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POZVÁNKA NA VÝSTAVU SETKANÍ VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE 

SÁZAVA 21 
ČISTÁ ZDRAVÁ ROMANTICKA 

Starostové posázavských měst a obcí se na Sluneční zátoce sešli v pondělí 28. 
dubna 2008 od 10:00 hodin s přípravným výborem projektu Sázava 21, kterému 
předsedá senátor Bedřich Moldan a starosta Kácova Jaroslav Buchal. Ti na toto 
setkání pozvali zástupce ministerstva životního prostředí, ministerstva zeměděl-
ství, státního fondu životního prostředí, agentury ochrany přírody, Povodí Vltavy, 
Úpravny vody Želivka, Českých drah, pražského magistrátu, výzkumných ústa-
vů z oblasti vod, agentury Cenia. Diskutovalo se zde tři hodiny o možnostech 
naplnění motta programu „Sázava čistá, zdravá, romantická", ke kterému hodlá 
pracovní výbor ve spolupráci s výše uvedenými institucemi využít dostupné 
grantové programy MZ, MZP a MMR ČR. Hlavním úkolem přípravného výboru 
je příprava typových žádostí a projektů, které by usnadnily práci a zpřístupnily 
dotační tituly hlavně starostům malých obcí, které hodlají následně oslovit do-
tazníky popř. navštívit na společných schůzkách. Hostitelem pracovního setkání 
bylo Město Ledeč nad Sázavou, za které všechny účastníky přivítal starosta 
města Stanislav Vrba. Místo setkání bylo jím vybráno záměrně, neboť právě 
Sluneční zátoka naplňuje poslední atribut programového motta - Sázava ro-
mantická. Účastníci setkání si kromě společné fotografie od pomníku Jaroslava 
Foglara odváželi s sebou domů i propagační DVD Sluneční zátoka - kraj Jaro-
slava Foglara a určitě též příjemné dojmy z tohoto romantického koutu Sázavy. 
Poděkování patří manželům Janouškovým, kteří nám zapůjčili sál a postarali 
se o pohoštění 

Všechny příznivce výtvarného umě-
ní a dětské tvorby zveme letos již na 
sedmou výstavu výtvarného oboru 
ZUŠ „My z hradu", která bude za-
hájena vernisáží 30. května 2008 
v 17.00 hod na horním nádvoří le-
dečského hradu. Práce žáků ve věku 
6 až 18 let můžete zhlédnout v galerii 
muzea a v prostorách schodiště pod 
balkonem, vždy ve středu až neděli 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 
hod do 29. června 2008. Výstava 
prezentuje plošnou tvorbu v široké 
škále výtvarných technik, keramiku 
a již tradičně uměleckou fotografii. 
Těšíme se na Vaši návštěvu a věří-
me, že se bude na co koukat. 

CENTRUM - Dům dětí a mládeže, 
Česká pojišťovna 

a 

fMateřské centrum 

edňáček 
Ledeč nad Sázavou 

zvou všechny rodiny s dětmi, babičky 
i dědečky na 

POHÁDKOVÝ ŠEPTOUCHOV 

V letošním roce bude Den dětí probíhat 
opět na Šeptouchově. Děti se setkají 
s pohádkovými postavičkami, budou se 
moci projet na koni, čekají na ně různé 
tvořivé dílničky. Mohou zhlédnout 
divadelní představení „Z pohádky do 
pohádky" a během odpoledne bude 
vylosována i tombola. Pro rodiče 
a doprovod je zajištěno občerstvení. 

A kdy že si vlastně máte udělat volné 
odpoledne s dětmi? 
V neděli 1. 6. 2008 od 13 hod. na Vás 
budou na Šeptouchově u horního altánu 
čekat pohádkové postavy. 
Vstupné je 10,- Kč. 

Bližší informace podá pí Mainerová 
v Centru - DDM na Husově nám., 
tel. 569 726 415 nebo email: 
mainero va@ddmledec. cz 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 5. května 2008 

RM schvaluje: 
- poskytnutí příspěvku z prostředků vyčleněných radě města těmto ža-

datelům: 
Základní kynologická organizace Ledeč n.S. 5.000,- Kč 
Oblastní charita H. Brod - mateřské centrum Ledňáček 10.000,- Kč 
Lyžařský klub Ledeč n.S. 10.000,- Kč 
DDM - Taneční pohár 2008 10.000,- Kč 
DDM - Posázavské sportovní hry 2008 10.000,-Kč 
České pojišťovně, a.s. na akci Den dětí 3.000,- Kč 
Posázavský drsoň 3.000,- Kč 

- ukončení nájmu bytu č. 25 v čp. 1252 s paní Růženou Sekotovou doho-
dou ke dni 10.5.2008. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 25, ul. 5. května 1252, Ledeč nad 
Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní Věře Pipkové, bytem 
Ledeč nad Sázavou, Julia Fučíka 1023 a to na dobu neurčitou. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
ve výši Kč 819,- měsíčně. 

- žádost manželů Martiny a Romana Kreclových /nájemci bytu č. 5 v do-
mě čp. 556, ul. Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou/ o poskytnutí pod-
nájmu Markétě Mištové, bytem Na Žižkově 293 v Ledči nad Sázavou, 
a to na dobu určitou ode dne 1.5.2008 do 30.6.2010. 

- zveřejnění záměru odprodat pozemky p.č. 1/2, 2/2 a směnit část pozem-
ku parc.č. 332 v kat. území Habrek. 

- proplacení daně z převodu nemovitosti dle platebního výměru č. 5433/ 

08/225960/2861 ze dne 2.4.2008 Ing. Františku Hortovi, bytem Ledeč 
nad Sázavou, Stínadla 1035, ve výši 5.593,- Kč. 

- upravenou nájemní smlouvu pro pana Jiřího Koudelu, bytem Havlíčko-
va 168, Ledeč nad Sázavou za roční nájemné 200,- Kč. 

- uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. PK 1837 o výměře 
3 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu 500,- Kč/rok na dobu 5 
roků pro firmu KOVOFINIŠ, s.r.o. Ledeč nad Sázavou pro umístění 
reklamního zařízení. 

- zveřejnění záměru odprodat pozemky p.č. 2731/3 o výměře 94 m2-
ostatní plocha a p.č. 2720 o výměře 24 m2- orná půda v katastru Ledeč 
nad Sázavou. 

- rozvázání nájemní smlouvy s fi. STARWIN s.r.o. na pronajatou část 
pozemku na Husově náměstí č.p. 72. 

- provedení úpravy koupelny v bytě DPS panu Vladimíru Adámkovi 
bytem 5. května 1202 v Ledči nad Sázavou na náklady žadatele bez 
možnosti vrácení peněz. 

- koupi notebooku model ASUS F5VL s nejnovější verzí Pinnacle od 
firmy DP COMP Ledeč nad Sázavou a to za částku 20.990,- Kč. 

RM neschvaluje: 
- žádost manželů Jitky a Františka Staníčkových o výměnu bytu č. 2/2 

v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou za větší byt, a to z dů-
vodu, že nejsou splněny podmínky dle § 715 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

RM ukládá: 
- odboru majetku a investic zadat projekty na rekonstrukci ulice Nádražní 

a ulice Jaroslava Haška v kú. Ledeč nad Sázavou firmě Ing. Kolmaš, 
Chotěboř. 

Společnost DUHA 
Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Trutnov ve spolupráci 

s Městem Ledeč nad Sázavou a TJ Kovofiniš 

pro Vás připravili benefiční sportovní odpoledne s fotbalovým zápasem „HVĚZD" na podporu projektu „ Mona Lisa dětem " 
ve prospěch stacionáře PETRKLÍČ v LedČi nad Sázavou 

a 

dovolují si Vás pozvat 

14. června 2008 od 14.00 hodin 
na fotbalový stadion TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 

na 

Fotbalový zápas HVĚZD 
Tým „H^ězd" složený ze známých umělců, hokejistů a fotbalistů se utká s mužstvem 

bývalých hráčů TJ Kovofiniš 
Zápasem provází herec a moderátor Vlastimil KOREC 

Hudební doprovod sportovního odpoledne zajistí kapela z Ledče nad Sázavou 
Pro děti budou připraveny zajímavé atrakce 

Petrklíč v 5 proti 5 a v 0 2 aréně 
Stacionář Petrklíč v měsíci dubnu absolvoval dvě zajímavé akce. 
První ve čtvrtek 10. dubna 2008, to se zúčastnil v komořanském stu-

diu televize Prima soutěže 5 proti 5. Pětičlenný tým složený ze zaměst-
nanců a rodinných příslušníků Petrklíče se do soutěže přihlásil před 
rokem s tím, že případná výhra v soutěži by byla použita na provoz 
stacionáře. Po měsících čekání a odkladů, když už jsme to ani neče-
kali, přišla z TV Prima pozvánka a Petr Novotný mohl před kamerami 
přivítat Romana Vávru, Kateřinu Březinovou, Mirku Matyášová, Ivetu 
Vrbovou a jejího syna Davida Vrbu, představit nás jako Petrklíčový 
z ledečského stacionáře, který se každodenně stará o 19 postižených 
dětí. Soutěžní pořad bude vysílán na Primě zatím v neupřesněném 
termínu po 30. červnu 2008. Výhru jsme si sice neodvezli, ale ostudu 
našemu městu a stacionáři snad také neudělali. 

