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OSLAVA 
DNE MATEK 

sokolovna Ledeč n. S. 

7. května 2008 ve 13, 30 hod. 

Program žáků ledečských škol 
a Blažkovy dechovky 

Každoročně v předjaří pořádáme výpravu do království bledulí a jejich skromná krása nás vždy 
znovu potěší příslibem blížícího se konce zimy. Letos ale ten čas jakoby nechtěl dovolit, abychom 
správně odhadli dobu, kdy pokvetou opět v plné slávě. Počasí se neustále měnilo a vždy spíše 
k horšímu, takže nezbývalo, než se podívat těch pár roků nazpět, jak bývalo, zvolit vhodně takový 
průměr v čase a spolehnout se na moudrost přírody, která jistě zná ten pravý čas, který se rok co 
rok opakuje. Na zahrádkách už kvetou, ale jak bude v lesích? Pár dní před určenou sobotou denně 
pršelo, i ten poslední pátek před naší výpravou. 

Stal se ale zázrak. Sobota nás přivítala ve Ždírci nad Doubravou bezmračnou oblohou 
a slunce nás pak provázelo celý den. Sešlo se nás devatenáct a pohodlnou cestou jsme brzo 
došli do oblasti chráněného území „Ransko" a nepřehledná plocha rozkvetlých bílých květů 
v celé nádheře. Jakoby ani nekončila, ztrácela se do hloubky řídkého lesa, ohraničená tabul-
kami, žádajícími návštěvníky o dodržování zákazu. Nikdo z nás nevstupuje do porostu bílého 
koberce - nikdo neutrhne ani jediný květ. Příroda je nám bratrem i sestrou a pamatujeme: „... 
netrhej, však nesázels...". 

Sešli jsme se tu tentokrát Ledečští, Světlá, Havlíčkův Brod a také z Prahy. Ti přijeli do 
Zdířce autem a tak nám některým bylo dopřáno ještě se podívat k Velkému Dářku. Věřte-
-nevěřte, tam jsem viděli už i odvážlivce při studené koupeli. 

My ale odjíždíme dál, cestou přes Chotěboř, Habry a Leštinu jsme ještě stačili využít 
krásný den a volný čas k návštěvě další rezervace bledulí na Velké Olšině. A koberec květů 
zde stejně rozlehlý v řídkém porostu vzrostlých olší - však „Olšina" tak napovídá - a tady 
je květů ještě hustěji než na Ralsku. 

Jen stezka vyšlapaná do hloubi mokřadu, mezi květy, napovídá, že cosi se změnilo proti 
předešlým létům. Možná propagace tak negativně působí, snad příležitost láká k trhání 
květů návštěvníky, kteří jsou neukáznění a neporušenou plochu teď hyzdí pruhy rozšlapané 
mokřiny. Kdo to tady viděl a znal dříve, cítí zklamání. Snad by pomohlo pár tabulek zaka-
zujících vstup. Ale zdali? 

Ale slunečný den alespoň něco napravil. Stalo se neuvěřitelné. Mezi dobou dlouhotr-
vajících dešťů, větrného počasí, dokonce také sněhových přeháněk, jediný pěkný. Byl to 
veliký dar. 

Ještě jsme si při setkání připověděli, že se chceme opět sejít 3. května na Doubravce, 
v údolí té půvabné říčky, při čtení veršovaných pověstí, které zaznamenal chotěbořský slu-
ha Boží a havlíčkobrodský gymnazijní profesor František Boštík. Kdo se chce připojit? 

Oldskauíi Ledeč, Sonny 

OBŘADNÍ SÍŇ 
Městského úřadu v Ledči nad Sázavou 

18. dubna 2008 v 15 hodin 

JARO 
Dukáty dalo potokům a Inkám, 

pampeliškám a blatouchům 
a políbení obnaženým rukám 
oranic a země vlhkým rtům. 

Skřivánek otevřel už nebe písní, 
poštolka žehná krajině 

a tomu, kdo si jaro vysní, 
zazvoní krása v květině 

Království bledulí 

PODĚKOVÁNÍ 
Protože ke mně vichřice Emma 

nebyla něžná, chtěla bych tímto po-
děkovat Sboru dobrovolných hasičů v 
Ledči, starostovi města a vůbec všem 
za snahu pomoci mně nouzi. Ještě 
jednou veliký dík. 

Věra Zachová, Ledeč n. S. 

KONCERT SOUBORŮ ZUŠ 
Srdečně zveme ledečskou veřej-

nost na již tradiční Koncert souborů 
Základní umělecké školy v Ledči nad 
Sázavou. Představí se všechna hudební 
tělesa školy - dechový, taneční, kláve-
sový a akordeonový orchestr, flétnový 
soubor, pěvecký sbor Hlásek, komorní 
sbor Campanella a také další komorní 
soubory, v jejichž podání budou uvede-
ny především populární skladby. Letošní 
koncert bude bohatší o vystoupení žáků 
tanečního oboru, svoje připravené vy-
stoupení předvedou také žáci literárně 
dramatického oboru ZUŠ. 

Koncert se bude konat v sokolovně 
v pátek 25. dubna 2008 od 18 hod. 

POZVÁNKA 
na přátelské setkání s poslancem ČSSD 

V Í T Ě Z S L A V E M J A N D Á K E M 

Z úst známého herce a bývalého minis-
tra kultury se jistě dozvíte mnoho zají-
mavých informací i historek z vrcholné 

politiky i hereckého světa. 

I M Č S K l WOMTWY 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 10. března 2008 

RM schvaluje: 
- přílohu č.l k dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní 

společností, a.s., kterou se nájemné za městské lesy v roce 2007 zvy-
šuje o 165 000,- Kč. 

- dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní společností, a.s., 
kterou se určuje nájemné za městské lesy pro rok 2008 na 310 000,- Kč. 

- změnu pojistných smluv č. 551-06164-11 ač. 5503522-14 uzavřených 
s Českou pojišťovnou, a.s. 

- zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc.č.. 109/2 v kat. území 
Habrek pod areálem ZD Habrek. 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. st. 254 
o výměře 30 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou s paní Zdeňkou 
Marčaníkovou, Záhořany čp. 138, 411 48 Křesetice v předloženém 
znění (cena pronájmu 1000 Kč/rok) 

- výběr firmy na provedení tří dětských hřišť v Ledči nad Sázavou 
Technické služby Ledeč nad Sázavou. 

- schvaluje uzavření „Dohody o svěření osobního motorového vozi-
dla do společného užívání jakožto vozidla referentského" s panem 
Františkem Plevou, pracovníkem OS Informační centrum Ledeč nad 
Sázavou s účinností od 17. 3. 2008. 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
VCP Net, s.r.o. Hradec Králové. Věcné břemeno, na majetku Města 
Ledeč nad Sázavou, spočívá v právu zřizovat a provozovat zařízení STL 
plynovodu a plynovodní STL přípojky pro objekt čp. 96 v Ledči nad Sá-
zavou", na pozemku parc.č. 2070/31 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

RM odkládá: 
- na rok 2009 provedení výměny 1 ks okna v 1 místnosti ordinace 
MUDr. Jany Kočové v budově polikliniky, kterou si bude (nebude) 
hradit uživatel formou předplaceného nájmu. 

RM ukládá: 
- odboru majetku a investic řešit nájemní smlouvu s firmou Roboinvest 

přes advokátní kancelář paní JUDr. Ladislavi Lebedové. 

USNESENÍ 
z mimořádné schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 26. března 2008 

RM schvaluje: 
- výběr firmy na provedení „Informačního systému na území města Ledeč 

nad Sázavou" Technické služby Ledeč nad Sázavou. 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 31. března 2008 

RM schvaluje: 
- udělení plné moci JUDr. Ladislavě Lebedové ve věci nájemní smlou-

vy a nájmu pozemku s firmou Roboinvest. 
- pronájem bytu zvláštního určení č. 12, ul. 5. května 1252, Ledeč nad 

Sázavou v domě s pečovatelskou službou manželům Marii a Alexiovi 
Andělovým, bytem Teplice a to na dobu neurčitou s tím, že se přihlásí 

v Ledči nad Sázavou k trvalému pobytu. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
ve výši Kč 1574,- měsíčně. 

- zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku PK 1837 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou. 

- pronájem nebytových prostor v budově polikliniky čp. 450, ulice 
Habrecká v Ledči nad Sázavou o celkové ploše 58,40 m2 ZZS kraje 
Vysočina s termínem od 1.4.2008 do konce roku 2014 v souladu s pů-
vodní smlouvou č. OdMI/27/06-N. 

- provedení drobných úprav nově pronajatých nebytových prostor po 
bývalé LSPP v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 
450 na vlastní náklady pronajímatele. 

- výpověď z nájmu nebytových prostor-1 místnosti v budově polikliniky čp. 
450 v Ledči nad Sázavou s termínem ukončení nájmu ke dni 30.4.2008. 

- souhlasí s provedením obnovy zdravotnických instalací ( vodo-
vodního řádu) v pronajatých prostorech společností OMILBRUS 
Ledeč s.r.o., sídlem Habrecká čp. 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
do 4.000,- Kč. 

- odprodej 25 m2 vyřazené dlažby, p. Jiřímu Tůmovi, bytem Olešská 
čp.19, Praha 10 a 5 m2 Ing. Břetislavu Dvořákovi, Kožlí 184, 582 93 
Kožlí. Za cenu 200,- Kč a m2. 

- dodatečně provedení stavebních prací II.etapy v ordinaci MUDr Jare-
menka ve výši 116.873,- Kč. v budově polikliniky v ulici Habrecká 
čp. 450 v Ledči nad Sázavou. Uvedená částka bude brána jako před-
placené nájemné a bude smluvně zakotvena formou dodatku k nájem-
ní smlouvě. Dodatek ke smlouvě vyhotoví správce objektu. 

- dohodu o úhradě závazku mezi dlužníky Erikou a Petrem Staníčkový-
mi a pověřuje starostu města - p. Stanislava Vrbu podpisem dohody. 

- rozšíření vchodu do koupelny v bytě č. 35 v domě s pečovatelskou 
službou v ul. 5. května 1252, za podmínky osazení rozšířeného vcho-
du zárubněmi a dveřmi. Žadatel pan Libor Mindl provede veškeré 
úpravy na svoje náklady. 

- aby do nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě čp. 498, ul. 28.října, 
Ledeč nad Sázavou, byly od 1.1.2008 zahrnuty všechny úhrady za 
služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu. 

- příspěvek pro svaz diabetiků Havlíčkův Brod ve výši 2.000,- Kč. 

RM neschvaluje: 
- žádost pana Antonína Ziky o snížení platby nájemného za pronájem 

bytu č. 7/1 v domě čp. 77, Čechova ulice, Ledeč nad Sázavou. 

RM ukládá: 
- tajemníkovi Ing. Molínovi nechat prověřit a právně posoudit smlouvu a 

dodatek ke smlouvě č. 3. o užívání softwarového produktu fenix s PVT a 
ASSECEM u JUDr. Ladislavy Lebedové. 

- místostarostovi Jaroslavu Doležalovi jednat s Billou a to do příští RM 
14.4.2008. 

- odboru majetku a investic předložit do RM 14.4.2008 návrhy možné 
instalace tabulí pro měření rychlosti. 

RM odkládá: 
- provedení výměny vchodových dveří v bývalé LSSP v budově poli-

kliniky v Ledči nad Sázavou a to na rok 2009. 
- provedení výměny oken a dveří v pronajatých prostorech společností 

MEDIA s.r.o., se sídlem Habrecká čp. 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 
2008 a žádost odkládá na rok 2009. 

