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Bylo léto, horké léto... 

...léto tak, jak má být, a v Ledči nad Sázavou probíhala po celý červen akce za akcí a jejich pest-
robarevnost byla dána růzností organizátorů. No posuďte sami: 

I. června Pohádkový Šeptouchov - oslava Dne dětí v režii DDM a ČESKÉ POJIŠ-
ŤOVNY 

3. června Absolventský koncert žáků ZUŠ Ledeč n. S. v sále ZUŠ v ul. Komenského 
5. června Závěrečné koncerty žáků ZUŠ Ledeč n. S. v sále gymnázia 
6. června Ivan Hlas Trio - recitál zpěváka Ivana Hlase v sále gymnázia připravil 

MOLEKUL 
7. června Oslava 6. výročí stacionáře Petrklíč v areálu 

MŠ Stínadla pořádal PETRKLÍČ 
7. června Festival dechových orchestrů ZUŠ na Husově náměstí - 4. ročník 

pořádala ZUŠ 
II. června II. Posázavské sportovní hry žáků ZŠ - organizuje DDM 
13. června Šerpování žáků 9. tříd ZŠ Ledeč n.S. 
13. června Mona Lisa dětem - výstava unikátních obrazů nadace DUHA v synagoze 
14. června končila výstava Léčivá síla mandal v synagoze - zajišťovalo o.s. VČELKA 
14. června setkání Foglarovců ve Sluneční zátoce pořádá každoročně SPJF BRNO 
14. června folkový festival Strunobraní ve Sluneční zátoce uspořádali JANOUŠKOVI 
14. června Fotbalový zápas Hvězd - benefiční akce pro stacionář PETRKLÍČ 
14. června Klavírní a pěvecký koncert ZUŠ v sále ZUŠ v ul. Komenského 
18. června Setkání seniorů uspořádal SVAZ DŮCHODCŮ ČR 
19. června Fotbalový turnaj žáků základních škol na letním stadionu - pořádá ZS 
20. června Pohádka Čert a Káča v sále gymnázia připravil LEDŇÁČEK 
23. června slavnostní předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolvent-

ských diplomů SOS a VOS v obřadní síni ledečské radnice 
27. - 29. června n. Staročeská pouť na ledečském hradě v režii o.s. MOLEKUL 
29. června skončila výstava výtvarných prací žáků ZUŠ My z hradu V 
5. července XV. Slavnosti piva na stadionu TJ KOVOFINIŠ 

Bohatou kytici akcí pro vás v letním počasí uvázali velkými písmeny uvedení organizátoři, 
kterým patří naše poděkování. Těm tučně vytištěným s vázáním kytice pomáhala i ledečská 
radnice. 

-sv-

BITVA O NOTORBURG 
19. červenec 2008 

S radostí VÁS zveme na letošní 
V. ročník BITVY O NOTORBURG, 
jejíž součástí je i vystoupení IVANA 
MLÁDKA a jeho Banjo Bandu. 

Dále se můžete těšit na: 

Divadlo Štrůdl z Krucemburku AD 
Infinitum - historické společenství 
ohně a šermu, soutěže pro malé i vel-
ké o hodnotné ceny, tvořivé dílny pro 
děti (i dospělé), lukostřelbu, středo-
věké tržiště, středověkou tvrz, stánky 
s občerstvením, pivo, víno, medovina, 
dobovou krčmu, velkolepou BITVU 
O NOTORBURG s podtitulem Velké 
ženy od malé řeky a mnoho dalšího... 

Vstupné dospělí 100 Kč 
děti 30 Kc 

do 111 cm zdarma 
Program začíná ve 13.00 hodin 
a AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO 
POČASÍ. 
KDE: Notorburg - louka pod Secho-
vem (cca 2 km z náměstí v Ledči, cesta 
bude označena ukazateli) 

Těšíme se na VÁS, 
P Ř I J Ď T E V Š I C H N I ! 

w Do&ze m kětpift 
Od 4. 7. do 27. 7. probíhá v galerii 

muzea na hradě Ledeč výstava kera-
miky Jitky Hendrychové a dřevě-
ných soch Jaroslava Břečky. 

Jitka Hendrychová se narodila v roce 
1962, bydlí ve Žďáře nad Sázavou. Od 
roku 2001 se zabývá modelováním za-
hradní keramiky. 

Jaroslav Břečka se narodil v roce 
1956 v Novém Městě na Moravě 
a v současné době bydlí v Račíně. Od 
roku 2002 se věnuje dřevořezbě. 

1. 8.- 31. 8. 2008 bude v galerii 
muzea prezentována výstava obrazů 
a krajky Stanislava a Ludmily Bartuš-
kových z Usobí. Vernisáž se koná 1. 8. 
2008 v 18.00 hod. Srdečně zveme. 



STARŠÍ ŽÁCI TJ KOVOFINIŠ 
vítězové - mistři 
1. třídy pro rok 2007/2008 

Pro sezónu 2007/2008 se v sobotu dne 21.6.2008 stali starší žáci TJ Kovofiniš vítězi 1. třídy skupiny B 
v kopané. 
O vítězi a postupujícím do krajského přeboru se bojovalo do posledního kola. Naši žáci se přetahovali 
s mužstvem Batelova, který skončil druhý. 
Z 20 zápasů jsme 13 vyhráli, 4x remizovali a pouze 3x prohráli. Nastříleli jsme 74 branek a 23 jich obdrželi. 
Mužstvo po celý rok vedli trenér Jaroslav Hofrichter, asistent Jiří Vrána a na lajně nám mával Roman 
Matějka. 

Mužstvo převzal před třemi lety od p. Kadeřábka p. Hofrichter s p. Matějkou a následný rok se připojil 
p. Vrána. Mužstvo se v té době pohybovalo od poloviny tabulky níže. Vytýčili jsme si cíl-postup do krajského 
přeboru, práce s mužstvem to byla těžká a náročná. Mé trenérské metody se některým hráčům nelíbily. 
Vedení oddílu mě však podporovalo a věřilo v úspěch starších žáků. Za tuto podporu jim chci poděkovat. 
Zúčastňovali jsme se zimních turnajů, každý rok proběhlo týdenní soustředění za finančního přispění 
oddílu, i rodiče finančně přispěli. Vedení oddílu nás podporovalo i v přátelských zápasech, sehráli jsme 
několik přátelských zápasů v Praze (Horní Měcholupy, Řeporyje) a v okrese Havlíčkův Brod (Leština, Havl. 
Brod) a v Humpolci. ^ 
Výsledky se začaly dostavovat - 2. místo ve futsale, 2. místo v turnaji starších žáků jižní Moravy v Tišnově. 
Během zimní přípravy jsme poráželi mužstva Chotěboře, Světlé nad Sázavou a další. S účastníkem 
krajského přeboru Humpolec jsme remizovali. 
Letní i zimní příprava byla vždy náročná, což se projevilo v soutěžním ročníku 2007/2008 v 1. 
soutěže. Spojil jsem mladší dorostence a starší žáky v trénincích, v kondiční přípravě a taktic 
Starší žáci dorostencům předváděli bojovnost, mladší dorostenci předávali staršímjžáků 
V obou mužstvech vznikla jedna velká dobrá parta. 
Významnou pomocí k úspěchu mužstva přispěl vánoční turnaj „O pohár starosty města Ledče nai 
Sázavou", který se konal 27.12.2007 jako první ročník. Druhý ročník se bude konat 27. 
zásluhu na konání tohoto turnaje má město Ledeč n/Sáz. a starosta p. Stanislav Vrba. Velký dik za 
pomoc. 

krajské 
přípravě, 

zkušenosti. 

, Velkq 

Tímto chci poděkovat všem hráčům jmenovitě: 

gólmani - David Vrba, Jan Málek, Michal Wolf 
obránci - Tomáš Žemlička, Matěj Kovařík, Vojtěch Livora, Vojtěch Janák, 

Jan Livora, Roman Roček, Filip Hofrichter, Jakub Misar, 
Ondřej Martínek, Pavel Havlíček, Jan Pešek, Miloš Vágner, 

záložníci - Josef Převor, Josef Voslář, Petr Rajdl, Petr Havlíček, 
Roman Matějka, Vladimír Šenk, Petr Stránský, Tomáš Procházka, 

útočníci - Jindřich Javorský, Vladimír Urban, Jan Rajdl, Roman Jandáček, 
Vítek Sekot, Jakub Matěna, Lukáš Holeta, Petr Karel, 
Michal Koubský, Aleš Procházka, Marek Březík. 