O 14 dní později, další čtvrtek 24. dubna 2008, jsme pro změnu 
vyměnili televizi Prima za Novu a zúčastnili se její charitativní akce 
Chceme žít s vámi v pražské 0 2 aréně. Tentokrát nás do Prahy dorazil 
celý autobus zaměstnanců, děti a rodinných příslušníků. Jednalo se již 
o 13. ročník, přičemž stacionář Petrklíč nechyběl na posledních čtyřech 
v řadě za sebou. Zpravodajství z této akce přinesla televize Nova ve ve-
černích Televizních novinách a náš stacionář v podání tančícího Petra 
s Mirkem se v něm také objevil, což lze vyhledat v archivu TV Nova. 

„Charitativní koncert, který pořádá každoročně Nadace Nova, je 
určen mentálně postiženým dětem i dospělým z celé republiky. Letos 
se koncert Chceme žít s vámi uskutečnil již potřinácté ve čtvrtek 24. 
dubna v 0 2 aréně a zazpívala na něm celá řada předních umělců, na-
příklad Karel Gott, Iveta Bartošová, Petr Kolář, Michal David, Haidi 
Janků, skupina Maxim Turbulenc, Hamleti, Pestalozzi a další. Moderá-

NABÍZÍME PRONÁJEM 
nebytových prostorů v čísle popisném 
561 v Hlaváčově ulici v Ledči nad Sá-
zavou. K dispozici jsou dvě místnosti 
+ WC, celková plocha 66.50 m2. Cena 
600,- Kč/m2/rok. 
Vaše nabídky posílejte na adresu: 
Městský úřad Ledeč n. S., Husovo nám. 
7,584 01 Ledeč n. S. 

Tel.: 569 729 511,569 729 522 
e-mail: podatelna@ledecns.cz 

torskou dvojicí byli již tradičně Adéla Brousková-Gondíková a Dalibor 
Gondík a všichni účastníci vystupovali bez nároku na honorář. Téměř 
6 000 účastníků, mentálně znevýhodněných dětí i dospělých z celé 
republiky, mohlo zhlédnout i některé z finalistů X Factoru a taneční 
vystoupení dětí z Dětského domova Severní Terasa v Ústí nad Labem, 
které vyhrály pražské finále celoroční akce pro děti z dětských domovů 
Hejbejte se a zpívejte s Hankou." (převzato z www.nova.cz) 

Bc. Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 
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Návštěva poslanců Zgarby a Jandáka 

Poslanci ČSSD a bývalí ministři Petr Zgarba a Vítězslav Jandák navštívili v pátek 
18.4.2008 naše město. Na Husovo náměstí, kde je přivítal starosta a místostaros-
ta města, dorazili krátce po 10. hodině dopoledne a po kávě v restauraci Central 
navštívili v doprovodu vedení města sklárnu v Tasících. Zde si prohlédli s prů-
vodcovským slovem Marie Milichovské a za asistence starosty obce Bělá Pavla 
Lhoťana opuštěnou sklárnu a slíbili pomoc při záchraně této kulturní a technické 
památky. Poslanec Jandák v nedávné minulosti naše město navštívil a již jednu po-
moc sklárnám v Tasících zorganizoval, nyní po obhlídce celého areálu v tom hodlá 
pokračovat. Poslanec Zgarba, který je naším častým hostem, pro změnu dopomohl 
obci Bělá k novému kulturnímu domu, kde našly sídlo i obecní úřad a knihovna. 
Po návratu z Tasic následoval oběd v restauraci Central, kterého se též zúčastnili nový 
vedoucí odboru samosprávy ing. Jan Cepa a zastupitel města a organizátor kulturních 
akcí ve městě ing. Jan Drápela. Během oběda byla totiž na programu řeč právě o kul-
turním dění ve městě a o stavu městských památek. 
Tu nejvýznamnější z nich - ledečský hrad - navštívili poslanci ČSSD hned po obědě. 
Na nádvoří hradu si vyslechli nejprve krátký výklad o jeho historii od paní Marie Zno-
jemské a prohlédli si v rychlosti expozici městského muzea na hradě včetně výstavy 
fotografií Daniela Reynka. Svoji přítomnost potvrdili zápisem do návštěvní knihy. 
Odpoledne bylo na programu setkání poslanců s radou města a beseda s občany. Při 
setkání s radou města poslanec Jandák přislíbil pomoc se zajištěním oprav vnějšího 
pláště hradních budov a aby nezůstalo jen u slibů, přímo z radnice zavolal ministru 
kultury Jehličkoví, který ledečský hrad v nedávné minulosti též navštívil, a po-
žádal ho přímo o pomoc.Více jak hodinová diskuse s občany probíhala v obřadní 
síni městského úřadu. Ledečské občany zajímaly otázky o tvorbě zákonů, vyma-
hatelnosti práva, privatizaci nemocnic a dění v poslanecké sněmovně. Výřečnost 
a mediální zdatnost obou protagonistů občany zaujala a mnohdy i pobavila. Be-
sedu moderoval starosta města Stanislav Vrba, který po třítýdenním pobytu v ne-
mocnici se navrátil zpět na radnici, a několik občanů ho přišlo osobně pozdravit. 
Pánové Zgarba a Jandák patří mezi ty poslance, kteří našemu městu pomáhají, proto 
je rádi u nás v Ledči vždy přivítáme. Řadu let je znám osobně a na jejich slovo bylo 
vždy spolehnutí. 

Jaroslav Doležal, místostarosta 

Soutěž žáků 5. tříd 
VŠEZNÁLEK 

Každý rok se koná v Domě dětí a mládeže 
soutěž žáků 5. tříd ZS ve všeobecných znalos-
tech. Žáci musí v této soutěži prokázat znalosti 
např. z přírodopisu, zeměpisu, českého jazyka, 
kultury, ale i historie našeho státu. V letošním 
roce proběhlo okrskové kolo v Ledči nad Sáza-
vou ve středu 26. 3. 2008. Soutěže se zúčastni-
lo 6 čtyřčlenných družstev, ze ZS Komenského 
Ledeč n.S. a ZS Hněvkovice. Soutěž byla vel-
mi napínavá a plná zvratů. Všechna družstva 
byla dobře připravena. V soutěži rozhodovalo 
i štěstí. Družstva bojovala o postup do okres-
ního kola, které se koná 6. 5. 2008 v Havlíč-
kově Brodě. Po urputném boji nakonec do 
okresního kola postupují dvě družstva ze ZS 
Komenského, ve složení: 1. Josef Kadleček, 
Petr Vaněk, Lukáš Vavřička, Mojmír Ježek, 
2. Jaroslav Šťastný, Viktorie Tselych, Veronika 
Cudlínová, Petra Prchalová. 

Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí v kole následujícím! 

Věra Hessová 

LETNÍ TÁBOR 
PÁN PRSTENŮ 

Poznejte Středozem, jaká byla před 
ukováním nej mocnějšího prstenu a jak se 
změnila po jeho stvoření. Vstupte do světa 
fantazie, do světa elfů, trpaslíků, skřetů, 
kouzelníků i lidí. Poznejte, kam až sahá 
moc prstenu. 

termín 12.7. -19.7. 2008 TZ Svratouch 

Tábor je vhodný pro mládež od 1. tříd. 
Denní režim je přizpůsoben věku účastníků. 
Program je zaměřen na hry, sport a koupání 
v rámci celotáborové hry. Základna se 
nachází asi 15 km od Hlinská. Kapacita 
tábora se skládá z pevné budovy, ve které 
je jídelna, klubovny a pokoje, ve kterých 
mohou spát menší děti. Dále jsou v areálu 
dvoupatrové chaty pro 5 osob s vlastním 
sociálním zařízením. Chaty jsou vybaveny 
lůžkovinami. Ke sportu slouží hřiště na 
kopanou a přehazovanou v areálu tábora, 
krytá terasa se stoly na stolní tenis a les ob-
klopující celý areál tábora. Nedaleko tábora 
leží rybník, který skýtá možnost koupání 
a nejrůznějších vodních sportů. Strava 5x 
denně a pitný režim (vaří naše kuchařky). 
Na všechny účastníky se těší zkušený ko-
lektiv vedoucích. 

Hlavní vedoucí: Tomáš Doležal 

Cena běhu: 2.750,-Kč 

Bližší informace a závazné přihlášky ob-
držíte v Centru - DDM, Husovo náměstí 242, 
584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 726 
415, 569 720 537, e-mail: dolezal@ddmle-
dec.cz. (Na žádost zašleme poštou.) 