Udržitelnost projektů SROP 
Město Ledeč nad Sázavou realizovalo v posledních čtyřech letech tri projekty ze Společného re-

gionálního operačního programu (SROP), který využíval prostředky EU. Jednalo se o tyto akce: 

Poř. Název projektu SROP Prostředky z EU Termín realizace 
1 Metropolitní síť LeNet 3 392 000 2004 -2006 
2 Foglarova Ledeč (propagace města) 986 700 2006-2007 
3 Ledečsko 2007-8 (směrové značení) 357 000 2007-2008 

Celkem akce SROP 4 735 700 2004-2008 

Základním požadavkem poskytovatele dotace je udržitelnost projektu po smluvně stanovenou 
doby min. pěti let. Proto je sestaven systém kontrol a monitorovacích zpráv, které musíme v pra-
videlných intervalech gestorovi projektu SROP předkládat. Při současné absenci projektového 
manažera na ledečské radnici nezbývalo nic jiného, než aby se této povinnosti ujali vedoucí 
organizačního oddělení, paní Jitka Urbanová a starosta města, kteří při vzájemné spolupráci 
zajistili potřebné monitorovací zprávy a požadované podklady. U první akce tak spolupracovali 

o prvním březnovém víkendu, u druhé akce 
těsně po Velikonocích vypomohl i místosta-
rosta Doležal a u poslední akce tato spolu-
práce probíhala na lince ledečská radnice 
- havlíčkobrodská nemocnice, kde byl staros-
ta krátce hospitalizován se srdeční příhodou. 
Přesto se i v tomto případě zdařilo průběžnou 
monitorovací zprávu zvládnout v termínu, 
hlavně díky technice pořízené v rámci prv-
ního projektu Metropolitní síť LeNet, která 
umožňuje dálkový přístup a komunikaci. Za 
uplynulé období máme tedy povinnost udrži-
telnosti všech tří projektů SROP splněnou, pro 
příští období nás to stále ještě čeká. 

-sv-
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O s l a v a s v á t k u ž e n 
V pondělí 10. března 2008 se od 14:00 hodin uskutečnila v dílně stacionáře 

Petrklíč na DPS oslava svátku žen. Žákyně VI. B ledečské základní školy 
a 3. ročníku ZUŠ, 11-tiletá Štěpánka Vrbová si pro babičky z pečovatelského 
domu nastudovala a připravila pásmo 15 písní, které sama zahrála na klávesy 
a zazpívala. Na oslavu pozvala obyvatele DPS samostatně vyrobeným plaká-
tem a přednesla jim během 60 minut pásmo písní v pořadí: 

Pár havraních copánků, Dajána, Yesterday, Japonečka, Řekni, kde ty kytky 
jsou, Tam u nebeských bran, Titanic, Tři kříže, Miluji tě, Králoství své dá on chu-
dým, Z Betléma se ozývá, Rozdávejme lásku svou, Když se zamiluje kůň, Dělá-

ní, Není nutno a jako 
přídavek Malý hošík 
černovlasý a Nedale-
ko od Trenčína. 

Ne všechny písně 
vyšly na sto procent, 
ale řadu z nich si pu-
blikum s chutí zazpí-
valo s ní a některé i se 
slzičkami v očích. 

Na květnový svátek 
matek chystá Štěpán-
ka pro obyvatelky 
z DPS další vystou-
pení. 

-sv-

Situace na trhu práce v mikroregionu 
Ledeč nad Sázavou 

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad Sázavou k 31. 3. 2008 
činila 4,42 %, což je 237 uchazečů o zaměstnání (z toho 168 žen). Průměrná 
míra nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod byla 4,15 %. 

K 31. 12. 2007 byla na Ledečsku nezaměstnanost 4,54 %. Počet nezaměst-
naných klesl od té doby o 6 uchazečů o zaměstnání (k 31. 12. 2007 - 243 
uchazeči o zaměstnání). 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 127 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti 
je zde 3,99%. 

Počet volných pracovních míst na Ledečsku činil k 31. 3. 2008 celkem 82 
míst. Najedno volné pracovní místo připadá 2,89 uchazeče o zaměstnání. 

Divadlo opět v Ledči 
Po předchozích úspěších se Sha-

kespearovým Romeem a Julií a Snem 
noci svatojánské a Moliérovým La-
komcem se ochotnický spolek mla-
dých divadelních nadšenců Mimocho-
dem vrací s nově nastudovanou hrou. 

Svěží komedie Ten, kdo utře nos 
je jedna z prvních a nejúspěšnějších 
frašek francouzského spisovatele 
a dramatika George Feydeaua. Věčné 
téma nevěry a humorný propletenec 
milostných mnohoúhelníků z ní dě-
lají osvědčenou záležitost, která díky 
své nadčasovosti pobavila už několik 
generací diváků. Každá minuta je 
naplněna vybroušenými dialogy a jis-
křivou interakcí jednotlivých postav, 
jak už se na génia situační komedie 
patří. Zatímco mužské postavy ve hře 
vystupují jako nevěrnici a svůdníci, 
jejich ženské protějšky berou nevěru 
podle hesla „oko za oko" jen jako 
odplatu za záletné chování manže-
lů. Zápletka se točí okolo záletného 
donchuána Pontagnaca, který na ulici 
sleduje půvabnou dámu a záludným 
způsobem se k ní vetře do domu, 
jen aby zjistil, že je manželkou jeho 
známého přítele Vatelina. Ta, ač o její 
přízeň usiluje ještě někdo další, se 
ovšem zapřísáhla, že svého manžela 
nepodvede, dokud k tomu nebude mít 
pádný důvod. Vše se ještě více zamo-
tá, když Vatelinovi přijede z Británie 
nečekaná dámská návštěva... 

Secesní fraška Ten, kdo utře nos 
patří k Feydeauovým nejhranějším 
kusům a k divácky nejoblíbenějším 
zástupcům žánru vůbec. Důvody 
je možné spatřit právě v brilantně 
vypointovaných scénách, přesně vy-
stižených postavách a nemalé dávce 
sarkastického ostrovtipu. 

V hlavních rolích se představí 
Denisa Budilová, Josef Nádvorník, 
Filip Ženíšek, František Čapek a řa-
da dalších členů kulturně osvětové-
ho sdružení Mimochodem. Hra byla 
nastudována pod taktovkou Tomáše 
Doležala a Filipa Ženíška a divá-
kům bude nabídnuta ke zhlédnutí 
o víkendu 25.4. - 27.4., každý den 
od 19:00 v sále Gymnázia v Ledči 
nad Sázavou. Předprodej vstupenek 
bude od 21.4. v Informačním centru 
v Ledči n. S. Bližší informace vám 
podají plakáty na příslušných ná-
stěnkách. 