Dovoluji si rovněž poděkovat starostovi města Ledeč nad Sázavou p. Stanislavu Vrbovi a výboru oddílu: 
Otto Vopěnka, Karel Hrůša, František Milichovský, Jiří Brož, Josef Anděl, Miroslav Kouba. 

V Ledči nad Sázavou dne 24.6.2008 Jaroslav Hofrichter 
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Účastníci zájezdu 
Studijní zájezd do Anglie byl super. Vše se nám totiž vydařilo: počasí, zdraví, cesta au-

tobusem, řidiči, průvodkyně, paní učitelka i ubytování v rodinách. No prostě fantastic and 
beautiful! Týden mimo domov byl sice dlouhý, občas se nám i zastesklo, občas udělalo špat-
ně v autobuse, ale nabitý program nám dával na to vše zapomenout. Cesta tam přes Němec-
ko, Belgii a Francii se zdržela čtyřhodinovým čekáním, takže kanál La Manche jsme podjeli 
tunelem až 25. 6. v ranních hodinách. Pospávali jsme v autobuse a ten se vezl na vlaku! 

V Anglii nás přivítalo slunečné počasí, které vydrželo po celý náš pobyt. Chvíli trvalo, než 
jsme si zvykli na dvouhodinový časový posun, než jsme si osvěžili těch pár anglických slovíček, 
než se nám přestalo stýskat po domově. Pak jsme každý den vyráželi na výlety a zhlédli postupně 
Big Ben, Parlament, Tower Bridge, Coven Garden, nultý poledník a z ruského kola prakticky celý 
Londýn. Vyrazili jsme si též na prohlídku přímořského letoviska v Brightonu a městečka Kent, pro-
hlédli si v greenwichském přístavu obrovskou loď s voskovými námořníky, pobyli část dne v City 
na pevnosti Tower, snídali a večeřeli v rodinách v Bexley, kde jsme byli po 2-4 ubytováni, obědvali 
na cestách balíčkovou stravu. V autobuse s námi cestovali studenti z obchodní akademie z Dejvic 
a byla s nimi legrace. Hlavně s klukama © . 

Cesta zpět proběhla bez problému a v neděli 29. 6. po obědě si nás naši rodiče mohli vyzved-
nout před školou v Nádražní ulici. Nikdo se nám neztratil, nikdo neemigroval a nikdo nelitoval. 
Děkujeme naší škole i našim rodičům, že jsme se mohli stát účastníky (historicky prvního) zá-
jezdu ledečské ZS do Anglie. 

Štěpánka Vrbová, VI.B 

3333,- Kč pro Petrklíč 
ZTRÁTY A NÁLEZY 

Občanský zákoník § 135 
Možná si každý řekne, o co se jim jedná? 

Snad nás nechtějí zase poučovat a ještě k tomu 
0 zákonech či vyhláškách. Vždyť já to všechno 
znám. Přesto si myslím, že některé všeobecně 
prospěšné věci je třeba připomínat v zájmu nás 
všech - někdy roztržitých, či smolařů. Mezi 
takové, bezesporu nepříjemné události (mnoh-
dy strašně k zlosti), spojené s myšlenkami na 
to, jaké utrpím finanční ztráty a kolik strávím 
času s vyřizováním této nepříjemnosti, patří 
určitě situace, do které se může dostat každý 
z nás a možná ji již řešil, a to ztrátu či nález 
věci v takové rovině - jak se zachovat? 

K usnadnění správného rozhodování 
v dělání dobrých skutků podáním „pomocné 
ruky" druhým. Tím, že napomůžeme naplnění 
slov, která si jistě každý z nás v duchu říká 
jako první „však on to najde určitě nějaký 
poctivec a odevzdá, kam má". 

Právě na řešení této situaci myslí zákon 
č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, a to hlavně 
§ 135 odst. 1-4: 
1. Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji 
vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je 
nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž 
území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni 
vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, 
připadá věc do vlastnictví této obce. 

2. Nálezce má právo na náhradu nutných 
výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent 
ceny nálezu. 

3. Přihlásí-li se vlastník věci, která byla ode-
vzdána obci podle odstavce 1 před uplynutím 
lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je 
vlastník věci povinen nahradit obci náklady, 
které jí v souvislosti s opatrováním věci 
vznikly. 

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 platí přiměřeně 
1 na věci skryté, jejichž vlastník není znám, 
a na věci opuštěné. 

Kompletní agendu ztrát a nálezů vyřizuje 
paní Marie Bělohradská, tel. 569 729 554, fax 
569 726 684, e-mail: marie.belohradska@le-
decns.cz, nebo osobně v 1. patře na matrice 
(kancelář č. 106). 

Ing. Jan Cep a, vedoucí OS 

Zručská firma ASMO Czech, s.r.o. uspořádala v neděli 8. června Den zaměstnanců společnosti 
ASMO v areálu svého závodu ve Zruči nad Sázavou. V rámci bohatého programu pro celou rodinu, 
kterého se zúčastnilo na pět stovek lidí, uspořádali organizátoři o své vlastní vůli i dobrovolnou 
sbírku ve prospěch ledečského stacionáře Petrklíč pro děti a mládež s kombinovaným postižením. 
Dne 3. července 2008 pak zástupci firmy ASMO navštívili stacionář Petrklíč a po seznámení s je-
ho provozem a prohlídce celého zařízení nám předali částku 3333,- Kč jako výtěžek dobrovolné 
sbírky. Za tento dar děkujeme nejen firmě ASMO, ale též všem anonymním dárcům, kteří do 
sbírky přispěli. Jak jsem měla tu čest 8. června ve Zruči vidět, byla mezi nimi i řada Ledečáků. 

Bc. Iveta Vrbová 
vedoucí stacionáře Petrklíč 

Rozlučková besídka na Pláckách 
Už se stalo hezkou tradicí, že předškoláci, kteří z MŠ odcházejí a po prázdninách se z nich 

stanou prvňáčci, secvičí s třídními učitelkami besídku na rozloučenou. A tak jsme se i my, rodiče 
předškoláků, sešli ve čtvrtek 19. června v naší školce naposledy. Prožili jsme tu kus života a těšili 
se spolu s učitelkami z pokroků a úspěchů našich dětí. Předškoláci si připravili pásmo básniček 
a písniček s klavírním doprovodem. Dětské kvarteto zahrálo na flétničky. Jedno rodičovské oko 
v hledišti nezůstalo suché. Děti byly pasovány na školáky, rozloučily se s učitelkami a došlo i na 
slavnostní přípitek dětským jahodovým šampaňským. Každé dítě dostalo na památku na svoji 
školku pohádkovou knížku s věnováním. Následovalo malé pohoštění v podobě dvoubarevného 
řezu, při jehož výrobě spolupracovaly všechny děti. 

Loučíme se s tebou, naše mateřinko a děkujeme třídním učitelkám Zdeně Ptáčkové a Heleně 
Jahnové za všechno, co naše děti naučily a jak je připravily na školu. Za všechny akce a divadla, 
které pro naše nej menší zorganizovaly. Velký dík patří také paní kuchařce Marii Janákové za 
všechny dobrůtky, které dětem připravovala. Na svoji školku nezapomeneme, přijdeme se podí-
vat a povědět, jak se nám daří ve škole. 

Lenka Černá 
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VČELY A VČELAŘI 
První medobraní v USP v Háji 

Podnět k tomu, aby se s našimi uživateli začalo včelaňt, dali v roce 
2007 naši instruktoři výchovné činnosti Jaromír Prokop a Karel Svobo-
da. Pod dohledem instruktora a včelaře Josefa Chmela začali uživatelé 
za pomoci ostatních instruktorů vyrábět úly. 

Od této doby se u nás v dílně pracovalo na přípravě úlů, rámků a 
dalších potřebných součástí pro včelaření. Aby naši uživatelé měli 
možnost vidět, co se děje v úlu, byl vyroben i prosklený pozorovací úl 
včetně „varroa dna", který jsme viděli na včelařském semináři. Pozoro-
vací úl i „varroa dno" jsme za USP Háj vystavovali na výroční členské 
schůzi Českého svazu včelařů 8. 3. 2008. 