Uzávěrka přihlášek 23. 5. 2008! (nebo s na-
plněním kapacity) 

Po uzávěrce přihlášek od nás obdržíte 
tiskopis „Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte", 
tiskopis „Prohlášení ošetřujícího lékaře", in-
formace o způsobu placení pobytu a podrobné 
pokyny pro pobyt vašeho dítěte. 
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Včely a včelařské osobnosti našeho města 
V letošním roce oslaví včelařská organizace v Ledči n. Sáz. 100 roků 

od svého založení. V březnu jsme v Ledečských novinách přiblížili čte-
nářům osobnost Karla Duflka, který funkci jednatele vykonával celých 
50 roků. Pro mnoho čtenářů jsme popisovali dobu hodně vzdálenou. 
Členem spolku byl od roku 1912 do roku 1968. 

Dnes chceme vzpomenout dalšího včelařského funkcionáře, stře-
doškolského profesora Karla Krátkého, který zastával funkci předsedy 
naší organizace od roku 1960 až do roku 1995. Tento měsíc by se dožil 
osmdesáti let. 

Budeme doslovně citovat hodnocení jeho práce přednesené při osla-
vě jeho šedesátých narozenin v květnu 1988. 

Vážený příteli předsedo! 

Dne 12. května 1988 oslavíte své jubilejní šedesáté narozeniny. Jako 
přátelé včelaři se chceme připojit k té velké řadě gratulantů, kteří při-
jdou Vám v tento slavný den blahopřát. 

Při takové příležitosti - oslavě zralého věku - je zvykem vzpome-
nout na ta všechna prožitá léta. Ve Vašem případě to bude vzpomínání 
radostné a podložené prací pro včelařství. 

Dovolte nám, abychom trochu zavzpomínali za celý kolektiv včelařů ZO 
Ledeč n. Sáz., jehož jste předsedou již plných 28 roků. V archivu jsme zjistili, 
že je to od 5. června 1960. Jestliže bude naše organizace letos slavit osmdesát 
let svého trvání, stojíte v čele víc jak třetinu doby její existence. Při celkovém 
hodnocení jsme přesvědčeni, že to byla ta plodnější a slavnější doba pro 
včelařskou organizaci v Ledči n. Sáz. Naši předchůdci pracovali v jiných 
podmínkách a na tehdejší dobu a možnosti odvedli také kus poctivé práce. 

Dobře jste navázal na kantorskou tradici v naší organizaci, kdy dřívější 
hybnou silou byl jednatel př. Karel Duffek, ředitel měšťanské školy v Led-
či n.S., který tuto funkci vykonával 50 roků. V duchu této tradice jste se vší 
citlivostí a daleko lépe a dovedněji vedl včelařskou organizaci. Zpočátku to 
byly zájezdy, které se pro spoustu včelařů v době, kdy vlastní auta nebyla 
ještě běžnou záležitostí, staly zdrojem poučení, odpočinku i dobré zábavy. 
Dodnes se vzpomíná na zážitky i veselé kousky ze včelařských zájezdů 
u nás i v zahraničí. Mnoho z těch, kteří na zájezdy jezdili a těšili se z nich, 
nejsou už mezi námi. 

Organizované včelařské přednášky byly dalším zdrojem poučení, 
hlavně když se jednalo o praktické ukázky ve včelínech. 

Včelaři z Ledče n. Sáz. nechyběli na akcích NF, při ozelenění měst 
a obcí jsme pracovali daleko dříve, než na to byla vydána vládní vy-
hláška, poskytli jsme med dětské vesničce SOS atd. 

Nezapomínali jsme na jubilea našich členů. Hlavně starším členům 
jsme tak připomněli, že včelařská organizace je ta jejich. 

V zimních měsících v době klidu na včelínech jste připravoval vče-
lařské plesy. To, že letos to byl již osmnáctý a u všech jste byl a všech-
no dokonale organizačně zajistil, je vlastně také výročí, dalo by se říci 
„plnoletosti" v pořádání plesů. Starosti s kurzy medového pečiva vždy 
před plesy nechceme raději připomínat. Vždy zůstalo na předsedovi, 
aby vše připravil a zorganizoval. 

Finanční prostředky získané z plesů bylo možno úspěšně použít pro 
další rozvoj včelařství. Byl zakoupen a opraven Včelařský dům v Ledči 
n. Sáz., přívěs za osobní auto na kočování se včelstvy, poskytli jsme pří-
spěvky našim členům na nákup matek, příspěvky na zájezdy, na činnost 

pionýrského včelařského kroužku, uspořádali jsme důstojné oslavy 
trvání 60 let a 75 let včelařské organizace, zvýšila se možnost nákupu 
včelařských potřeb v naší prodejně včetně léků pro včely. 

Těší nás, že jsme toto vše dokázali sami jako členové včelařské 
organizace pod Vaším vedením. V celé Vaší činnosti se prolíná talent 
organizační, vzdělávací, obchodní s chutí udělat něco víc než jiní pro 
druhé. 

Zhruba před osmnácti lety jsme psali do charakteristiky o Vás, že si 
dokážete pro každého udělat čas, poradit a pomoci mu a slovo „nemám 
čas" že nepatří do Vašeho slovníku. Za tu dobu se na této naší charak-
teristice nemusí nic měnit. 

Není v našich silách vystihnout přehled Vaší celé činnosti za dobu 
28 let. Je to jen stručný nástin problémů, které jste musel řešit, aby 
byly dosaženy všechny úspěchy, o kterých se zmiňujeme. Veškerou 
práci jste vykonával bez ohledu na svůj volný čas. Do bohaté činnosti 
patří i vedení pionýrského včelařského kroužku, funkce v předsednic-
tvu OV ČSV v Havlíčkově Brodě a v poslední době i v předsednictvu 
ÚV ČSV. 

Závěrem Vám chceme poděkovat jménem výboru ZO ČSV a všech 
našich včelařů za obětavou práci, kterou jste doposud té naší i své or-
ganizaci věnoval. 

Jistě by si Vaše práce zasloužila nějaké vyšší ocenění, než je tento 
dopis. Připojujeme k němu ještě dar včelařů - decimální úlovou váhu, 
jako připomenutí toho, že si Vaší práce opravdu vážíme. Je možná 
nevhodné srovnávat fyzikální úkon s hodnocením morálním, ale náš 
český jazyk k tomu nahrává příležitost, proto to tak přijměte. 

Do dalších úspěšných let Vám všichni přejeme pevné zdraví, neutu-
chající optimismus, klid a pohodu v práci, rodině, radost ze včel, dětí, 
vnuků, vnuček, prostě ze všeho, co další roky přinesou. 

Výbor ZO ČSV Ledeč n. Sáz. 
V Ledči n. S. 10. května 1988 

Předseda včelařů zemřel po delší těžké nemoci 27. března 1995. S úctou 
a poděkováním vzpomínají přátelé včelaři z Ledče n. Sáz. a okolí. Jistě s ná-
mi vzpomenou i ostatní občané města, účastníci našich zájezdů i plesů. 

Josef Bouma, předseda ZO CSVo.s. Ledeč n.S. 

Občanské sdružení 

VČELKA 
Vás srdečně zve na výstavu 

LÉČIVÁ SÍLA MANDAL 
Lenky Losertové, 

která se koná v synagoze v Ledči nad Sázavou, 

od 26. 5. do 14. 6. 2008. 
Dále jste zváni na besedu s autorkou na téma: význam a užití 

mandal v praxi, 5. 6. 2008 v 18:00 hod. v synagoze. 

Otevírací doba: Po-Pá 9:00-12:00 13:00-16:00 hod. 
So-Ne 14:00-17:00 hod. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem rodičům dětí z dolní smíšené třídy Mateřské školy 

28.října Ledeč nad Sázavou, kteří přispěli na záclony a závěs do tří-
dy. Poděkování patří zvláště paní Pajerové a paní Čížkové, které vše 
zakoupily a zárověň i ušily. 

Za všechny děti děkuje učitelka Helena Vlasová 

Velmi děkujeme panu Polákovi, Novákovi, Vackovi a Petržilkovi, díky 
nim jsme mohli do horní smíšené třídy koupit nové dětské jídelní stolky 
a věšáčky do koupelny. Vše nám vyrobil na zakázku pan Kopecký. 

Děkujeme i paní Syrovátkové za pomoc při estetické výzdobě 
chodby a zapůjčení odborných knih a pomůcek na výtvarnou výcho-
vu a pracovní výchovu. Dále paní Brabcové za vyfotografování dětí 
při různých aktivitách a za společné foto. 

Velice děkujeme i všem ostatním rodičům z horní smíšené třídy za 
pomoc při vylepšování prostředí a vybavení mateřské školy 28. října. 
Vážíme si této vynikající spolupráce a těší nás Váš zájem. 