Za divadlo Mimochodem 
Filip Ženíšek 
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Včely a výroční schůze včelařů 

V sobotu 8. března 2008 jsem se jako člen Českého svazu 
včelařů zúčastnil výroční členské schůze včelařské organizace 
v Ledči nad Sázavou. Byla to 100. výroční schůze bez oslav, 
ale naplněná obavami o zdravotní stav včelstev a pokyny, jak 
léčit naše včelstva, aby nás nepostihla nevídaná pohroma za-
příčiněná varroázou s českým názvem kleštík včelí. 

Za Město Ledeč n. S. nás přišel pozdravit starosta pan Sta-
nislav Vrba, místostarosta pan Jaroslav Doležal, za včelaře 
z Hněvkovic přítel Jan Veleta, předseda jejich organizace, za 
včelaře ze Zruče n. S. přítel Ing. Oldřich Doležal, jejich před-
seda. 

Schůzi s bohatým programem s přehledem řídil místopřed-
seda přítel Ing. Jan Sekot. 

V úvodu přítomní uctili památku zemřelých členů v mi-
nulém roce a bylo připomenuto i nedožitých 80 let bývalého 
předsedy, prof. Karla Krátkého, který naši organizaci řídil od 
roku 1960 do roku 1995. 

Současný předseda př. Josef Bouma informoval, jak se mu 
s kolektivem členů výboru a důvěrníků podařilo splnit úkoly, 
které v loňském roce při nástupu do své funkce po zemřelém 
př. Kovandovi převzal. 

Ve své zprávě popsal čtyři stěžejní úkoly 1. Boj proti varroáze, 
2. Boj proti zbytečné administrativě, 3. Boj s pohodlností členů 
povětšině vyjádřené výmluvou „nemám čas", 4. Pokusit se snížit 
věkovou hranici včelařů, kdy průměrný věk je 61 roků. 

Důslednými opatřeními v boji proti varroáze se podařilo 
v naší organizaci 
udržet ztráty na 
včelstvech zatím 
na úrovni 10 %. 
Některé okresy, 
jak se dovídáme 
ve sdělovacích 
prostředcích, hlá-
sí ztráty včelstev 
až kolem 50 %, 
někde i více. Ne-
můžeme se ovšem 
radovat předem, 
protože rozho-
dující pro rozvoj 
včelstev bude 
mimo zdravotní-
ho stavu hlavně 
vývoj počasí 
v březnu a dubnu. Těm včelařům, u kterých bylo ve směsném 
vzorku ze zimní zjištěno v průměru více jak 3 samičky varroa 
na včelstvo, byl přímo na schůzi vydán návod i léky. Tedy 
s léčbou se mohlo začít ihned v sobotu či neděli. Počasí tomu 
vyhovovalo. 

Uvítali jsme návštěvu shora jmenovaných představitelů 
našeho města a patří i poděkování zastupitelům města za 
jejich rozhodnutí nás finančně podpořit při plánované opravě 
včelařského domu a vydání publikace ke stému výročí naší 
organizace. Toto nám bylo v pozdravném projevu přislíbeno 
panem starostou Vrbou. Místostarosta pan Doležal, který se 
účastnil naší výroční schůze již v loňském roce, byl potěšen, 
že jsme svoje plánované úkoly splnily a měl možnost se sám 
přesvědčit, že boj proti varroáze je opravdu náročný. S tímto 
sdělením se nám při odchodu svěřil. 

Pokud jako včelaři chceme udržet varroázu na únosné míře 
bez vážných ztrát, musí včelaři vědět, umět, mít prostředky 

a odhodlání. Abychom věděli více, zúčastnilo se osm našich 
důvěrníků na svoje náklady 1. a 2. března semináře, který 
pořádala ZO ČSV Zruč n. S. Zde přednášeli Ing. Ant. Přidal 
z univerzity z Brna a Ing. Květoslav Čermák - uznávaný vý-
zkumný pracovník z VÚ pracoviště Zubří. Jejich nejnovější 
poznatky v boji proti varroáze z obou přednášek pro nás 
v hlavních bodech nastínil př. Mišoň. 

O tom, že loňské léčení stálo včelaře v Ledči celkem 
42 500 Kč, přednesla v pokladní zprávě př. Němečková. 
V pečlivě připravených obálkách předala členům proti pod-
pisu přidělenou dotaci SZIF z peněz EU ze dvou dotačních 
titulů v celkové částce 25 000 Kč. Na léčení jsme doplatili 
loni 17 500 Kč, tedy zhruba 160 Kč na každého včelaře. Slo-
vo do vlastních řad, aby členové věnovali větší pozornost při 
přípravě směsných vzorků, které se odesílají do laboratoře na 
vyšetření, přednesl jednatel př. Vaněk. 

Bez potřebného vybavení - kompresoru a vyvíječe aeroso-
lu bychom v boji neobstáli. Pomocnou ruku nám již prozíravě 
v roce 2005 podal kraj Vysočina, kdy nám finančně zabezpe-
čil možnost nákupu 3 ks kompresorů s benzinovým motorem. 
Tuto skutečnost v diskusi kladně zhodnotil př. Václav Vacek. 

Odhodlání bojovat s varroázou mají, jak jsem mohl pozo-
rovat, všichni moji dlouholetí přátelé včelaři, i když se nám 
ta osmdesátka rychle blíží. Podporu výboru při plánova-
ných akcích - oprava včelařského domu a vydání publikace 
- jsme vyjádřili nejen při hlasování, ale i svými závazky 

odpracovat přes 400 
hodin a finanční pod-
porou z vlastních ús-
por přes 10 000 Kč na 
opravu včelařského 
domu. 

včelařit. Př. Chmel, 
který tam pracuje, 
přivezl na výstavu ná-
padů, které ušetří čas 
a námahu při včelaření, 
prosklený demonstrač-
ní úl a nový typ úlové-
ho dna pro diagnostiku 

varroázy. Výstava se konala po ukončení oficiální časti schůze, 
kdy 7 vystavovatelů předvedlo názorně 20 exponátů. 