Na této schůzi byl podle stanov ČSV přijat ÚSP Háj za člena. Z pí-
semného oznámení ZO ČSV o.s. z 10. 3. 2008 cituji: 

„Vaši členskou přihlášku za člena ČSV o.s. ze dne 5. 3. 2008 vy-
řizujeme tímto sdělením: Členská přihláška byla schválena výroční 
členskou schůzí dne 8.3. 2008 všemi našimi přítomnými členy. Ještě se 
nestalo v naší stoleté historii, aby nově žádající člen o přijetí přišel do 
naší organizace se dvěma vlastními exponáty. Demonstrační prosklený 
úl jistě pomůže v propagaci včelaření mezi mladými a to právě dnes po-

třebujeme. Druhý exponát - varroa dno je zatím nejdůležitější pomůc-
kou pro diagnostiku spadu kleštíka včelího, který naše včelstva ničí." 

Naši uživatelé nepracovali intenzivně jenom na přípravě vlastního 
„včelařského provozu", ale zapojili se i při opravě Včelařského domu 
v Ledči n. S. Zde podle svých možností se svými instruktory pomáhali 
stavět lešení, odstraňovali starou omítku a byli tak důležitými pomoc-
níky ostatních včelařů. Uživatelé se tím podíleli také na zlepšení vhledu 
našeho města. 

První včelstvo do našeho včelařského hospodářství poskytl Josef 
Chmel, další roj nám zaslal předseda OV ČSV Havlíčkův Brod pan 
Pavel Průša. Zatím máme čtyři včelstva. 

Naše premiérové medobraní nastalo 3. 6. 2008. Med dodnes zpest-
řuje jídelníček uživatelů. 

Závěrem chci poděkovat místní organizaci včelařů za vstřícnost, přá-
telské přijetí a pomoc. Včelaření uživatelům přináší nejen sladký výsle-
dek a zajímavou činnost, ale i možnost integrovat se do společnosti. 

Mgr. Miroslav Sklenář 
ředitel ÚSP Ledeč nad Sázavou 

Neočekávané nástrahy začínajícího včelaře 
Kdo by si myslel, že nej většími nástrahami začínajícího včelaře 

je včelí bodnutí, či strach z onemocnění včelstva, je na omylu. Je to 
člověk, tedy alespoň v mém případě. 

Včelař potřebuje ke své práci hodně věcí - od úlu, přes kuklu, 
až po medomet. 

Právě medomet v dobrém stavu kdosi odvezl do sběrného dvora v Pi-
vovarském údolí. Objevila jsem ho tam čistě náhodou a paní, která tam 
pracuje, řekla, že ho lze vyměnit za stejné množství železa. Železo jsem 
ještě týž den přivezla. Mého železa bylo nakonec o 10 kg víc, než vážil 
medomet, ale paní náhle pronesla „Vý si nechte svoje a já si nechám svo-

je železo", naložila si medomet na rudl a odvezla do kolny pod zámek, 
prý ho dá do šrotu. Po delším rozhovoru, kdy už paní neměla argumenty, 
jsem byla nucena si své železo naložit zpět do auta a odjet. Naštěstí 
u Svemy bylo ještě otevřeno. 

Pokud mají zákazníci sběrného dvora podobné zkušenosti, tak se 
už nedivím, že se v lesích znovu tvoří černé skládky. 

Tímto chci poděkovat včelařům Milanovi a Jirkovi z Dobré 
Vody, kteří mi snad budou ještě chvíli půjčovat včelařské náčiní. 

ČIM 
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NÁSLEDKY VICHŘICE 

Prudká vichřice se ve středu 25. června 
2008 večer po 19. hodině opět přehnala nad 
Ledči. Polámala spoustu větví a vyvrátila 
či poničila několik stromů. Nej větší z nich, 
obrovskou lípu a dub, povalila přímo před 
vjezdem do hasičské stanice! Odlámané 
větve padaly na hroby na starém hřbitově, 
na garáže v ulici J. Haška, na břeh a do 
vody u Koželužny, na komunikace v Pivo-
varské a Koželské ulici, na hřbitov v Sa-
čanech, na Septouchově (tam mají kam). 
U Koželužny a na starém hřbitově vítr poničil 
právě ty stromy, které se letos zjara rozhodlo 
chránit před pokácením o.s. MOLEKUL. Pro 
záchranu tří křivolakých vrb na břehu Sázavy 
bylo odsunuto povolení pokácet břehový 
porost u Koželužny až na podzim. Červnová 
vichřice je málem pokácela i bez povole-
ní. Žádost o povolení pokácet nebezpečné 
stromy na starém hřbitově podalo město již 
v březnu a ledečský OVŽP rozhodl o jejich 
pokácení již 14. 4. 2008. Občanské sdružení 
MOLEKUL se 5. 5. 2008 proti tomuto roz-
hodnutí odvolalo! „Nesouhlasí s pokácením 
žádné lípy: doporučuje prořezání proschlých 
větví odbornou firmou a následné zajištění 
korun stromů úvazy." 

Popadané větve a stromy začali okamžitě 
během večera a noci likvidovat ledečští hasiči 
a Technické služby. Na starém hřbitově jsme 
museli na pomoc povolat výškové lezce, kteří 

odstranili ulámané větve a provedli částečný 
ořez koruny některých vichřicí poškozených 
stromů. Na břehu Sázavy u Koželužny a na Mi-
zerově odstraňovali pokácené stromy a poláma-
né větve pracovníci Povodí Vltavy, v městských 
lesích a na Šeptouchově se s následky vichřice 
vypořádává a.s. Lesní společnost. 

Staletou památnou lípu poryv větru vyvrá-
til z kořenů i nad tenisovými kurty (naštěstí 
do zahrady letohrádku) a na sousedním Thu-
novském letohrádku stačil navíc rozebrat no-
vou střešní krytinu. Tu poškodil porůznu i na 
dalších objektech. 

K velkým škodám došlo i na hřbitově 
v Sačanech, který lemují mohutné stromy, 
a na příjezdové cestě k Sačanům, kde to připo-
míná sibiřskou Tunguzku po zásahu meteoritu 
před sto lety: vzrostlým smrkům a borovicím 
chybí několikametrové vršky, kostelu sv. Jana 
Křtitele několik nových střešních tašek a hroby 
pod závalem větví nebyly ani vidět! 

Více jak před rokem jsem v odpovědi 
na dotaz ke kácení stromů uvedl: „Je škoda 
každého stromu do chvíle, než přijde vichřice, 
pak je škoda každé střechy, každého zaparko-
vaného auta, každého lidského života." I ten 
byl během vichřice v nedalekém Šechově 
zmařen! 

Stanislav Vrba 
starosta města 

OBNOVA HRADU V ROCE 2008 
Pro letošní rok 2008 se podařilo zajistit finanční prostředky na opravu ledečského hradu v 

celkovém objemu 2 780 000 Kč, z příspěvků města Ledeč nad Sázavou 1 440 000 Kč, firmy 
AQUACOMP HARD s. r. o. Ledeč nad Sázavou 480 000 Kč, dotace z Programu záchrany 
Ministerstva kultury ČR 500 000 Kč, dotace z kraje Vysočina na podporu obnovy kulturních 
památek 280 000 Kč a výnos z filmování v lednu 2008 - 80 000 Kč. 

Za tyto prostředky bude dokončena obnova střechy Malého paláce za 950 000 Kč a tím bude 
dokončena obnova střech celého areálu hradu, dále bude dokončeno statické zajištění hradní 
zdi s východní (mosteckou) branou za 700 000 Kč, čímž budou ukončeny opravy hradních zdí 
východní části hradu. 

V letošním roce budou financovány projektové práce akcí 2009-2010 - obnova a konzervace 
části východní fasády, statické zajištění základních hradních zdí s pětibokou baštou, diagnostika 
památek, obnova a restaurování sgrafitových omítek severního průčelí jižního křídla hradu a 
obnova rozvodů vody a kanalizace v areálu hradu. 

V posledních dnech měsíce května byly zahájeny a dále pokračují práce na dokončení obnovy 
střechy Malého paláce. 