Spokojenost vašich dětí a Vás rodičů je nám nade vše! 
Děti z horní smíšené třídy 28. října 

třídní učitelky Marie Valoušková 
Ludmila Mikotová 

4 w w w * 



8. dubna se sešlo 11 maminek, 2 babičky (nej starší 74 roků) a 1 tatínek v Ledči na nádraží a 
všichni s sebou přivedli ještě své malé cvičence ( 3 - 7 let). Ano, je řeč o těch nejmenších dětech 
z Ledče a okolí, které chodí lx týdně do SOKOLA, aby si zacvičily. Cvičí nejen děti, ale i jejich 
doprovod. 

Tentokráte jsme si ale vyjeli na výlet posázavským vláčkem do Podhradí - Chřenovic. Po-
časí bylo jako na objednávku, sluníčko nám krásně svítilo, vše se krásně zelenalo a tak nebylo 
nejmenších pochyb o tom, že tu máme jaro. Mnozí z účastníků této výpravy byli u zbytků 
původně strážního hradu Chřenovice (dříve též Křenovice) vybudovaném pravděpodobně v roce 
1289 Lévou z Janovic poprvé, ale bez problémů jsme jej našli a všichni k němu vyšplhali. Sa-
motný hrad se tyčí na skalním ostrohu při soutoku říčky Jestřebnice a řeky Sázavy. Po husitských 
válkách hrad začal silně chátrat a tak se z něj zachovala pouze válcová věž, předhradí, příkopy, 
valy a zbytky hradeb. Přesto ale naši nejmenší našli ve věži poklad, poklad plný sladkostí. 
Samozřejmě, že když jsme se opět dostali všichni na louku pod hradem, nemohlo chybět ani 
první letošní opékání buřtů. Nejen děti, ale hlavně my dospělí jsme mnohem intenzivněji čerpali 
sluneční paprsky a vnímali hukot řeky Sázavy. Vše ale jednou končí a tak i my jsme se vydali 
zpět na cestu domů. Prošli jsme kolem řeky, kolejí, lesem a ocitli jsme se na jednom z nejvýše 
položených míst nad Ledči, u vodárny v Obrvani. Ten rozhled do kraje stál opravdu za tu náma-
hu. Zpět do Ledče jsme to už měli pěkně z kopečka. Ten večer určitě nikdo z nás neměl problém 
s usínáním. 

Co říci na závěr? Rádi se do přírody podíváme znovu. Možná, že to bude už brzy, koncem 
dubna do Okrouhlice a na Lipnici. Nemůžeme vynechat ani Stvořidla, Smrčnou, Pavlov a další 
místa řeky Sázavy. Přijďte nás podpořit a rozšířit naše výpravy do přírody. 

Na všechny se moc těší a tímto i zve cvičitelka Hana. 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
Všechny příznivce výtvarného umění a dětské tvorby zveme letos již na sedmou výsta-

vu výtvarného oboru ZUS „My z hradu", která bude zahájena vernisáží 30. května 2008 
v 17.00 hod na horním nádvoří ledečského hradu. Práce žáků ve věku 6 až 18 let můžete 
zhlédnout v galerii muzea a v prostorách schodiště pod balkonem, vždy ve středu až nedě-
li od 9.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hod do 29. června 2008. Výstava prezentuje plošnou 
tvorbu v široké škále výtvarných technik, keramiku a již tradičně uměleckou fotografii. 
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že se bude na co koukat. 

Základní umělecká škola v Ledči nad Sázavou srdečně zve 

25. května -14 hod - sokolovna 
Roztančené odpoledne - představí se žáci tanečního oboru ZUŠ v choreografiích učitelky 

I.Noskové. Populárními skladbami program obohatí akordeonový orchestr ZUS 

28. května - 17 hod - sál ZUŠ (ZŠ Komenského ul.) 
Pěvecký koncert - V programu vystoupí žákyně uč. Petry Ochové. Zazní lidové, folkové 
a muzikálové písně. 

30. května - 17 hod - ledečský hrad 
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ - My z hradu VII. - výstava v prostoru 
Městského muzea a přístupové chodby k učebnám výtvarného oboru potrvá do 29. června 2008 

3. června - 18 hod - sál ZUŠ (ZŠ Komenského ul.) 
Absolventský koncert žáků 

5. června - 17 a 19 hod - sál gymnázia 
Závěrečné koncerty žáků ZUŠ - vystoupí především sólisté hudebního oboru 

7. června -13.30 - ledečské náměstí 
Festival dechových orchestrů, tentokrát obo-
hacený o vystoupení tanečních skupin žáků 
ZUS Ledeč n.S. Zahrají dechové orchestry 
ZUS Skuteč, Ledeč nad Sázavou a Zručská 
desítka 

14. června - 16hod - sál ZUŠ (ZŠ Komenského ul.) 
Klavírní a pěvecký koncert - vystoupí ab-
solventky Konzervatoře P.J.Vejvanovského 
v Kroměříži Anna Dubnová - zpěv, klavír, 
Lucie Jůzlová - klavír. 

ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU 
OZNAMUJE, ŽE PRO PŘÍŠTÍ 

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 
PŘIJÍMÁ ŽÁKY DO TĚCHTO OBORŮ: 

hudební 
přípravná hudební nauka - cílem výuky 
je hravou formou rozvíjet hudebně po-
hybové, rytmické a pěvecké schopnosti 
dítěte (pro žáky od 5 let) 

• hra na zobcovou flétnu 
hra na dechové nástroje - s výhledem hry 
v dech. orchestru 
- trubka, tenor, lesní roh, tuba, klarinet, 
saxofon, příčná flétna a další 
hra na akordeon 
hra na klavír 
hra na housle 
hra na kytaru 
hra na bicí nástroje 
hra na el. klávesy 
pěvecká hlasová výchova pro žáky 
pěvecký sbor Hlásek pro mladší děti 

• pěvecký sbor Campanella pro starší děti 

Žáci mají možnost bezplatného zapůjčení hu-
debních nástrojů pro domácí cvičení. 

Žáci se v průběhu studia zapojují do následujících 
nástrojových seskupení, která ve škole působí: 

dechový orchestr, taneční orchestr, akor-
deonový a klávesový orchestr, 
flétnový soubor, folklorní soubor a další 
komorní seskupení 

výtvarný - malba, kresba, grafika, keramika, 
fotografování (pro žáky od 61et) 
literárně-dramatický - dramatická výchova 
(pro žáky od 71et) 
taneční - taneční průprava, základy lidového, 
moderního-scénického a klasického tance 
(pro žáky od 5 let) 

CO NABÍZÍ NAŠE ZUŠ? 

Kvalitní a smysluplné trávení volného 
času dětí 
Závazné učební plány a učební osnovy 
schválené MŠMT 

• Uměleckou profilaci v oborech: hudeb-
ním, výtvarném, tanečním a literárně 
dramatickém 
Pedagogický sbor složený z absolventů 
vyšších odborných a vysokých umělec-
kých škol 

• Uplatnění žáků ve velkém množství sou-
borů a sborů včetně orchestru 

• Vlastní výstavy, vernisáže, představení, 
koncerty, divadlo 

JAK SE PŘIHLÁSIT? 

Zájemci o studium se dostaví s rodiči během 
měsíce června, nejpozději však 25.6.2008 do 
kanceláře školy, a to vždy ve středu nebo ve 
čtvrtek od 15 do 17 hod. (tel.:569 726 239) 
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• Další parta nezaměstnaných uklízí město 
Stejně jako v minulých letech i letos jsme se rozhodli přistou-

pit na nabídku úřadu práce a organizovat v našem městě veřejně 
prospěšné práce, při kterých využijeme party nezaměstnaných 
placených z úřadu práce po dobu šesti měsíců k úklidu města. 
K pravidelnému úklidu Husova náměstí přidáváme i úklid dalších 
prostranství a zákoutí ve městě. Tak došlo v měsíci dubnu k ra-
zantnějšímu úklidu Heroldova nábřeží, Tyršova nábřeží až k ESTu, 
celého sídliště, Koželské ulice, úklidu trati posázavského pacifiku 
(viz foto), nátěru kašny na Husově náměstí. 

Kromě veřejně prospěšných prací jsme přistoupili k organizo-
vání obecně prospěšných prací, kdy využíváme pro změnu na-
bídky mediační a probační služby k zaměstnávání odsouzených 
za mírnější přečiny. Potřeb údržbářské a natěračské práce po 
městě je dost a dost, stačí uvést například lanovou lávku ke Ko-
vofiniši, škarpy a odvodňovací rigoly u lomu, na cestě k Obrvani 
a v Barborce. I v tomto případě s výkonem obecně prospěšných 
prací nemá město žádné mzdové náklady. 