Jak získat nové mladé včelaře, nám nastínil přítel Ing. Oldřich 
Doležal ze Zruče n. S., kterému se podařil spolu se Středočeským 
krajem uvést do života projekt dotace. Dotace bude prakticky 
poskytnuta mladému včelaři ve výši 10 000Kč na nákup mini-
málně 3 ks nových úlů, včelstev, nářadí atd. s podmínkou, že toto 
mu bude zatím včelařskou organizací zapůjčeno na dobu pěti let. 
Pokud bude po dobu pěti let řádně včelařit, zapůjčený majetek se 
stane jeho vlastnictvím, jinak musí vše vrátit své včelařské orga-
nizaci. 

Kraj Vysočina zatím obdobný projekt dotace nevyhlásil. 
Kolik se nám potom přihlásí nových včelařů, nedokážeme 
odhadnout. Závěrem schůze se do naší organizace přihlásili 
dva noví včelaři a USP Háj. 

Jan Fulín, včelařský důvěrník za obvod Habrek 

Podle slov př. před-
sedy Josefa Boumy 
vznikne asi spolupráce 
s ÚSP Háj, kde chtějí 
začít s chovanci ústavu 
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KOZLOV 
USOUSEDU 

Zastupitelstvo naší obce je již po delší dobu 7-členné (bývalo 
9-členné). Starostou obce je již 5. volební období pan Josef 
Borovský z Kozlova. Zástupce starosty je pan Josef Bouma, též 
z Kozlova. Předsedou finančního výboruje pan Pavel Malimá-
nek z Kozlova a předsedou kontrolního výboru je pan Luboš 
Vavřička z Leštiny. Dále potom jsou zastupitelé pan Josef Tvr-
dík, paní Marie Horajsová z Kozlova a pan Josef Rut z Olešné. 
O finance se nám stará a hospodářku dělá paní Soňa Poupětová 
z Kozlova. Kronikářem je Ing. Václav Pospíšil. 

Největší akcí za poslední léta, kromě drobných oprav 
a úprav, bylo vybudování obecního vodovodu a následná ply-
nofikace našich obcí. Na obě akce si obec musela vzít úvěr, 
takže dnešní zastupitelstvo se v prvé řadě stará o splátky, aby 
se nedostalo na černou listinu neplatičů. Z toho mála, co nám 
ještě zbývá, se každý rok snažíme, za přispění nějaké dotace, 
udělat něco pro blaho našich obyvatel - např. jsou připraveny 
projekty a finanční rozpočet na opravu kapličky a autobusové 
čekárny v obci Olešná. V obci Kozlov se dokončují inženýrské 
sítě pro šest rodinných domků a připravuje se také druhá etapa 
opravy obecního úřadu. Jedna z nej větších finančních akcí je 
zpracování územního plánu pro naše obce - smluvní cena je Kč 
225 000, i zde obec počítá s nějakou dotací. 

Nej větší spolky v obci jsou především hasiči a myslivecké 
sdružení „Jasanka" se sídlem v Kozlově. Je zde i několik čle-
nů spolků včelařů a chovatelů drobného zvířectva. Zde bych 
chtěl vyzdvihnout činnost místních hasičů - k dnešnímu dni 
j e v členské základně rovných 30 členů. Pod vedením starosty 
SDH panem Václavem Malimánkem ml. z Kozlova a velitelem 
Josefem Tvrdíkem ml. z Kozlova se v loňském roce zúčastnili 
pěti soutěží a nechyběli ani ve všech děních, co se obce týče. 

Letos je však čeká přestavba místní „hasičárny", neboť obec 
jim před koncem roku zakoupila starší hasičské auto s cister-
nou, ze kterého měli všichni členové SDH měli velkou radost. 

Co nejvíce trápí mě jako starostu obce? 

Dalo by se to shrnout do dvou bodů. 
1) finance - zde bych se chtěl pozastavit nad jednou věcí 

- doposud nikdo nebral ani nebere ohled na to, kolik obcí spra-
vujete - finance jsou pořád stejné, jestli spravujete jednu obec 
nebo tři obce, anebo některý starosta i pět. 

2) byrokracie - která nás zahání čím dál více nad stohy papí-
rů, z mého hlediska je slovo starosta odvozeno od slova starat 
se o své občany a o obce a nikoli se lidem stranit tím, že zalé-
záme do svých kanceláří a musíme vypisovat různé formuláře, 
což doposud našim obcím nic kladného nepřineslo 

V obci Kozlov se rozjela vcelku slušná výstavba rodinných 
domků - celkem se jich staví osm a jeden se připravuje v obci 
Olešná. 

Žádnou významnou firmu v obci nemáme, je zde pouze ně-
kolik drobných podnikatelů. 

Věková struktura obyvatel obcí Kozlov - Olešná - Leština 

Obec muži ženy celkem 

Kozlov 48 45 93 

Olešná 11 11 22 

Leština 8 12 20 

Věkový průměr 42 47,9 44,9 

Obydlené a trvale neobydlené domy 

Obec obydlené neobydlené 

Kozlov 28 6 

Olešná 8 13 

Leština 7 6 

Celkem 43 25 

Sestavil: starosta obce Kozlov - Josef Borovský 
Zapsala: Soňa Poupětová, DiS. 

Německé studentky v Petrklíči 
V červnu 2007 oslovili učitelé naši třídu, zaměřenou na soci-

ální práci a speciální pedagogiku, jestli by někteří studenti měli 
zájem absolvovat osmitýdenní praxi v České republice. My, 
Jenny a Sophie, jsme ihned vyhledaly organizátory projektu. 
Obdržely jsme podrobné informace a poprvé jsme slyšely, že 
někde leží městečko Ledeč nad Sázavou, ve kterém můžeme 
vykonávat praxi pro přípravu na sociální povolání. 

Čas ubíhal a odlet se rychle přibližoval. Obavy se zvětšova-
ly, ale také vzrušení, co vše nás v této neznámé zemi očekává. 
Rozloučily jsme se s kamarády i rodinou a startovaly jsme na 
osm týdnů do nového života. Se slzičkami v očích, ale i s úsmě-
vem jsme odletěly do České republiky. 