Bohumil Svoboda 

LEDECSKY CVICAK 
CHYSTÁ DALŠÍ AKCI! 

Po velmi příznivém ohlasu veřejnosti na 
krátkou ukázku práce ledečských kynologů 
na Dětském dnu na Septouchově se členové 
místní ZKO dohodli, že pro děti i rodiče uspo-
řádají VLASTNÍ AKCI - zatím má pracovní 
název „Psí loučení s prázdninami". 

Konala by se v neděli 31.8. 2008 od 14 
hodin v areálu CVIČÁKU = na Rašovci. Pro-
gram je zatím rozpracovaný, kromě různých 
soutěží pro děti budou jistě ukázky psích 
plemen, sportů, agility, vystoupení profesio-
nálních policejních psů a další zajímavosti. 

Chceme oslovit i jiné firmy a doladit dopro-
vodný program. Co se nám podaří nasmlou-
vat, se dočtete v srpnových LN. V případě, 
že byste měl kdokoliv zájem nám s přípravou 
pomoci, přijďte se domluvit do prodejny 
HOBBY ZOO - ing. Prchalová. 

Jinak cvičiště jede na plné obrátky, dvě 
výcvikářky umožňují až TŘI DVOUHODI-
NOVÉ LEKCE v jednom týdnu a průměrná 
návštěvnost je OSM psů na jedné lekci!! To 
je na tak malé město, jako je Ledeč, opravdu 
nebývalý zájem. A stále se nám hlásí další 
zájemci o výcvik. Pracujeme na vybavenosti 
cvičiště, každou korunu, která se nám podaří 
sehnat, investujeme do různých překážek 
a tak mají psi opravdu o zábavu postaráno. 
A právě ta PSÍ ZÁBAVA je základem pro další 
úspěšný výcvik, protože pes a jeho páníček se 
takto učí si spolu „rozumět"... 

Další informace o našem cvičišti na: 
www.cvicakvledci.ic.cz 

Kostel v Sačanech 
opraven 

Kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v třinác-
tém století. Za dobu svého trvání byl několikrát 
opravován a přestavován. Současnou podobu 
kostela tvoří jednolodní obdélník s pravoúhlým 
presbytářem a věží v západním průčelí, která byla 
ke kostelu přistavěna v roce 1753. Vnitřek kostela 
je krytý plochým stropem. Oltář je raně barokní 
se sochou sv. Jana Křtitele. Jednomanuálové 
varhany vyrobené varhanářem Josefem Gertne-
rem z Prahy jsou z roku 1858. Ve věži je zavěšen 
padesátikilogramový zvon zasvěcený sv. Huber-
tovi. V roce 1931 byla vyměněna šindelová stře-
cha za prejzovou a byly provedeny nové omítky. 
Od té doby sloužil kostel až do roku 2005, kdy 
byly zahájeny rozsáhlé opravy. Na podzim 
tohoto roku byla položena nová krytina „Praž-
ský prejz" nad presbytářem a v roce 2006 nad 
celou lodí a věží kostela. V chodbě pod věží 
a na několika místech v lodi byly zhotoveny 
větrací otvory. Celkové náklady na opravu 
střechy činily 777 000Kč a provedla ji firma 
Kaštálek z Lokte. Ministerstvo kultury poskytlo 
příspěvek na opravu ve výši 590 000 Kč. Ostatní 
práce byly hrazeny z darů věřících, obyvatel 
okolních obcí a obecních úřadů. V dubnu roku 
2007 byl odkryt strop v lodi kostela, odklizena 
zemina, která sloužila jako izolace, a odhaleny 
příčné trámy. Zjistilo se, že jsou silně napadeny 
houbou a že stav stropu je katastrofální. Na jaře 
letošního roku byly tyto příčné trámy vyměněny, 
strop byl znovu zakryt prkny a kostel vymalován. 
Bez nadsázky lze říci, že tato rozsáhlá a nutná 
oprava zachránila kostel pro další generace. 
V neděli 22. června zde byla sloužena slavnostní 
poutní mše svatá za velké účasti věřících, při které 
P. Bárta poděkoval všem, kdo se jakýmkoliv způ-
sobem zasloužili o to, že se kostel zaskvěl v nové 
kráse a může opět sloužit svému účelu. 

J. Sklenářová 
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• Město Ledeč Vás vítá 
Béžové uvítací tabule s červeným nápisem „Vítá 

Vás město Ledeč nad Sázavou" a městským znakem 
uprostřed se počátkem června objevily při vjezdech do 
našeho města. Instalovali je tam pracovníci Technických 
služeb v rámci realizace projektu Ledečsko 2007-2008, 
který využívá podpory Grantového schématu 4.1.2 
SROP „Podpora regionálních a místních služeb cestov-
ního ruchu v kraji Vysočina". 

Po barevném poutači na dálnici Dl a informačních 
a turistických směrovkách, o kterých jsme vás informo-
vali v červnových Ledečských novinách, se naše město 
na šesti příjezdových komunikacích může prezentovat 
i tabulí uvítací. 

• Další poutače do Ledče na dálnici Dl 
K velikému „japonskému" poutači s logem města 

a pozvánkou do muzea a na hrad, který pořídila na své 
náklady zručská firma ASMO, přibyly na dálnici Dl dal-
ší dva klasicky bílo-hnědé poutače se stylizovaným obra-
zem ledečského hradu a nápisem Hrad Ledeč nad Sáza-
vou. Ty sem zřejmě nechal instalovat kraj Vysočina, jenž 
také využil podpory Grantového schématu 4.1.2 SROP 
„Podpora regionálních a místních služeb cestovního ru-
chu v kraji Vysočina". K malým hnědým směrovkám tak 
přibyly před oběma sjezdy z dálnice Dl velké poutače, 
které, doufejme, turisté nepřehlédnou. 

• Digitální letáky na ledečském webu 
Prezentaci prací studentů Gymnázia, SOS a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou umožňují od konce června oficiální stránky 
města Ledče. Prostřednictvím Informačního centra sem 

mohou studenti této ledečské školy na základě uzavřené 
smlouvy o partnerství umísťovat svoje práce z oblasti 
kultury, turistiky či zpravodajství. Stejně jako předchozí 
uvítací tabule a směrové značení je možnost vkládání 
a stahování digitálních letáků na ledečském webu dána 
realizací projektu Ledečsko 2007-2008, za podpory 
Grantového schématu 4.1.2 SROP „Podpora regionálních 
a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina". 

• Silniční spojka Vrbka - Kozlov 
zařazena do silniční sítě 

Po více jak desetileté společné snaze kozlovského sta-
rosty a ledečské radnice bylo konečně dosaženo toho, že 
silniční spojka Vrbka - Kozlov budovaná v 70. letech 
minulého století, bude zařazena do silniční sítě kraje Vy-
sočina a bude na ní vykonávána pravidelná zimní i letní 
údržba! Krajské zastupitelstvo na svém červnovém zase-
dání přijalo návrh obou obcí na bezplatné převzetí komu-
nikace do majetku kraje Vysočina na základě darovacích 
smluv, které budou v termínu 90-ti dnů mezi obcemi 
a krajem uzavřeny. Největší podíl na úspěchu desetileté 
snahy má kozlovský starosta Josef Borovský. 

• Smlouva s BILLOU obnovena 
Z rozhodnutí Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
bylo dne 23. června 2008 schváleno nové znění Smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o předkupním právu 
s BILLA Reality, s.r.o. Praha. Stalo se tak poté, co z inicia-
tivy starosty města byla změněna aktivní zóna záplavového 
území v Ledči nad Sázavou, na které ztroskotala původní 
žádost BILLA Reality o získání územního rozhodnutí. 