Organizačně a smluvně tyto činnosti zajišťuje tajemník Mo-
lín, mzdovou agendu pro nezaměstnané vyřizuje paní Urbanová, 
práci přiděluje a na její výkon osobně dohlíží místostarosta 
Doležal. Všem třem za tuto činnost patří poděkování, přispívá 
jednoznačně k lepšímu vzhledu našeho města. 

• Nová prádelna na sídlišti 
Od 1. května 2008 je v provozu nová prádelna na sídlišti 

Stínadla v ulici Marie Majerové. Vybudovala ji a provozuje 
ledečské firma PP Rentax, s.r.o. nákladem téměř 12-ti milionů 
korun. Prádelna vznikla přebudováním bývalé mazutové kotelny 
K96, která po adaptaci tepelné sítě na sídlišti přestala plnit svoji 
funkci. Vedle prádelny havlíčkobrodské nemocnice je jedinou 
v regionu, která splňuje přísné hygienické normy. Díky tomu 
může prát jak pro zdravotnická zařízení, tak i pro potravinářské 
provozy. Celkem by měla postupně zaměstnat ve dvousměnném 
provozu 16 lidí plus obslužný personál. Ti budou mít k dispozici 
moderní pracoviště se vším potřebným pro třídění prádla, praní 
i další úpravu žehlením či pomocí mandlu. Aby nebylo zatíženo 
životní prostředí, bude prádelna používat speciální tekuté prášky 

bez obsahu chlóru a fosfátů. Ty budou do praček automaticky 
dávkovány. Kapacita prádelny bude 750 kilogramů prádla 
za směnu, což při dvou směnách odpovídá 30 tunám měsíčně. 
Nová prádelna by se chtěla zaměřit spíše na pokrytí bližšího 
regionu v okruhu 30 kilometrů. Jedná například s Nemocnicí 
Ledeč - Háj, Domovem důchodců ve Zruči nad Sázavou, s le-
dečskými strojírenskými firmami a hotely v okolí. Dvě malé 
automatické pračky jsou určeny i běžným občanům, například 
seniorům, kteří si mohou přijít do prádelny své prádlo nechat 
vyprat, aniž by muselo projít velkými bariérovými pračkami. 

• Cestmistrovství SÚS je na Pláckách 
7. května 2008 proběhlo slavnostní otevření nového sídla cest-

mistrovství v Ledči nad Sázavou, které Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny vybudovala v areálu bývalého zemědělského 
učiliště na Pláckách. Čestní dozorství SÚS se tak z ulice Pod Stí-
nadly stěhuje na okraj města, kde má dostatek prostoru k usklad-
nění svojí techniky, posypového a stavebního materiálu. 

Přestavba nové budovy cestního dozorství SÚS, kterou dodávala le-
dečská firma ATOS, s.r.o., přišla krajskou správu téměř na 12 mil. Kč. 
Slavnostního otevření se zúčastnili náměstek hejtmana ing. Vác-
lav Kodet, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny 
ing. Zdeněk Vacek, krajský zastupitel Jaroslav Poborský a sta-
rosta města Stanislav Vrba, kteří společně za účasti televize 
Prima přestřihli slavnostní pásku. 

• Zpřístupníme ledečské jeskyně? 
Na území našeho města se nachází čtyři krasové jeskyně. 

Dvě z nich, ty největší, jeskyni Na Hůrce a jeskyni Pod Šep-
touchovem hodláme zpřístupnit veřejnosti. K realizaci tohoto 
záměru se nám podařilo získat RNDr. Šternberka, CSc. z Ústavu 
struktury a mechaniky hornin AV ČR a RNDr. Hromase, ředitele 
Správy jeskyní ČR. První je zpracovatelem ideové studie na 
zpřístupnění jeskyní a odborným posuzovatelem stavu jeskyně, 
druhý nabídl a poskytuje bezplatnou odbornou pomoc a kontak-
ty na další důležité instituce. 
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Návrh zpřístupnění jeskyní počítá s: 
- odtěžením zasypaného vstupu do jeskyně Na Hůrce 
a s jejím zpřístupněním 

- s vybudováním druhého vchodu do šeptouchovské 
jeskyně a s jejím zpřístupněním 
- se začleněním prohlídky jeskyně do prohlídkové trasy 
po Šeptouchově 

- s využitím grantu s 93 % dotací 
OVŽP se podařilo získat kladná vyjádření od: 

-AOP (agentury ochrany přírody) - v jeskyni nejsou 
netopýři 

- Správy jeskyní ČR - doporučují zpřístupnění a vybu-
dování druhého vchodu 

OVŽP v souladu se zákonem požádal příslušný odbor Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina o udělení výjimky k zpří-
stupnění jeskyní, které jsou jinak zákonem chráněny 

Do zahájeného řízení se přihlásili mladíci z o.s. Molekul se 
svými připomínkami, z nichž ta nejzásadnější byla namířena 
proti vybudování druhého vstupu do jeskyně Pod Septoucho-
vem. 

Odbor životního prostředí KrÚ kraje Vysočina námitku o.s. 
Molekul vyslyšel, výjimku sice udělil, ale vybudování druhého 
vchodu nepovolil, aniž by jeskyni viděl!!! 

Našim předkům se v 30 letech minulého století zpřístupnění 
jeskyní povedlo a my se tu dnes o tom budeme donekonečna 
s kýmsi dohadovat a dokazovat si vlastní důležitost! 

Město Ledeč nad Sázavou se proto proti tomuto rozhodnutí 
odvolalo. 

Dne 15. 4. 2008 proběhlo setkání zástupců AOP, Správy 
jeskyní ČR a města Ledeč nad Sázavou, kde bylo po prohlídce 
jeskyně za náhodné účasti ČTI opětovně konstatováno, že dru-
hý vchod je z důvodu bezpečnosti návštěvníků nutný, nenaruší 
vzhled, stabilitu ani klima jeskyně. V tomto duchu zaslalo město 
i Správa jeskyní ČR na krajský úřad svoje doplňující vyjádření 
a čeká na jeho stanovisko. 

• Odpověď na petici občanů 
Při poslední vichřici, která zasáhla naše město v březnu t.r., 

došlo na starém hřbitově za kostelem k rozlomení staré lípy. 
Mohutný kmen starého nemocného stromu dopadl na hroby. 
Z lípy zbyla menší polovina, kterou následně Technické služby 
na požadavek města odstranily. 

Nebezpečí pádu stromů či jejich větví na starém hřbitově však 
stále hrozí. Proto byla dne 8. 4. 2008 doručena k rukám starosty 
petice občanů s tímto textem: 

„Vážený pane starosto, po nedávno zažité zkušenosti, jakou 
škodu napáchala vichřice na hrobech zdejšího hřbitova, se na 
Vás obracíme s požadavkem předejít hrozbě pádu těžkých větví 
nebo celé vyvrácené lípy na hroby našich zemřelých tím, že 
vlivem své autority a naší podporou prosadíte, když už ne po-
kácení, tedy alespoň zkrácení dlouhých větví, ohrožujících náš 
majetek. Jedná se hlavně o rozložitou lípu u hlavní cesty (za 
kostelem) a podle uvážení i další." 

Pod peticí je podepsáno 38 občanů, z nichž 8 nejsou občané 
našeho města, chybí zde adresa a složení petičního výboru, proto 
využíváme Ledečských novin k odpovědi. 

Vzhledem k tomu, že situaci na starém hřbitově z místního še-
tření z března t.r. dobře známe, požádali jsme ihned po vichřici 
ledečský odbor výstavby a životního prostředí o pokácení této 
lípy mimo vegetační období a požadavku občanů tak chceme 
vyhovět, ačkoli petice nesplňuje všechny náležitosti dané zá-
konem. 

• Kde je možno povolit předzahrádky 
S nástupem jara se na ledečskou radnici obracejí provozova-

telé restauračních zařízení s dotazy, zda si mohou na městský 

chodník umístit venkovní posezení pro své hosty. Někteří tak 
v minulosti činili po řadu let dokonce bez dotazu a žádosti o po-
volení! ! Pro užívání veřejného prostranství má město Ledeč nad 
Sázavou vydanou obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003, která ur-
čuje způsob užívání a výši poplatku, ovšem za předpokladu, že 
je vydán k užívání souhlas majitele a jsou přitom dodrženy bez-
pečnostní a stavební náležitosti, konkrétně zda v případě chod-
níku zůstane vedle posezení volný prostor pro chodce široký 1,2 
m! Tomuto požadavku většina městských chodníků přiléhajících 
k restauračním zařízením bohužel nevyhovuje, proto nebudeme 
moci případným požadavkům na umístění předzahrádek v ně-
kterých případech vyhovět. 