28. října 2007 nám začala praxe v sociálním zařízení Petrklíč 
v Ledči nad Sázavou. Naše obavy zmizely, když jsme byly srdečně 
přijaty do velké rodiny v Petrklíči. Seznámily jsme se s dětmi ve 
stacionáři. Jsou většinou těžce duševně i psychicky znevýhodně-
né. S těmito dětmi ani jedna z nás dosud nepracovala. Začal nový, 
naprosto neznámý život. Chtěly jsme vše dokázat a využít své 
dosavadní vzdělání. Rychle jsme byly vtaženy do všech činností 
v zařízení, v pečovatelské, pedagogické i hospodářské oblasti. 

V Petrklíči probíhaly dny bez problémů, zvykaly jsme si stále 
více. Pociťovaly jsme atmosféru v zařízení jako zcela novou, ale 
velmi příjemnou. V Německu jsou zařízení větší a nemají tak 
srdečné vztahy. Často se spolupracovníci znají jen velmi zběž-
ně. Vychutnávaly jsme si práci s dětmi, měly spoustu nápadů 
a dostaly prostor je realizovat. Zpočátku jsme se chovaly zdr-

ženlivě a opatrně při kontaktu s dětmi, protože jsme měly strach, 
abychom něco neudělaly špatně. Avšak když jsme se po mnoha 
pozorováních sžily se spolupracovníky a dětmi, strach byl pryč 
a staly jsme se pevnou částí týmu. Práce byla krásná a budeme 
naše nové kolegy, děti i celou atmosféru velmi postrádat. 

Často jsme pochybovaly, zda jsme učinily správné rozhodnutí 
a absolvovaly praktikum v Česku. Nyní však, s odstupem času, 
víme, že rozhodnutí bylo správné, i když to někdy bylo obtížné. 
Praxe nám umožnila získat životní a odborné zkušenosti, ze kte-
rých můžeme čerpat v našem příštím životě. 

Jenny a Sophie 

(Tento článek před nedávnem vyšel v městském tisku v Lu-
dinghausenu v Německu. Jeho text upravila a pro Ledečské no-
viny sestavila Bc. Iveta Vrbová - vedoucí stacionáře Petrklíč) 
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• Návštěva senátora Moldana 
Dne 10. března 2008 se uskutečnilo v obřadní síni ledečské 

radnice setkání senátora Bedřich Moldana se starosty měst a obcí 
mikroregionu Ledečsko. Pan senátor seznámil starosty s projek-
tem Sázava čistá, zdravá, romantická, nad kterým převzal patro-
nát. Projekt Čistá Sázava se zrodil v první polovině roku 2007 
z popudu starosty Kácova pana Buchala po vzoru podobných 
projektů na Dyji a Bečvě. Od té doby se uskutečnilo několik se-
tkání starostů posázavských měst a obcí k problematice Sázavy, 
kde, jak vyplývá z názvu projektu, je společným zájmem starostů 
řešit oblast čistoty vod nejen v Sázavě, ale v celém jejím povodí, 
čistoty ovzduší a životního prostředí v posázavských oblastech 
a v neposlední řadě též aspekt turistický. 

Na jednání s panem senátorem bylo dohodnuto, že nejbližší 
setkání starostů nad řešením projektu Čistá Sázava se uskuteční 
28. dubna v Ledči nad Sázavou ve Sluneční zátoce. 

• Geografický střed ČR s rozhlednou 
Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vyso-

čina připravuje projekt, který si klade za cíl využít prostředků 
EU k propagaci a turistickému využití geografického středu 
České republiky, který byl před několika lety geodety zamě-
řen v katastru obce Číhošť na Ledečsku. Dnes zde stojí zatím 
skromný osamocený pilířek s označením středu republiky. 
V blízké budoucnosti by zde mohla vyrůst rozhledna a školící 
středisko s geografickým zaměřením. 

S myšlenkou výstavby rozhledny v katastru obce Číhošť 
koketoval v nedávné minulosti první hejtman kraje Vysočina 
František Dohnal. Nyní po čtyřech letech nabývá tento nápad 
.konkrétnější podoby. Rozhledna by mohla stát těsně pod vr-
cholem kopce Borovina a byla by přístupná z příjezdové komu-
nikace k obci Číhošť. 

S projektem rozhledny se snaží uspět též další obec ledeč-
ského regionu, v Bohdanči jsou již připraveni na výstavbu 50-ti 
metrové dřevěné rozhledny originální konstrukce vystavěné na 
třech dřevěných sloupech. Obě rozhledny by zajisté přispěly 
k turistickému oživení ledečského regionu. 

"^Ijr -' 

• Informační systém ve městě 
Již před rokem v březnovém Informačním servisu 2007 

jsme vás informovali o podání žádosti o evropský grant 
z grantového schéma Operačního programu Rozvoj cestovní-
ho ruchu, který jsme plánovali využít k pořízení směrových, 
uvítacích a informačních tabulí a k vytváření digitálních 
informačních letáků na ledečském webu, které budou volně 
přístupné a jejichž případné vytištění bude zajišťovat ledeč-
ské Informační centrum. 

S žádostí o grant jsme uspěli a se souhlasem zastupitel-
stva města uzavřeli smlouvu s gestorem programu Krajským 

úřadem kraje Vysočina a v rámci podopatření 5.4.1.2 Rozvoj 
služeb pro cestovní ruch na regionální úrovni začali v letošním 
roce s vlastní realizací směrového značení tím, že jsme zorgani-
zovali výběrové řízení na dodavatele. Vzhledem k rozsahu akce 
do 0,5 mil. Kč jsme mohli využít formy poptávkového řízení, 
ve kterém mimořádná rada města dne 27. 3. 2008 vybrala jako 
nej výhodnější nabídku od dodavatele TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. Realizace akce, v rámci které bude instalovaný jednotný 
informační systém směrových tabulí po městě s označením 
ulic, památek, budov, institucí, sportovišť a v případě zájmu 
i firem by měla být dokončena do konce června t.r. 