V nové smlouvě bylo dosaženo těchto ujednání: 

BILLA odkoupí od města pozemky potřebné 
k výstavbě (cca 2 mil. Kč) 
Odprodej proběhne ve dvou vlnách: 
1. pozemky pro market a parkoviště, 
2. odměřené části pozemků u čekárny a objízdné 
trasy 
Pozemky pro objízdnou trasu, chodníky a čekár-
nou zůstanou majetkem města 
BILLA vybuduje novou čekárnu na své náklady 
a předá darem městu (cca 3,5 mil. Kč) 
BILLA vybuduje market a veřejné parkoviště na 
své náklady 
BILLA vyřeší majetkové vztahy k pozemku stá-
vající tržnice s NOPO-SAMARITAN 
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BILLA poskytne městu finanční kompenzaci za 
demolované objekty (8 mil. Kč) 
BILLA přistoupí na bankovní záruky 10 mil. Kč 
po dobu výstavby marketu 
BILLA je ochotna akceptovat připomínky města 
k architektonickému řešení objektu 
(šikmá střecha, členěná fasáda) 
BILLA souhlasí s předkupním právem města na 
pozemky v případě ukončení činnosti 
BILLA objedná u TS Ledeč nad Sázavou demo-
liční práce v rozsahu 2,5 mil Kč. 
BILLA se zavazuje v rámci společnosti REWE 
provozovat v Ledči market BILLA 

• Nová palubovka ve sportovní hale 
Během dvouletého provozu se na palubovce v nové spor-
tovní hale vyskytovaly tak závažné závady, pro které se 
generální dodavatel akce firma Outulný rozhodla přistoupit 
k její celkové výměně. Již v červnu tato firma provedla de-
montáž palubovky po celé ploše haly a během prázdnin ji 

nahradí novou palubovkou včetně nové konstrukce nosného 
roštu. Společně s palubovku provádí tato firma i dodatečnou 
opravu střešní konstrukce, kde doplňuje chybějící izolační 
vrstvy. Požadavek na obě opravy uplatnil investor Kraj Vy-
sočina v záruční době a jdou tedy k tíži dodavatele. 

• Oprava střech hradu se chýlí ke konci 
Poslední střecha ledečského hradu nad tzv. malým palá-
cem se dočkala nové střešní krytiny. Završuje se tím os-
mileté úsilí společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o., 
která za výrazné pomoci města Ledeč nad Sázavou, 
společnosti AQUACOMP HARD, s.r.o. a Ministerstva 
kultury ČR postupně opravila všechny střechy ledečské-
ho hradu včetně věže. Do hradu nám již neteče, parkány 
a skály pod hradem jsou zajištěny, na řadu nyní přichází 
oprava fasády a řešení havarijního stavu hradního mostu. 
Za osm let si opravy hradu vyžádaly již 18 mil. Kč. Zajiš-
tění skal pod hradem dalších 13 mil. Kč. Hlavní ledečská 
dominanta je tak zachráněna pro další generace, které 
mohou pokračovat v její opravě. 

-sv-

STAROČESKÁ POUŤ 
Odedávna se v Ledči nad Sázavou slavila pouť na svátek Petra a Pavla. Od těchto apoštolů má svoje jméno 

i zdejší římskokatolický kostel. Proto také slavení poutě v tento červnový čas. Od padesátých let 
minulého století si obyvatelé připomínali pouť pouze v domácnostech. Proto se 
rozhodl zdejší spolek pro oživení ledečské kultury Molekul tuto 
tradici obnovit. Spolu s městem uspořádali již 
podruhé Staročeskou pouť na zdejším hradě. 
Po tři dny tak byl hrad v obležení návštěvní-
ků. Mohli tady zhlédnout ukázku předvádění 
starých řemesel, divadelní představení, tanec, 
zpěv, šerm a hudbu. Letos přijel z Prahy opět 
zpívat a hrát na staré nástroje potulný bard Jirka 
Vele, který vystupuje denně před Stavovským 
divadlem. Prodávaly se pouze rukodělné výrobky 
ze skla, dřeva, kovu a keramiky. Děti i dospělí si 
mohli vyzkoušet sami některé výrobky zhotovit. 

Zpestřením nedělního odpoledního programu 
se stalo odstraňování roje včel místními hasiči. 
Nechtěně tak předvedli návštěvníkům ukázku své 
obtížné práce. Pro hladové byla připravena krčma, 
kde jídlo a pití přetékalo. Počasí přálo a tak byli 
místní i turisté spokojeni. 
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PAMCT M DOMU 
P O L I K L I N I K A 

Vedle budov, jejichž historie sahá několik století do minulosti, je 
v Ledči řada staveb moderních, které však nejsou svým významem 
v dějinách architektury o nic menší a některé dokonce patří k domi-
nantám našeho města. Na prvním místě je v této souvislosti třeba 
uvést dnešní polikliniku postavenou podle projektu Josefa Chochola. 
Budova sloužící původně jako okresní úřad byla dokončena počátkem 
30. let 20. století a do užívání předána roku 1935. 

Josef Chochol (1880-1956) je proslulý především jako jeden z autorů 
jediného výlučně českého architektonického směru - kubismu, archi-
tektonického stylu podřizujícímu vzhled budov kubistickým obrazům. 
V jeho duchu vytvořil asi vůbec nejvýraznější fasády domů pod pražským 
Vyšehradem. Později se stal propagátorem purismu - první fáze architekto-
nického díla Le Corbusierova, konstruktivismu a funkcionalismu, v jehož 
stylu vytvořil (bohužel nerealizovaný) návrh Osvobozeného divadla. 

S odkazem na budovu v Ledči nad Sázavou se v souvislosti s jeho 
jménem rovněž pravidelně setkáváme. Stavba OU spadá do jeho 
tvůrčího období konce 20. let, které je typické věcným, ryze inženýr-
ským pojetím architektury. Sám Chochol ho definuje takto: „Zcela 
nepatetická konstrukce založená na moderní racionalitě čistě technic-

kého myšlení". Rostislav Švácha, přední český historik architektury 
a odborník na život a dílo J. Chochola, hodnotí tuto budovu jako 
vůbec nejzajímavější z řady staveb projektovaných v tomto duchu, 
ke kterým pro zajímavost patří spolkový dům Inženýrské komory 
v Praze (1923-25) nebo blok bytových domů pražské obce v Hole-
šovicích (1928-29). 

Účinek budovy je podobně jako v případě ledečského hradu ze-
slaben pozdější zástavbou „tlačící se" z kopce nad ní, charakter třetí 
ledečské dominanty však ani tak neztrácí. Ten je dán jednak dostateč-
ně (podle Šváchy až aristokraticky) vyvýšeným umístěním a jednak 
mohutností jejích hmot. To byl ostatně jeden ze základních poža-
davků tehdejšího městského úřadu. J. Chochol si v této souvislosti 
po jednání na MÚ 30. 7. 1928 poznamenal: „Budova úřední, která 
bude míti větší světlé výšky, větší otvory okenní, tudíž větší celkovou 

hmotu nežli malé domky okolní a která také svojí architekturou bude 
se lišiti od svého nejbližšího okolí, neboť architektura její musí vy-
jadřovati vážnost a důležitost účelu, kterému má budova sloužiti..." 
Systém hlavních budov je vzhledem k jiným Chocholovým návr-
hům veřejných budov netypicky nesymetrický s otevřeným, volně 
rozvinutým půdorysem a oživený systémem lezén (svislé, ze zdiva 
vystupující pásy členící zeď) a římsoví. Základní horizontální dispo-
zice je dále doplněna o uměřený vertikální kontrapunkt - hranolovou 
věž. Ta není, na rozdíl od zbytku stavby, zakrytá klasickou valbovou 
střechou, aleje zakončena otevřenou terasou s geometricky členěným 
zábradlím a stává se tak moderní variací prvku v Ledči mimořádně 
oblíbeného a poskytuje mimořádně zajímavou vyhlídku na město. 

Architektovo mistrovství plně doceníme při bližším pohledu, když 
si všimneme neokázalého, ale velmi přesvědčivého zasazení stavby 
do prudkého svahu. Pokud jde o vnější aspekt, neznásilňuje terén 
(natažení po vrstevnici, minimalistické přístupové schodiště), čímž se 
zřetelně liší od arogantní tuposti četných staveb socialistických i sou-
časných. Skutečným vrcholem je však uspořádání vnitřních prostorů, 
které se rozbíhají v různých úrovních od centrálního schodiště a je 

tím smysluplně využito Le Corbusierových „schválností" známých 
zejména z jeho pozdější obytné jednotky v Marseille. 