• Dohady a paradoxy sloučené školy 
Základní škola Ledeč nad Sázavou vznikla v roce 2002 slou-

čením ZŠ Nádražní a ZS Komenského v jediný právní subjekt 
s 913 žáky a 91 zaměstnanci. Za rok se vedení školy podařilo vy-
tvořit smysluplnou organizaci, kdy do každé budovy byl umístěn 
jeden stupeň a přitom bylo možno opustit budovu v Barborce, 
snížit postupně stav zaměstnanců na dnešních 65, stav učitelů 
z 53 na 38. Počet žáků v tomto školním roce klesl na 635. Pro-
vozní náklady (energie, údržba budov, vybavení učeben) nese 
zřizovatel, kterým je město Ledeč nad Sázavou, přímé neinves-
tiční výdaje na zajištění výuky poskytuje škole krajský úřad na 
základě normativního rozpisu, který se odvíjí od počtu a skladby 
žáků ve škole. V současném uspořádání dostává škola na jedno-
ho žáka I. stupně v budově Komenského 17215,-Kč a na žáka 
II. stupně v budovách Nádražní 21 905,- Kč. Kdybychom po-
nechali rozmístění žáků v jednotlivých budovách v původní po-
době, činily by tyto normativy 18 856,- a 23 987,- Kč! Na tento 
rozpor jsme každoročně upozorňovali školský odbor krajského 
úřadu a po tři roky dosahovali toho, že nám tento odbor polovi-
nu takto ušlých prostředků hradil. Poslední dva roky však tuto 
částečnou úhradu odmítal poskytnout a ledečská ZŠ tak přišla 
v letošním roce o 1,17 mil. Kč. Proto jsme pohrozili krajskému 
úřadu tím, že ZŠ znovu rozdělíme a celou záležitost medializo-
vali v tisku i televizi. Původní dobrá myšlenka sloučení škol nás 
totiž změnou normativních rozpisů dostala do stejné paradoxní 
situace jako majitele přímotopů či investory plynofikace - tratí-
me na tom! Při vyšším normativním rozpisu bychom mohli za-
městnat více učitelů, možná i psychologa, mohli bychom orga-
nizovat některé předměty v menších skupinách žáků a zkvalitnit 
tak jejich výuku. Protože však žijeme v Ledči nad Sázavou a ne 
v Kocourkově, nechceme ani za tuto cenu fungující školu znovu 
rozdělovat a tím i paralyzovat. Pouze takto poukazujeme na roz-
pory a paradoxy, kam až nás naše vstřícnost a odvaha sloučit dvě 
školy v jednu dostala. V ostatních městech, kde se tomu ubránili, 
takovéto starosti a pocity nemají. Na setkávání starostů s radou 
kraje pak opakovaně slýcháváme, že v kraji Vysočina je o dvě 
stovky učitelů více, přestože počet žáků klesá! 

-sv-
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MMČt M DQMÚ 
Čp. 52 - VOSTATKOVA TISKÁRNA 

Lokalizace: mezi kinem a autobusovým nádražím 
Nej starší dochovanou písemnou zmínkou je žádost 

pana Fr. Katzera z 22. 5. 1891 o povolení k přístavbě 
jednoho pokoje, kolny a chléva k domu čp. 52 adresova-
ná slavnému Obecnímu úřadu v Ledči. K této žádosti je 
přiložen plán ze 4. 4. 1885. 

O podobě původního domu víme jen to, že byl zděný, 
přízemní a obdélný. Po vydání stavebního povolení byl 
tento domek rozšířen směrem k řece a jeho půdorys zís-

kal zhruba dnešní podobu. V roce 1921 již objekt vlastní 
rodina Vostatkova a žádá o přestavbu domu na tiskárnu. 
Původní domek má však vlhké a rozestouplé zdivo, 
a proto musí být do základu zbořen. Zachována zůstala 
jen ona přístavba pokoje, kolny a chléva, která byla pře-
budována (zvýšena o patro) a přízemí bylo využito pro 
vlastní provoz tiskárny a sazárny. 

Současná podoba domu je z roku 1923 od arch. Bohu-
míra Šilingra, zajímavý je však původní, nikdy nereali-

.... , , zovaný návrh od Fr. Vorlíčka z r. 1921 

PLfíN liri PFl nPHÍSTHVBU OBYTNÉHO DOMU (VIZ OBRÁZEK)-JIŽ DVA ROKY P° DOSTAVBĚ 

bylo ještě k domu přistaveno úzké 
patrové křídlo s prádelnou v přízemí 
a koupelnou se záchodem v patře. 

Po znárodnění byla v domě umís-
těna krejčovna podniku M H Sázava 
z Havlíčkova Brodu. V šedesátých 
letech se uvažovalo o využití objektu 
jako náhradních bytů pro obyvatele ze 
zbořeného Mizerova. 
obr. 1) Současná podoba domu - stejný 
pohled 
obr. 2) Původní návrh průčelí domu od Fr. 
Vorlíčka z r. 1921 - nikdy nerealiováno 

Jiří Semerád 
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PERLA POSAZAYI A TRAMPOVÉ II. 
LEDEČ, KUDĚJ, ARAB, MARY A VLÁDA KOMANČŮ 

Ten, kdo neopustil republiku včas v 48. a 49. roce a doufal, že 
nastanou světlé zítřky, se dost přepočítal. Mnozí trampové jsou 
zmláceni a na dlouhá léta zavřeni v pracovních táborech. Tedy 
pokud mají štěstí. Ti, kteří před válkou věřili, že komunismus je 
to pravé ořechové, rychle vystřízliví. Do poloviny 50. let se zdá, 
že trampinku odzvonilo. Je zakázán Junák. Z prodejen a kniho-
ven mizí „braková" literatura. Foglarovky, kovbojky, Mayovky, 
indiánky, rodokapsy. Vše co zavání západem a svobodou, je, 
jako za dob Temna Jezuity, Rudochy zničeno. Oldu Shatterhan-
da s Vinettouem nahradí Čuk a Gek, Rychlé šípy- Timur a jeho 
parta, indiánského náčelníka Sedícího Býka - Reportáž psaná na 
oprátce. Začalo formování mládeže nové, Gottwaldovy. Fana-
tická učitelka mi ve škole otloukla o hlavu knížku o indiánech, 
kterou jsem neopatrně vracel kamarádovi. Výchovná lekce se 
minula účinkem a malý pionýr, tak jako jeho kamarádi, změnil 
barvu šátku. V 2. polovině 50. let začal vyrážet na vandry tramp-
ský potěr vycházející ze škol. Každý, komu snaha státní moci 
mít kontrolu nad občany druhé kategorie nevoněla. Ve dvojce 
byl ten, kdo nebyl zaangažován v Pionýru, Československém 
svazu mládeže nebo v KSČ. Případně ve stranách lidové fronty. 
Záměr komančů organizovat trampy nikdy nevyšel, ani když 
k tomu použili nátlakové prostředky. V 50. letech ještě nebyly 
v prodeji spací pytle a tak výbava trampa na spaní se skládala 
z deky a stanové celty. To se dalo sehnat v Praze v Kotcích, kde 
se prodávaly armádní přebytky. Policajti, teď již Veřejná bezpeč-
nost, nám ztrpčovala vandry, jak mohla. Spadeno měli hlavně na 
nože. Jak ostří přesahovalo šířku dlaně, bylo zle. Většina trampů 
byli zruční řemeslníci a na příštím vandru jsme měli za ty, co 
nám sebrali, nové. Počátkem 60. let rukují trampové, kteří začali 
jezdit v polovině 50. let na vojnu. Většina z nich před vojnou 
sportovala. Léta prožitá na vandrech jim dodala sebevědomí 
a zkušenost v zacházení s chladnou zbraní. Se střelnou se začali 
učit po válce, kdy zbraně nacházeli ukryté po ústupu Němců. 
Ctila se zásada: Nikdy se nepovyšuj a nikdy se před nikým nepo-
nižuj! To byl hlavní důvod, proč je nikdo neměl šanci šikanovat. 
Po návratu do civilu většina z různých důvodů s trampováním 
končí. Začínají jezdit mladší ročníky a tak trampů neubývá. Čím 

více je trampů, tím méně je komunistické mládeže. To se vládní 
straně nelíbí a nasazuje mezi nás své špicly. S pomocí milicí 
rozhánějí trampské potlachy. Hlavním argumentem je pendrek. 
Vyvrcholí to v polovině 60. let na potlachu v Jetřichovicích. 
Do dějin trampinku se zapsal jako krvavý. V nádherné přírodě 
VB a Lidové milice, vtipný název, do krve mlátí každého, kdo 
z obklíčení včas neunikne. Dívky nevyjímaje. Brutalitou vy-
nikají hlavně členové milic. Chudáček se samopalem v jedné, 
pendrekem v druhé ruce si hned vyléčí mindráky, dá-li mu strana 
příležitost mlátit toho, kdo nemá možnost se bránit. Po tomto 
potlachu se stane přesný opak toho, co Rudoch předpokládal. 
Veřejnost začala protestovat a trampů přibylo. A tak nastalo 
příměří a v Československu trampský ráj. V roce 1966 jsem se 
přistěhoval do Ledče a při první návštěvě hotelu Sázava poznal 
zdejší trampy. Asi nejznámějším místním trampem zůstane Z. M. 
Kuděj, který je na první fotce s Bobem Hurikánem. Cestovatel, 
zlatokop, spisovatel a tramp. Matěj Kuděj procestoval kus světa, 
ale usadil se tady u Sázavy. Poznal, že okolí Ledče je opravdu 
úžasné a že si město název Perla Posázaví zaslouží. Skoda, že 
hodně místních občanů nevnímá, tak jako příchozí, tento krásný 
kout a chová se k němu někdy až nepřátelsky. 