• Oranžová růže k svátku žen 
Tak jako každým rokem na svátek žen i letos již popáté obdr-

žely všechny ženy na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou ky-
tičku. Tentokrát to byla oranžová růžička z Holandska, kterou 
starosta Vrba a místostarosta Doležal obdarovali osobně nejen 
všechny přítomné ženy na radnici, ale též v městské knihovně, 
pečovatelské službě, v mateřských školách a stacionáři Petr-
klíč. V základní škole delegovali tuto milou povinnost na ře-
ditele školy, kterému poskytli dostatečný počet květin. Stovka 
žen, které město buď přímo nebo nepřímo zaměstnává, přijala 
tento voňavý a křehký dárek s netajeným potěšením. 

• Ledečští hokejisté získali bronz 
Vítězstvím 11:2 nad mužstvem Humpolec B zakončili 

hokejisté HC Ledeč nad Sázavou v sobotu 8. 3. 2008 před 
domácím publikem hokejovou sezónu 2007/2008. V přeboru 
pelhřimovského okresu tak obsadili po zásluze krásnou třetí 
příčku za mužstvy Pelhřimova B a Čejova. S Čejovem bojo-
vali o stříbrný stupínek až do posledního zápasu a nakonec 
skončili za loňským vítězem o pouhý jeden bod! Je vidět, že 
domácí prostředí a zázemí v ledečské aréně přináší své plody. 
Gratulujeme. 

• Aktualizace žádostí o pronájem bytu v DPS 
Na základě rozhodnutí Komise rady města pro pronajímá-

ní bytů zvláštního určení v sociálním zařízení Města Ledeč 
nad Sázavou ze dne 8. 1. 2008 byla provedena aktualizace 
žádostí o pronájem bytu zvláštního určení v Domě s pečova-
telskou službou ul. 5. května v Ledči nad Sázavou. Termín 
pro obnovu těchto žádostí byl stanoven od 22. 1. 2008 do 
29. 2. 2008. Počet žádostí ke dni 22. 1. 2008 byl celkem 
79. Osloveno aktualizací bylo celkem 67 žádostí (s datem 
podání žádostí do 30. 9. 2007, žádosti podané po tomto datu 
se neaktualizovaly). Po uplynutí výše uvedeného období byl 
zpracován seznam aktuálních (obnovených), neobnovených 
a nově podaných žádostí. 

Počet aktuálních (obnovených) žádostí o pronájem 
bytu zvláštního určení v DPS v Ledči nad Sázavou ke dni 
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29. 2. 2008 je 36, z toho žádostí, které mají být realizovány 
při uvolnění bytu v DPS - malý byt 2 žádosti, velký byt 2 
žádosti. 

Počet neobnovených žádostí o pronájem bytu zvláštního 
určení v DPS v Ledči nad Sázavou ke dni 29. 2. 2008 je 31. 

Počet nově podaných žádostí o pronájem bytu zvláštního 
určení v DPS v Ledči nad Sázavou ke dni 29. 2. 2008 je 13 
žádostí (z toho jedna výměna bytu). Z těchto žádostí jsou 
k realizaci při uvolnění bytu v DPS - malý byt 4 žádosti, 
velký byt 1 žádost a bezbariérový byt 1 žádost +1 žádost 
o výměnu bytu v rámci DPS za bezbariérový. 

Celkem tedy ke dni 29. 2. 2008 je evidováno 49 žádostí 
o pronájem bytu zvláštního určení v DPS v Ledči nad Sá-
zavou, z toho k realizaci pro malý byt 6 žádostí, velký byt 3 
žádosti, bezbariérový byt 2 žádosti. 

-sv-

ZUBNÍ POHOTOVOST 

DATUM JMÉNO 
LÉKAŘE ADRESA TELEFON 

26.-27.4. MUDr. Lánová 
Milana 

Zdírec n. 
Doubravou 32 569 694 639 

1.-4.5. MUDr. Molíková Dobrovského 
2023; H.B. 569 424 211 

8.-11.5. MUDR. Brázda 
Pavel 

Krále Jana 
538; Chotěboř 569 623 790 

17.-18.5. MUDr. Maštálková 
Zdeňka 

Habrecká 450; 
Ledeč n. S. 569 721 553 

24.-25.5. MUDr. Hanusek 
Milan Štoky 112 569 459 280 

31.5.-
1.6. 

MUDr. Richter 
Tomáš 

Jiráskova 669; 
Chotěboř 569 626 481 

Ledňáčkovy první narozeniny 
V sobotu 29. března 2008 uplynul rok od otevření mateřského centra Ledňá-

ček v Ledči nad Sázavou. Ledňáček tehdy tvořily tři maminky se svými dětmi 
stojící u zrodu myšlenky o vzniku mateřského centra v Ledči. Nyní lze „Led-
ňáčkovu rodinu" počítat na desítky a už je také pojí mnoho společných zážitků 
a akcí a byla navázána nová přátelství. 

Ve čtvrtek 27. března 2008 se konala oslava 1. narozenin mateřského centra 
Ledňáček, zřizovaného Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Popřát přišla zhruba 
dvacítka maminek s dětmi a mezi dalšími gratulanty patřili zástupci ZŠ Komen-
ského, v jejichž j ^ ^ ^ Q ^ n o H M i i ^ H prostorách Led-
ňáček našel své sídlo, ledečské 
dětské lékařky se S + + ^ svými sestřička-
mi a nechyběly / ^ m flj^f p ^ * ^ ^ B maminky ze 
světelského MC ^ t ^ ^ ^ H Rolnička. Pro děti 
bylo připraveno * í * * ^ ^ ^ B hledání Ledňáč-
kova pokladu a 4T - ^ ^ Ě všichni ochutnali 
krásný jarní dort s ledňáčkem, 
spoustou kop- ^ r e t i n a lentilek. 
„Chtěly bychom l poděkovat všem 
maminkám s dět- m ; ^ ^teré k nám 
do Ledňáčku chodí, a potom bychom rády poděkovaly za ten pěkný dort učňům 
oboru cukrář z SOU Vlašim a jejich mistrové," říká za koordinátorky MC Led-
ňáček Jana Flekalová. 

Za rok činnosti mateřské centrum Ledňáček navštívila necelá osmdesátka 
dospělých s dětmi. Pravidelně se mohou maminky s dětmi zúčastnit výtvarných 
dílniček, rytmiky a cvičení. Největší zájem je právě o rytmiku, ta ale od dubna 
bude probíhat v rámci čtvrtečního programu. Středa bude vyhrazena pro cvičení 
těhotných maminek. 