Bohužel se této budově nevyhnuly přístavby a rekonstrukce - cha-
otické výměny oken, dveří, klik, madel, stavění přepážek apod. Pokud 
tyto úpravy nebudou včas zastaveny, mohou vytvořit konglomerát de-
sítek vzájemně se rušících prvků a tím tento unikátní objekt de facto 
zničit. Přitom je již dnes jasné, že při stále rostoucím zájmu o moderní 
architekturu ze strany médií, odborné i laické veřejnosti se takto vý-
jimečná stavba od jednoho z nej významnějších českých meziváleč-
ných architektů stane předmětem zájmu návštěvníků našeho města 
i pracovníků památkové péče a dnes vynaložená suma na uchování 
jejích kvalit by byla zlomkem té, která se bude muset investovat, až 
se tento klenot stane chráněnou památkou. 

Petr Fiala 
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PERLA POSÁZAVÍ A TRAMPOVÉ - IV. 
V roce 1957 vzniká v Ledči dívčí trampská osada Albatros. 

Rok nato ji šest kamarádek přejmenuje na T. O. Mexiko. Počát-
kem šedesátých let přijmuly do osady čtyři kamarády a odsou-
hlasí si název Havaj. Osadní camp mají ve Stvořidlech u jesky-
ně a na ostrově, který dnes již neexistuje. Na vandry vyrážejí 
často a po celé republice včetně Slovenska. Jména jednotlivých 
členů osady neznám. Znám jméno kamarádky, která společně 
se svojí sestrou osadu zakládala. 

Čtenáře asi překvapí. Oblíbená a svými žáky respektovaná 
učitelka Marie Roučková-Marry. Láska k přírodě Maruš zůstala 
dodnes. Se svým kamarádem Pepou Kolářem-Štětináčem, který 
začal trampovat tak jako já na Zelivce, rybaří a Pepa, člen ry-
bářské stráže dohlíží na dodržování pravidel a pořádku v povo-
dí naší Zlaté řeky. Nerozluční kamarádi již aktivně netrampují, 
ale s trampy jsou stále v kontaktu. T. O. Severní Californie ze 
Světlé nad Sázavou díky nim získala svůj osadní camp. O této 
zajímavé osadě se zmíním později. Na moji výzvu k trampům, 
která vyšla v LN se nikdo jiný nepřihlásil. Napsal mi přítel p. 
Pražáka, dlouholetého správce kina, pan Jaroslav Švec z Hav-
líčkova Brodu. Vzpomíná na trampy a jejich činnost v třicátých 
letech, kdy ve Světlé studoval na měšťanské škole. Trampové 
z tehdy Německého Brodu jezdili na Sázavu poblíž osad Nová 
Ves, Dobrá, Horní Pohleď. Na svých osadách sportovali. Soutě-
žilo se tak jako na jiných osadách hlavně ve volejbalu. Ač sám 
nikdy netrampoval, má trampy za slušné lidi. Tímto p. Švecovi 
a p. Pražákovi děkuji. V sedmdesátých letech na příkaz strany 
armáda a VB za pomoci části lesníků ničí trampské stavby, 

které nejsou oficiálně povoleny. Nejvíce se vyřádí v Brdských 
lesích. Vypalují a vyhazují do vzduchu sruby, boudy a přístřeš-
ky, které celá léta sloužily k úkrytu před nepohodou. Tentokrát 
se ale trampové postaví na odpor. Lesákům, kteří likvidátory k 
pečlivě ukrytým stavbám vodí, podřežou v jejich revíru posedy. 
Nejsou všichni myslivci stejní, a tak nás ti, co s námi sympa-
tizují, včas varují. Komanč nakonec pochopí, že honit trampy, 
kterým je příroda druhým domovem po lesích, je předem pro-
hrané. Nastává opět příměří. Počátkem 80. let přichází poslední 
vlna emigrace. Jednak z Jugoslávie, kam se jezdí k moři, a při 
cestě na Kubu zůstávají cestující a trampové, kteří nevěří, že 
v socialistickém Československu Rudochům již zvoní hrana, 
v Kanadě. Při vzpomínkovým týdnu na Jana Palacha a Jana 
Zajíce, mladého trampa, kteří se na protest proti okupaci naší 
vlasti v srpnu 1968 upálili, si zabrečíme. Na Václaváku zase 
předvádí svou sílu a omezenost úderná pěst vládnoucí strany 
s pendreky a slzným plynem v lednu 1989. V listopadu téhož 
roku zmydlí študáky. Řekneme si dost, končíte a v pondělí jim 
jdeme na Vendovo náměstí s Láďou Svobodou a Mílou Škvo-
rem zvonit klíči umíráček. Vydržíme to celý týden. Odměnou 
je nám pořádná rýma a možnost cestovat. To se nám později 
v důchodu hodí, a tak jsme byli loni v Jílovém u Prahy v mu-
zeu, kde je expozice trampingu. Letos musíme šetřit a příští 
rok si pojedeme do Prahy vyhlédnout v teplovodních kanálech 
tábořiště na zimu. Tady mohu ukončit kapitolu o trampování 
za vlády komunistů. 

Pavel Koníček 

Foto č. 1 
Zakladatelka ledečské dívčí osady, Marie Roučková - Marry 

Foto č. 2 

Sestry Roučkovy s kamarády na kempu ve Stvořidlech 

Foto č. 3 L. Svoboda a autor 1971 



Prázdninový 
kaleidoskop 

Milí čtenáň, 

příspěvky, které si přečtete v tomto čísle, 
byly napsány ještě za běžného školního 
provozu a zpravují vás o rozličném dění, 
ke kterému na naší škole v posledních dvou 
měsících minulého školního roku došlo. 
Dvě následující čísla budou sestavena coby 
jakýsi kaleidoskop událostí a fotografií ze 
školních výletů a exkurzí jednotlivých tříd, 
budou tedy trochu postrádat na aktualitě. 
Jak jinak, když se s našimi studenty znovu 
shledáme až za dva měsíce... 

Budiž i vám všem dopřáno opravdového 
léta se vším příjemným, co k těm slovům 
patří. 

Jab 

Naše studentka mezi 
nejlepšími studenty 

Vysočiny! 
Adriana Klimantová, studentka kvinty 
našeho gymnázia, byla dne 16. června oce-
něna hejtmanem Vysočiny, panem Milošem 
Vystrčilem za svoji účast v celostátním kole 
Olympiády ve francouzském jazyce, a tudíž 
za reprezentaci kraje. Při obřadu v sídle Kra-
je Vysočina v Jihlavě se jí kromě věcných 
a peněžních darů dostalo i poděkování a jis-
tě i příjemného zážitku. Gratulujeme i my! 

M l u v i l i I s m e 
$ A n g l i č a n y . . . 

V úterý 21. května si pokročilejší studenti 
angličtiny měli možnost ověřit své jazykové 
dovednosti prostřednictvím videokonferen-
ce se svými vrstevníky z anglického gym-
názia nacházejícího se v Mountbatten na 
severním okraji Londýna. Tématem video-
konference byla ochrana přírody, respektive 
jednotlivé environmentální aspekty, které 
se studentů přímo týkají: otázky byly jak 
českým, tak anglickým studentům předem 
známy, a tak si odpovědi mohli promyslet 
a připravit se na ně. Mluvilo se o recyklaci 
odpadů, o tom, jakým způsobem studenti 
cestují do školy, i o prázdninových cestách 
a jejich dopadu na životní prostředí. Mezi 
otázkami figurovala například i ta, kolik 
cest letadlem absolvují v průměru jednotli-
ví studenti za rok. Ač se nad ní naši studenti 
v přípravné hodině pousmívali, a průměrné 
číslo se u nás pohybovalo kdesi nad nulou, 
odpověď jejich anglických protějšků jim 
vyrazila dech: došli totiž k číslu dvanáct 
letů za kalendářní rok! 

A tak pro nás byla ona videokonference 
v mnoha ohledech zážitkem poučným, při 
kterém jsme si užili i mnoho zábavy a leg-
race. A hlavně: našli jsme nové přátele, se 
kterými jsme od té doby v kontaktu. Máme 
se tedy na co těšit do příštího školního 
roku, kdy budeme v podobných společ-
ných akcích pokračovat. 