Pavel Koníček 

Foto 1. 
Bří. Vacíkovi, J. Pischinger, L. Svoboda-Arab, J. Sucharda-
-Suchoš, B. Hofman-Bóďa. Dva z H. Brodu, B. Urban-Bob, 
L. Starosta-Luboš. 
Foto 2. 
L. Janák-Simon, J. Šafránek-Šašan, Arab, Bob, P. Čuban a Broďáci. 
Byli volně sdruženi v T.O. Jižní kříž. Potlachy pořádali u boudy 
L. Valenty-Šáka v podhradí pod Holubicí. 
Foto 3. 
Šašan zapaluje oheň. 
Foto 4. 
Bob hraje patrně Švestkové knedlíky, mňam, mňam, mňam a Ša-
šan ho v pozadí doprovází na foukačku. Kamarád Suchý (asi) 
uprostřed s kytarou. Šák v holínkách. 
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Studenti I.B se v rámci výuky 
kreativního myšlení v předmětu 
Základy společenské výchovy 
měli pokusit napsat povídku, v 
níž by všechna slova začínala 
stejným písmenem. Posuďte 
sami, jak se některým z nich 
podařila. A dobře se bavte! 

Přadlenka podniká 

Přadlenka podnikala pro paní Pekařovou. 
Přadlenka pro paní Pekařovou předla přízi, 
prala prádlo, přednášela pokrmy, povlékala 
peřiny, prostě posluha pro paní. 
Při přezení příze píchala Přadlenka prst paní 
Pekařové. Paní Pekařová plácla Přadlenku 
přes prsty, pak Přadlenka padla pod postel. 
Přadlenka plakala, protože poranila prst 
paní. Paní poslala Přadlenku pryč. Přadlenka 
pobalila pár ponožek. Pod pohrůžkou paní 
Pekařové plačící pelášila pryč. Přadlenka 
přišla pod přístřešek. Pod přístřeškem pobý-
vala předlouho. Prázdnota požírala Přadlenku. 
Pojednou přišel pobíhající pes. Pojmenovala 
psa Punťa. Punťa pobíhal podél přístřešku, 
protože pohlídával Přadlenku. 
Přadlenka pomalu počala pěstovat petržel, pa-
priky, pícniny, pšenici prodávající po Praze. 
Přadlence prostě prosperoval podnik. Prostě 
paní podnikatelka Přadlenka. Pořídila pro 
podnikání prasata. 
Pocestný přinesl Přadlence psaní. Píše pan Pe-
kař. Pan Pekař pokládá poklonu pro prosperi-
tu podniku. Prosí Přadlenku po přečtení poslat 
pár pytlů pšenice pro prosperitu pekařství. 
Přadlenčina pšenice předčí pozitiva před pro-
davači pěstované pšenice. Přadlenka po pře-
čtení psaní přemýšlela pro přepravu pšenice 
panu Pekařovi. Po počítání peněz Přadlenka 
pohrdla Pekařovou prosbou. Po pochybovač-
ném přemýšlení poslala po pocestným pro 
pana Pekaře psaní. Prosící pan Pekař poklekl 
před Přadlenku, protože potřeboval pšenici. 
Přadlenka Pekařovu prosbu přijala, protože 
potřebovala posílit prestiž podniku. Pan Pekař 
poděkoval Přadlence prémií peněz. 
Přadlenka prosperovala předlouho. Pokud 
podniká, prosperuje pořád. 

Lucie Vebrová - Veronika Zaková 

Oznámení 
Studenti gymnázia umístili do Městské knihov-
ny v Ledči nad Sázavou krabici na sbírku ne-
používaných dioptrických brýlí.Ty budou po 
odborném ošetření odeslány do Afriky. Chce-
te-li,zapojte se s námi do rozvojové pomoci. 

Exkurze do Mladé Boleslavi 
Ve čtvrtek 10. dubna 2008 se uskutečnila technicky zaměřená exkurze pro 44 zvída-

vých studentů gymnázia. Hlavním cílem byla návštěva automobilky v MB. 

Cestou do Boleslavi jsme se dopoledne stavili v Kolíně- Zálabí, abychom si pro-
hlédli areál chemické firmy Paramo (dříve Koramo), která produkuje oleje, parafíny 
a maziva. Prohlídka trvala hodinu a půl a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých infor-
mací hlavně o míchání motorových olejů. 

V poledne jsme dojeli do MB, kde jsme se nejdříve trochu občerstvili a vyfotili. 
Potom začala 3 hodinová exkurze do firmy ŠKODA AUTO. Nejdříve jsme zhlédli 
půlhodinový film o historii a technologii výroby automobilů v MB, poté jsme si s prů-
vodkyní prošli nádherné firemní muzeum a nakonec jsme nahlédli i do dvou provozů, 
kde se vyrábí. Prvním byla výrobna motorů 1,2 HTP tzv. motorárna a dále montážní 
linka nových Octavií. Víte, že současné vozy se vyváží do 100 zemí světa včetně Aus-
trálie? Ze v automobilce pracuje celkem 25 tisíc lidí většinou na trisměnný provoz? 
A že závodní Škoda Octavie má hodnotu 25 milionů CZK? 

Doufám, že za všechny zúčastněné mohu prohlásit, že akce se nám velmi líbila a že 
třeba i soukromou návštěvu muzea vřele doporučujeme. 

V/spěšnost naších &b$o\ventů v pří jímacích 
řízeních n* wjsokc školvj 

Než usednou před své komise první letošní maturanti našeho gymnázia, dodejme 
jim odvahy a podívejme se společně na úspěšnost jejich předchůdců v přijímacích ří-
zeních na vysoké školy po celé České republice. V následující tabulce naleznete počty 
studentů maturujících v posledních čtyřech letech, počet těch, kteří si podali přihlášku 
na nějakou vysokou školu, i počet přijatých. 

Šk. rok 2004 2005 2006 2007 
Maturantů celkem 48 53 49 65 
Hlásících se na VŠ 48 46 44 64 
Přijato 37 43 43 58 
Úspěšnost v proc. 77% 94% 98% 91 % 

Jak je z uvedených čísel patrno, jsou šance našich maturantů pokračovat ve studiu na 
vysokých školách značné. Jak je to se skladbou vysokých škol, o něž mají naši absolventi 
největší zájem? U chlapců hrají prim studia technického zaměření a studia moderních 
informačních technologií. Každoročně je také zájem o studium pedagogiky a studia 
humanitních věd, v loňském roce vzrostl zájem našich studentů o fakulty lékařské. Tradicí 
je také vždy několik studentů postupujících na fakulty přírodovědecké a chemické. 

Kéž i letošním maturantům tedy přeje štěstí a dokáží úspěšně využít nabytých 
znalostí pro to, aby se mohli vzdělávat dále. 

Jana Budinshá 

Údaje čerpány z podkladů pana Jiřího Těšínského, výchovného a vzdělávacího poradce gymnázia 

Za organizátory J. Foller a L. Dřevikovský 
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BREZAOVÝ TURNAJ V MARIÁŠI 

Organizace tradičního ledečského turnaje jsme se chopili z důvodu časové zaneprázdněnosti 
minulých pořadatelů. Hned ráno však víra v naše schopnosti padla pod bod mrazu. 9 lidí, kteří 
potvrdili telefonicky účast, se nedostavilo. Měli jsme připraveny dva náhradníky, v tomto pří-
padě to však bylo málo. Museli bychom ještě dalšího hráče, který se poctivě dostavil, vyřadit. 
Začala tedy telefonická naháněná a jednoho pána ze Světlé jsme vytáhli z postele. Přislíbil však, 
že okamžitě sedá do auta a jede. Tím se nám začátek posunul o více než hodinu. V průběhu 
prvního kola ještě dorazili další čtyři, kteří se mylně domnívali, že se hraje až od devíti. V tomto 
počtu to však nevadilo, ba naopak. 

Turnaj měl pak již standardní průběh bez vážnějších komplikací. 

Nenapadlo nás ověřit, zda se termín nekryje s nějakou další důležitou akcí a tato naše nedů-
vtipnost se nám vymstila. Datum rybářské schůze bylo zveřejněno až v době, kdy vyšla upoutáv-
ka v Ledečských novinách. 

