D Ledeč - Přibyslav B So 6.9. 9:30 11:15 D Ledeč - V.Mezeříčí 
Ne 21.9. 15:30 14:15 Lipnice - Ledeč os.auta So 13.9. 9:00 10:45 7:30 Pacov - Ledeč 
So 27.9 15:30 D Ledeč - Lučice So 20.9. 9:30 11:15 D Ledeč - Chotěboř 
Ne 5.10. 15:00 13:45 Dolní Město - Ledeč os.auta So 27.9. 9:00 10:45 7:15 Bedřichov - Ledeč 
So 11.10 15:00 D Ledeč - Leština So 4.10. 9:30 11:15 D Ledeč - Humpolec 
So 18.10. 14:30 12:45 Staré Ransko - Ledeč Ne 12.10. 10:00 11:45 7:45 Třebíč - Ledeč 
So 25.10. 14:30 D Ledeč - Světlá B So 18.10 9:30 11:15 D Ledeč - Žďár n. S. 
So 1.11. 14:00 12:15 Ždírec B - Ledeč So 25.10. 9:30 11:15 D Ledeč - Jemnicko 

So 1.11. 9:30 10:45 7:15 Telč - Ledeč 
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Rozloučení se starostou 
EMILEM KOLAŘÍKEM 

Ve čtvrtek 14. srpna 
2008 odpoledne proběhlo v 
kostele sv. Petra a Pavla po-
slední rozloučení s bývalým 
starostou města Ledče nad 
Sázavou, panem Emilem 
Kolaříkem. Zemřel v ne-

děli 10. srpna 2008 po těžké nemoci ve věku ne-
dožitých 78 let. S panem starostou Kolaříkem se 
společně se zarmoucenou rodinou a nejbližšími 
přáteli přišla rozloučit i řada ledečských občanů. 
Ledečský kněz dr. Jan Bárta odsloužil mši a při-
pomněl všem osobnost zesnulého. 

Smuteční projev, který přednesl starosta 
města Stanislav Vrba, byl důstojným shrnutím 
přínosu pana starosty Kolaříka pro naše město. 

V Z P O M Í N K A 
Dne 25. září si při-

pomínáme druhý rok 
od úmrtí pana Tibora 
BEDNÁRA. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu spolu s námi 
tichou vzpomínku. 

Rodina 

p o d ě k o v a n í 
Za projevení blahopřání k mým naroze-

ninám děkuji všem, městskému úřadu, panu 
starostovi Stanislavu Vrbovi, paní Marii Bě-
lohradské, Evě Hrabaňové, Marii Petrusové, 
vedoucí DPS Daně Pospíšilové a všem našim 
obětavým pečovatelkám. 

Též děkuji všem spolubydlícím a přeji všem 
pevné zdraví. 

Vlasta Mašková 

Jedno dobré slovo hřeje celou zimu. 

Pronajmu 
nebytové prostory vhodné 

k podnikání, 46 m2, 

v centrální části náměstí v Ledči n. S. 
Jedná se o dvě místnosti s příslušen-

stvím v prvním patře. 
K dispozici uzavíratelné parkoviště. 

Bližší informace na telefonu: 603 446 106 

Studio SALVĚ 
Nádražní 270 (naproti poště), 

Ledeč nad Sázavou 
nabízí od 1. 9. 2008 své služby: 

- MASÁŽE 
- KADEŘNICTVÍ 
- KOSMETIKA 
Tel. 776 271 221 
Těšíme se na Vás 

KOSMETICKY SALON 
VÁPENÍKOVÁ MARIE, 

Husovo nám. 141, 
je od 1.9. 2008 

PŘESTĚHOVÁN 
do prostorů na Husově nám. 139, 

nad kavárnou AEBI - vchod od řeky 
Kontakt: 728 057 210 

DEN OTEVŘENÝCH DVERI 
Společnost KOVOFINIŠ KF s.r.o. a AQUACOMP HARD s.r.o. 

si dovolují pozvat Vás k návštěvě svých prostor 

v ulici Podolí 600 a Pivovarská 754 v Ledči nad Sázavou 

v sobotu dne 13. září 2008 od 9,00 do 12,00 hodin. 

Pro návštěvníky je připravena 

prohlídka výrobních prostor a projekčních kanceláří, 

výstava historických fotografií, 

občerstvení a doprovodný program pro děti i dospělé. 

Doprava mezi oběma závody zajištěna. 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

oQUficomp 
HORD Eff 

Prostějov 
INTERNETOVÝ OBCHOD - SUPER CENA A KVALITA 

OBLEKY, DÁMSKÉ KOSTÝMY, 
PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KABÁTY 

999, 
KOMBINACE SAK A KALHOT RŮZNÝCH VELIKOSTI 
VŠECHNY VELIKOSTI VČETNĚ NADMĚRÚ 

V p ř í p a d ě zá jmu o i n f o r m a c e volejte!II P o - P á 8.00 - 18.00, So 8.00 - 13.00 
Nutné v ě d ě t o b v o d pasu, výšku postavy a o b v o d přes prsa v cmMI 

Zasí láme dobírkou. 100% záruka možnosti vrátit zboží zpótlll 

7 3 6 7 8 0 6 8 3 (T-Mobile), 7 2 3 5 2 4 7 9 9 (Telefónica OJ, 
6 0 8 7 6 5 0 7 2 (Vodafone), 5 7 2 541 0 1 4 (pevná linka) 

všechny Informace najdete na: 

www.modaprostejov.cz 
© 
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