Jab 

Konečně naposledy ... a se vší parádou! 
Za hvizdu píšťalek, rámusu a cinkání provázeného křikem se již okolo půl osmé za svitu slun-

ce rozzářilo ledečské náměstí. Dnes, ve středu 7. května, mají maturanti na zdejším gymnáziu 
svůj den. Svůj poslední den před nastávajícími muky spojenými s učením na zkoušku dospělosti 
se rozhodli vyplnit podle tradice s nadsázkou a strávit ho s dobrou náladou a srandou. 

V ten den se nikdo nesmí ničemu divit. Ani když potká fotbalistu, hokejistu se vší výstrojí, 
lovce ze safari, šaška s hasičem, policistu FBI či podobné převleky splašeně pobíhající s pách-
noucí „voňavkou" v jedné ruce a odpudivou levně vypadající rtěnkou v ruce druhé. A mnozí stu-
denti se s obojím setkali doslova na vlastní kůži... Každý, kdo se vchodem protlačil do vestibulu 
gymnázia, zkřivil nechutí tvář - důvodem byla směs pachů, která se linula ještě daleko za ním, 
ale také jedovatě vypadající pokrm neidentifikovatelné pachuti v jeho ústech, po kterém by se i 
té nejsilnější nátuře obrátil žaludek vzhůru nohama. Žáci i učitelé se snažili vyplatit se neodbyt-
nému výběrčímu hrstí mincí, ale občas i to bylo marné. Prodrat se do naší školy s čistým kontem 
(tedy s čistým obličejem a oblečením), bylo takřka nemožné. 

Ale ani uvnitř školní budovy nebylo vyhráno...zvláště žáci 3.B měli to nejhorší ještě před 
sebou. „Nástup na dvůr!" - zazněl jasný povel 4.B mladším a slabším spolužákům z nižšího 
ročníku. Byl podán takovým tónem, že jakékoli předem vymyšlené úkryty (například za blízko 
přistavenými auty patřícími našim profesorům) byly vzdány. Již z předcházejících let každý dob-
ře věděl, co ho čeká, tudíž nikoho neudivil pohled na spolužáky oděné do starých otrhaných tep-
láků a ošuntělých, vytahaných triček. Byli jsme dle abecedy postaveni do řady, a naši „mučitelé" 
utvořili uličku hrůzy, jak je často nazývána. Postupným vyvoláváním jmen se jeden po druhém 
řítili třeťáčci tunelem, ze kterého vycházeli popatlaní těstem, zlití octem, ale také se stužkou na 
své baťohy. „Ano, přesto, že vypadáme jako čuňata, stálo to za to," říká jeden účinkující, který již 
hrdě vypíná svou hruď s připíchnutou oranžovou stužkou s černým nápisem Mazák 2008. 

Pasování bylo dokonáno, a proto se teď studenti 4. ročníku odebrali za zpěvu písní do ostat-
ních tříd, kde se s úctou rozloučili s každým z učitelů i žáků...pro některé nastala i chvilka 
smutku a nostalgie při přehrávání roků života na škole. Poté, co se všichni umyli a zkulturnili, 
se přichystali k odchodu na fotbalový stadion, kde pokračovaly další studentské slavnosti pod 
záštitou sextánského Majálesu. 

A co naši maturanti? „Dnešek jsme si užili jaksepatří, vyřádili jsme se, ale teď se už musíme 
odebrat ku domovu k nudné formě ukončení našeho studia tady v Ledči nad Sázavou. Držte nám 
palce a vzpomínejte na nás!" S těmito slovy se loučí studentky na tzv. svaťák - týden usilovného 
studování na maturitu. Tak tedy hodně štěstí a sbohem!!! 

Petra Pištěková 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY, ABSOLUTORIA 
A MATURITNÍ ZKOUŠKY NA SOŠ A VOŠ 

V pondělí 16. 6. 2008 se konaly na střední odborné škole v Koželské ulici závěrečné zkoušky 
v oboru nástrojař. Po tříletém studiu k závěrečné zkoušce přistoupilo 20 žáků, prospělo 18 žáků 
a 1 žák s vyznamenáním. 

Ve dnech 16.-19. 6. 2008 se na vyšší odborné škole konala absolutoria studentů oboru ekono-
mika a management podniku se zaměřením na ekonomiku. Po tříletém studiu 27 studentů úspěš-
ně obhájilo své absolventské práce, vykonali zkoušky z cizích jazyků a odborných předmětů. 
S vyznamenáním prospělo 10 studentů, jeden student neprospěl. 

Dále 19.-20. 6. 2008 probíhaly na střední odborné škole ústní maturitní zkoušky dálkového 
studia oboru podnikání. Tříleté studium se realizuje formou konzultací o sobotách. Dálkové stu-
dium je pro žáky často náročnější, musí spojit studium se zaměstnáním a s rodinou. K maturitní 
zkoušce přistoupilo 14 žáků, z toho 12 prospělo, jeden s vyznamenáním. 

Dne 23. 6. 2008 byly na Městském úřadu v Ledči nad Sázavou za účasti starosty města Ledče 
nad Sázavou pana Vrby, zástupců školy a dalších hostů slavnostně předány výuční listy, maturitní 
vysvědčení a diplomy VOS s právem užívat titul Dis. - diplomovaný specialista. Děkujeme touto 
cestou starostovi města za účast a poskytnuté prostory obřadní síně a děkujeme ZUŠ v Ledči nad 
Sázavou za kulturní vystoupení. 

Všem absolventům přejeme hodně pracovních i soukromých úspěchů. 

Mgr. Ivana Vitisková 
zástupce ředitele školy pro SOS, VOS a DM 
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DEVÁŤÁCI SE LOUČÍ 
Bílým šátkem mává, Setři si slzy a usměj se uplakanýma očima, 

Kdo se loučí. Každého dne se něco počíná, 
Každého dne se něco končí, Něco překrásného se počíná. 
Něco překrásného se končí. Jaroslav Seifert 

Je to jako mávnutím proutku. Ještě docela nedávno nesmělí prvňáčkové a dnes mají za sebou všech devět tříd základní školy a „vrhají" 
se do života. Přejeme všem, kteří onu pomyslnou bránu prvního vědění koncem června opouštějí, aby byli zdraví a úspěšní. Jistě i oni 
zakrátko budou s nostalgií vzpomínat na svoji starou dobrou boudu... 

Foto: Leo Válek (9.A, C), M. Sekot 

Třída IX.A 
Třídní učitelka: Bělohradská Lenka 
Počet celkem: 25, z toho chlapců 11, dívek 14 

Altmanová Šárka, Andrle Tomáš, Ba-
henský Ladislav, Havlíček Petr, Hlavo-
vá Pavlína, Hlídková Žaneta, Hurtová 
Kamila, Janák Vojtěch, Ježková Marika, 
Kakáčková Petra, Kalina Jan, Klička Jan, 
Kraj íčko vá Jana, Lapáčková Kristina, 
Machová Monika, Málek Jan, Mojžíšová 
Pavlína, Nechvátalová Jana, Ostatnický 
Pavel, Ostatnický Petr, Pospíšilová Ga-
briela, Provazníková Andrea, Průcha 
Jakub, Sekot Vítek, Vávrová Markéta. 

Třída IX.B 
Třídní učitelka: Pešková Naděžda 
Počet celkem: 26, z toho chlapců: 12, dívek 14 

Březík Marek, Čabelická Jitka, Franci 
Jan, Gažáková Lucie, Havel Petr, Křika-
va Rostislav, Nácovský Václav, Pecha-
nec Lukáš, Pechová Veronika, Prášková 
Pavlína, Roček Roman, Rýdlová Radka, 
Ryšková Kristýna, Slavíčková Kristýna, 
Svoboda Marcel, Šíma Jakub, Šimon 
Filip, Šmídová Dominika, Štědronská 
Petra, Totterová Lucie, Tvrdíková Pav-
la, Tvrdíková Šárka, Ulčová Vendula, 
Ulrich Vojtěch, Vodehnalová Nicola, 
Zatočil Radek. 