Tímto se všem rybářům-karbaníkům omlouváme. 
Nakonec se tedy sešlo 32 účastníků. Vítězem se stal Libor Švarc ze Světlé, barvy Ledče nejlé-

pe hájil druhý František Kunc. Na třetím místě se umístil Václav Blažek. 
Rozhodně bychom chtěli poděkovat p. Dušanovi Stehnovi, který se skvěle postaral o veškeré 

počítání, tisk a významně nám tím pomohl s organizací. 
Milan Hanzlík a Miroslav Sejstal 

MASÁŽE 

REGENERAČNÍ P R O G R A M 
ČIŠTĚNÍ ČAKER 

PRODEJ M A G I C K Ý C H OLEJŮ 
PETRA SEDLMAJEROVÁ - 774 616 559 

HANA FAROVÁ - 603 258 991 
Provozovna 

Ledeč nad Sázavou, Nádražní 331 
objednávky telefonicky 

V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p , 
přijme 

R E P R E Z E N T A N T A 
- P O J I Š Ť O V A C Í H O 

P O R A D C E 
NABÍZÍME: 
• Zázemí „Nejdynamičtější společnosti roku 2007" 
• Pracovní poměr na plný úvazek 
• Pružnou pracovní dobu - vlastní organizace času 
• Různorodou pracovní náplň 
• Práci s lidmi 
• Stálou péči o zaměstnance a profesní 
rozvoj 
• Kvalitní školení a podporu celého týmu 
poradců 
• Nadstandardní zaměstnanecké výhody 
• Působnost v oblasti vašeho trvalého 
bydliště 
• Možnost vedení vlastní obchodní skupiny 
• Možnost převodu kmene stávajících klientů 

POŽADUJEME: 
• SŠ/VŠ (minimálně výuční list) 
• Aktivní přístup k práci 
• Ochotu poskytovat kvalitní služby našim 
klientům 
• komunikativnost, bezúhonnost 

Váš profesní životopis zašlete na 
e-mailovou adresu: jnajman@koop.cz 
Na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s. 

VIG, 
ing. Jaromír Najman, 

Dolní 227, 
Havlíčkův Brod 580 01 

Tel. 602 694 388 

RYBARSKE ZÁVODY 
24. 5.2008, 06:00 
Tradiční rybářské závody na rybníku 
Hutě v Ledči nad Sázavou proběhnou 
v sobotu 24. května 2008 od 6 do 11:30 
hodm. Odpoledne pak ledečský svaz 
rybářů pořádá od 13:00 do 17:00 hodin 
dětské rybářské závody. 

Bolí Vás celý člověk? Nezoufejte!!! 
Navštivte Masážní salon v Ledči n. S 
- relaxační a sportovní masáže, rekondice, 

regenerace, manuální lymfodrenáže, medo-
vé detoxikační masáže. 

- dárkové poukaz}-
Možnost masáže u Vás doma. 

Kde? 
Mlýnská 87, Ledeč nad Sázavou 

(za Informačním centrem) 
Objednávky: Martin Kouba tel. 723 098 426 

Vfr »ía um UM££ Graur 

Od 1. 4. 2008 nově otevřená 
kancelář ČPP, a. s. 

Vinna Insurance Groupulice 
Koželská v Ledči nad Sázavou. 

Provozní doba: PO 8:00-17:00 hod 
ST 8:00-17:00 hod. 

Ostatní dny po dohodě na tel. 
608 889 632 nebo 569 721 969 

(Rudolf Prchal). 
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů ve znění poz-
dějších předpisů, nelze pokračovat ve 
vydávání 

„ S p o l e č e n s k é kroniky" . 

V í t á n í dět í 
V souvislosti s výše uvedeným upozor-

ňujeme rodiče novorozenců na skutečnost, 
že v případě jejich zájmu o účast na akci 
„vítání dětí", kterou pořádá Komise pro 
občanské záležitosti, je třeba, aby navštívili 
matriční úřad s originálem rodného listu 
dítěte a svoji účast osobně potvrdili. 

- mb-
KONČÍ 

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 
chybíš nám, táto, 
chybíš nám všem. 

Dne 14. května už tomu 
byly 3 roky, co nás navždy 
opustil pan Jindřich Janák 
z Ledče nad Sázavou. 

Stále vzpomínají manželka Marie, děti Jin-
dřich a Martina, sestry Jana a Eva s rodinou. 

K A D E R N I C K E S L U Ž B Y 

( d á m s k é , dě t ské , p á n s k é ) 

T Y K V A R T O V Á J A R O S L A V A 
L E D E Č - N O V É S Í D L I Š T Ě 

o b j e d n á v k y n a tel . : 7 2 3 9 5 7 6 3 3 
p r o v o z n í d o b a d le d o h o d y 

HLEDÁM 
prác i na 2 -3 d n y v t ý d n u , 

odpo ledn í úk l id p o ce lý týden . 
I n f o r m a c e n a tel. 6 0 4 117 9 0 7 

PROVEDEME VESKERE 
ZEDNICKÉ PRÁCE 

T e l : 6 0 2 7 6 5 2 3 1 

FIRMA INEX 
Nabízí úklid bytů, výrobních 

prostorů, nemocníc, sociálních 
zařízení, atd. 

Kontakt vedoucí: 728 774 401 

D n e 1. 6. 2 0 0 8 os lav í m a n ž e l é J a n a a F ran t i šek G y g a l o v i svo j i z l a t o u 
sva tbu . M i l á m a m i n k o a ta t ínku, p ř e j e m e V á m i nadá le p e v n é zd rav í 

a z á j e m o děn í k o l e m vás . 
Dcera a syn s rodinami 

p o x c o n n 

I 

IUDUJE NOVÝ ZÁVOD V KUTNÉ HOŘE 
E JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH EXPORTÉRŮ V ČR 
>ŮSOBÍ ÚSPĚŠNĚ 7 |_ET V ČR 

PRO NOVY ZAVOĎ V KUTNÉ HORE 
NABÍZÍME TYTO VOLNÉ POZICE: 

• OPERÁTOR 
• KONTROLOR 

SKLADNÍK 
• OPRAVÁŘ 
» VEDOUCÍ SKUPINY 
> ÚDRŽBÁŘ 
> SMĚNOVÝ MISTR 

. VÝROBNÍ INŽENÝRY 

. PROCESNÍ INŽENÝRY 

. TEST INŽENÝRY 

. INŽENÝRY KVALITY 

Chcete se dozvědět více? 
Zveme Vás na Náborové dny: 

20.5. Ledeč nad Sázavou, 
Městský úřad, 2. patro, 
od 13 hod. 

- kompletace PC nebo LCD monitorů na výrobní lince 
- provádění kontroly kvality vyrobených počítačů na výrobní lince 
- skladování, evidence materiálu, příjem a výdej materiálu 
• oprava HW chyb, výměna vadných komponentů 
- vedení skupiny pracovníků, odpovědnost za plynulý chod výroby 
- zajištění provozu a údržba výrobní linky, SOU nebo SŠ, vyhláška 50 
- zodpovědnost za celou směnu, SŠ, SOU 

• zavádění nových výrobků do výroby, řízení technologických změn 
• sledování a zvyšování produktivity výroby, vytváření výrobních pr 
- nastavování testovacích procesů, odstraňování HW a SW chyb 
- implementace systému kvality do praxe, identifikace příčin závad 

Náborová kancelář 
Benešova 610,2. p. 
284 01 Kutná Hora 

tel.: 466 057 894,466 057 893 
pondělí a středa 8:00 -18:00 hod. 

úterý, čtvrtek a pátek8:00 -16:00 hod. 
www.foxconn.cz 

SVATBA HASIČKY 
Své ANO v obřadní síni ledečské radnici slíbil v sobotu 19. 4. 2008 člence le-

dečského hasičského sboru Lucce Irschikové pan Martin Císař. Po svatebním 
polibku, podpisu protokolu a opuštění radnice byl zbrusu nový manžel spoután 
ledečskými hasiči řetězem s koulí a visacími zámky. Nevěsta si musela, po-
kud chtěla mít manžela pohyblivého, klíč k jednomu z těchto zámků sestřelit 
vodním proudem ze sloupu lampy veřejného osvětlení, což pro ni, jako zkuše-
nou hasičku z ledečské výjezdové jednotky, nebyl žádný problém, pouze bě-

lostné svatební 
šaty s hlubokým 
výstřihem její 
zručnost malinko 
omezovaly. Její 
kolegové hasiči 
i vedení radnice 
přeje novoman-
želům do společ-
ného života více 
takových úspěš-
ných zásahů. 

Daniel Horký 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511, 
fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. 
Podávání novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1—1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o. 

http://www.foxconn.cz
mailto:otakar.kubat@ledecns.cz
http://www.ledecns.cz