Třída IX.C 
Třídní učitelka: Příhodo vá Jaroslava 
Počet celkem: 24, z toho chlapců: 12, dívek 12 

Bareš Miroslav, Berková Denisa, Cih-
lářová Kateřina, Ciroková Kristýna, 
Cudlín Petr, Havránek Daniel, Jelínková 
Andrea, Kroužková Daniela, Kubizňák 
Jan, Lebeda Tomáš, Machalová Aneta, 
Matějka Roman, Mikulová Simona, 
Pajanková Ilona, Pajerová Ivana, Pecha 
Jaroslav, Poláčková Monika, Rajdl Petr, 
Slavětínská Iveta, Urban Martin, Veleta 
Jan, Vlastníková Nikola, Wolf Michal, 
Zeman Pavel. 
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V Z P O M Í N K A 

Dne 4. července letošního roku 
jsme si připomněli už desáté výročí 
úmrtí pana Ing. Bohumila ŠIMŮNKA 
z Ledče nad Sázavou. 

Stále vzpomínají manželka, dcery 
Jana a Eva, maminka a sestra s man-
želem. 

P O D Ě K O V A N Í 

Po dlouholetém působení v ledeč-
ském kině, od padesátých let do mého 
úrazu před třemi lety, jsem skončil 
jako vedoucí kina, pracoval jsem po-
ctivě a rád pro občany Ledče a okolí 
v kulturní oblasti a děkuji městskému 
úřadu za blahopřání a dar k mým 85. 
narozeninám. 

Vladimír Pražák 

INEX 
nabízí úklid: 

• bytů, 
• výrobních prostorů, 
• nemocnic, 
• sociálních zařízení 

atd. 

Kontakt: 728 774 401 

Jsem velice rád, že jsem se mohl zkoušek 
na Vaší škole zúčastnit. Obohatily mne o nové 
zkušenosti z organizace studia na vyšší od-
borné škole, nové osobní kontakty i poznatky 
z oborů, které dosud byly mé odbornosti po-
někud vzdálené. 

Přeji Vaší škole dostatek takových studentů, 
jaké jsem zde mohl poznat, Vašim studentům 

příjemné prostředí a pouze kvalitní pedagogy 
s korektním, zároveň ale i vstřícným, lidským 
přístupem. Vašim absolventům mnoho úspě-
chů v osobním životě, při dalším studiu i za-
jímavé a dobře hodnocené uplatnění na trhu 
práce ve skutečném, reálném životě. 

Mgr. Ivo Solař 
VOS a SOS Bystřice nad Pernštejnem 

Na Doubravce 
3. května 2008 

Přes měsíc - vlastně už od 1. dubna, kdy došlo k pravidelné a obvyklé výměně aktuálních 
informací ve vývěsní skříňce našeho klubu oldskautů - vlastně pozvání, či výzva na tradiční vý-
pravu za jarní přírodou do údolí a soutěsek řeky Doubravy. Letos na osmatřicátý ročník. 

Od Chotěboře začala sháňka po kamenech. To Bili připomenul dávnou už tradici pocty 
„Všem věrným", která dává vyrůstat rok od roku větší mohyle za potůčkem a lávkou, kde 
býval kdysi Hořejší mlýn. Je věnována, jak na kamenném bloku vytesaný nápis napovídá, 
VŠEM VĚRNÝM - skautská lilie. Každý chtěl přiložit ten svůj kámen a proto všichni peč-
livě vybírali z toho, co les nabízel. Už výškou mohyla dosahuje postavy dospělého, a tak 
roste rok od roku, kolik tu projde zasvěcených. 

Z ledečských zakladatelů té tradice jarních výprav přišli jen tři - bývalo lip, někdy až ke 
třiceti, ale to ještě nevládl časem dětí- i dospělých- diktát televize, internetu- i automobilů 
bylo méně a k přírodě blíž. Tentokrát se opět připojili světelští, brodští, také z Přibyslavi 
oldskauti. Od nádraží v Chotěboři, i s dětmi, už nás bylo ke třiceti. 

Pohodlná lesní cesta vedla až k chatám u Točitého víru. Nahoře, na vyhlídce, si účastníci 
vyslechli první z veršovaných pověstí profesora F. Boštíka z knížky „Zpívajících vod". 
O Tunavě, dvou vodnících, i jejich boji, končícím ve společném hrobě i s Tunavou, V tů-
ních Točitého víru. Tentokrát vypomohla krásným jasným přednesem sestra Tiki z Havlíč-
kova Brodu. 

Další cesta pokračovala už náročnější stezkou, místy obtížnou, po kamenech, stoupáním 
ne vždy opatřeném zábradlím, dokonce u největší peřeje pod výspou Sokolohradu skalní 
stěnou mezi obrovskými balvany a proto část výpravy si zvolila cestu po pravém břehu řeky, 
lesem. Sešli jsme se až na Sokolohradu, kde bývala kdysi tvrz na Haberské stezce. Tam po-
kračovalo čtení o Zbyškovi a Slavěně, i jejich příběh věrnosti. 

Kolem Mikšovy jámy až k Bílku už byla cesta lépe schůdná, dokonce jsme poseděli 
u ohně ve starém lomě, až náhlý déšť - po krásném dni - nás přinutil vyhledat útočiště 
v hospůdce u zastávky, až k příjezdu vlaku. 

Ten nás dovezl na brodské nádraží, kde jsme se rozcházeli, mnozí s příslibem dalšího 
setkání na Foglarově Sluneční zátoce, Orlovech, na Žižkově kolečku v Přibyslavi. 

Stále je na co znovu se těšit... 
Oldskauti Ledeč nad Sázavou - Sonny 

SETKÁNÍ F0GLAR0VCŮ 

Ve dnech 16.-19. června 2008 jsem se účast-
nil absolutoria na Gymnáziu, Střední odborné 
škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou 
jako předseda zkušební komise pro studijní obor 
63-41-N/017 Ekonomika a management podni-
ku. Celé absolutorium proběhlo podle platných 
právních přepisů, tedy podle zákona č. 561/2004 
Sb. (školského zákona) a podle vyhlášky č. 10/ 
2005 Sb. (o vyšším odborném vzdělávání). 

Průběh celé zkoušky byl vzorně připravený, 
byl dodržován časový harmonogram, časy pří-
prav a zkoušení. Musím konstatovat, že jazykové 
i odborné znalosti studentů tohoto oboru mne 
přesvědčily o kvalitní přípravě studentů, jakož 
i o vysoké profesní erudovanosti pedagogů, kteří 
je provedli předcházejícím studiem. O tom ko-
nečně vypovídají celkové výsledky absolutoria. 
Absolventské práce vykazují vysokou úroveň, 
všechny splňují kritéria kladená na tento druh 
závazných prací. Většina z nich je zaměřena na 
řešení konkrétních situací a problémů v podnika-
telských subjektech či jiných organizacích, příno-
sem je bezesporu jejich praktická využitelnost. Text a foto: František Pleva 

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, 
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V sobotu 14. června se usku-
tečnilo ve Sluneční zátoce poblíž 
Ledče nad Sázavou každoroční 
setkání všech příznivců spisovatele 
Jaroslava Foglara. Letos proběhlo 
ve znamení 70. narozenin komiksu 
Rychlé šípy. Právě před Vánocemi 
1938 se tento kreslený seriál popr-
vé objevil na zadní straně časopisu 
Mladý hlasatel a hned oslovil a do-
dnes oslovuje tisíce mladých i star-
ších v naší republice a zahraničí. 
Jejich podobu ztvárnil malíř dr. Jan 
Fischer. Po jeho smrti se kreslení 
seriálových postaviček ujali Marko 

Čermák a Milan Teslevič (na snímku). Ten letos přijel do Sluneční zátoky, besedoval s návštěvní-
ky a podepisoval své knihy a pohlednice. Předseda brněnského Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
Miloš Vraspír - Bobr, udělil za sdružení in memoriam řád Bílého bobra Jaroslavu Foglarovi - Jes-
třábovi za celoživotní dílo. Zátokou pak zaznělo mohutné hurá a velký potlesk všech přítomných. 
Bronzová plaketa bude předána Památníku národního písemnictví na pražském Strahově. 

Na závěr se uskutečnilo jako každoročně společné fotografování s postavami Rychlých šípů před 
pomníkem spisovatele. Odpoledne sehráli členové sdružení pro děti divadelní hru ze života těchto 
komiksových postaviček. V podvečer se pak uskutečnil koncert westernových skupin Strunobraní. Za 
pěkného počasí tak foglarovci z celé republiky prožili krásný den ve Sluneční zátoce na břehu řeky 
Sázavy v místě několika letních táborů vedených Jaroslavem Foglarem. 
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