Mateřské centrum Ledňáček za uplynulý rok pro rodiče s dětmi z Ledečska 
připravilo mnoho zajímavých akcí. Mezi ně určitě patřila květnová buřtyáda 
na dvoře ZŠ Komenského, prázdninové výlety na Stvořidla a do Pavlova za 
zvířátky. „V říjnu se v našem mateřském centru konalo regionální setkání 9 ma-
teřských center. V listopadu a prosinci j sme se spojili s občanských sdružením 
Molekul a uspořádali dvě divadelní představení a v tomto roce ve spolupráci 
pokračujeme. V Ledňáčku také proběhla malá výstava svatebních fotografií či 
dětský karneval spojený se společnou svačinkou," podává výčet nejzajímavěj-
ších akcí prvního roku činnosti mateřského centra Jana Flekalová. 

Rodiče či prarodiče s dětmi z Ledče nad Sázavou a okolí, kteří by rádi mateřské 
centrum Ledňáček navštívili, tak mohou učinit vždy v úterý 9.00 - 11.00, středu 
9.30 - 11.00 a ve čtvrtek 9.00 - 11.00 a 15.30 - 17.00 v ZŠ Komenského. 

Hana Fikarová 
propagace a PR 

Mateřské centrum 

edňáček 
Ledeč nad Sázavou 

PROGRAM NA DUBEN 2008 
Hernička 
otevřena každé úterý 9:00 - 11:00 a každý 
čtvrtek 9:00 -11:00 a 15:30- 17:00. 
Na úterý je vždy připravena tvořivá dílnička 
pro maminky nebo děti a ve čtvrtek si mamin-
ky s dětmi mohou v rámci herničky společně 
zacvičit. 

Tvořivá dílnička 
Úterý 15. dubna - skládačka ze špejlí 

- ubrousková technika (Eva) 
Úterý 22. dubna - motýl do květináče (Lucie) 
Úterý 29. dubna - navlékání korálků pro 

maminky a babičky (Jana) 
Úterý 6. května - rámeček z hedvábného 

papíru (Lucie) 
Úterý 13. května - obrázky z přírodnin (Eva) 

Těhotenské cvičení 
Eva Drahozalová se těší na těhotné ma-
minky každou středu od 9:30. 

Přednáška na téma: Plaveme s kojenci 
a batolaty 
Pondělí 21. dubna 15:00 hod. 
Přednáška určená nejen rodičům s ma-
lými dětmi. Vede ji Eva Drahozalová 
z BC Plaváčku. 

Prosím nahlaste svůj zájem o přednášku 
buď přímo v Ledňáčku nebo e-mailem 
melednacek@centrum.cz nebo formou 
sms na tel. č. 608 084 226. Děkujeme. 

Otevírání studánek 
Pátek 25. dubna 
MC Ledňáček společně se společností Lesy 
ČR uskuteční zajímavé dopoledne pro rodi-
če s dětmi. Přesnější informace naleznete na 
vývěsce MC Ledňáček u České spořitelny 
nebo na nástěnce u ZS Komenského. 
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Paměť domů města Ledče - dům č.p. 152 
Lokalizace: před kostelem sv. Petra a Pavla v Mlýnské ulici 

Tento, na první pohled nevýrazný, dům prodělal během 
své pětisetleté historie tak složitý stavební vývoj, že si pro 
přehlednost připomeneme jen ty nejvýznamnější přestavby. 

Dům byl založen v období pozdní gotiky, tj. v rozmezí let 
1471 - 30. léta 16. stol., jako obdélná jednopatrová stavba 
se zaoblenými rohy. V přízemí byla jedna klenutá místnost; 
do patra se vstupovalo po venkovním dřevěném schodišti. 
Jak dlouho si dům uchoval tuto podobu, nevíme. Neznámo 
kdy, byl totiž razantně přestaven. Do dnešních dnů se z této 
gotické stavby zachovalo celé přízemí, do kterého se vstupu-
je kamenným sedlovým portálem, a část prvního patra. Nad 
sedlovým portálem je dodnes zachováno původní dřevěné 
bednění (dvě prkénka), které sloužilo jako podpěra při zdění 
odlehčovacího oblouku. 

Zmíněná přestavba spočívala v ubourání větší části patra 
a přístavbě (rozšíření) domu směrem ke kostelu, čímž se 
původní zastavěná plocha zvětšila zhruba na trojnásobek. 
Dům tak dostal podobu obdélného přízemního objektu opět se 
zaoblenými rohy; přístavba byla příčkou rozdělena na vstupní 
síň s černou kuchyní a světnici. Z černé kuchyně, osvětlované 
malým okénkem, se obsluhovala pec, která byla postavena 
v gotickém přízemí. Po peci se dochoval jen výklenek s ot-
vory (viz foto 3). Možná touto přestavbou, snad později, byl 
dům opět rozšířen o přístavek hospodářské budovy a získal 

tak půdorys L. Od počátku 20. stol. byl dům ještě několikrát 
různě přestavován (přístavba kuchyně, verandy, boření příček, 
zastřešení celého dvora atp.), až tak získal dnešní podobu. 

Nej zajímavější a zároveň nejcennější je nejstarší gotická 
část domu zachovaná dnes v jihozápadním nároží se sedlo-
vým portálem a šalovacími prkénky, dále kompletně zacho-
vané pecní otvory a několik původních mříží. 

Z majitelů domu jmenujme jen rodinu Svobodovu, která 
zde někdy od roku 1908 provozovala výkroj koží a prodej 
veškerých potřeb obuvnických, jak je napsáno nad vstupem 
do domu (viz foto 1). 

Objekt je dnes v dosti zuboženém stavu. Doufejme tedy, 
že případný nový majitel přistoupí k citlivé rekonstrukci 
a vrátí domu jeho podobu z počátku 20. století. 

Jiří Semerád 

Foto 1: Podoba domu zřejmě krátce po r. 1908 - dům má ještě 
šindelovou střechu, v popředí rodina ševce Svobody 

Foto 2: Stejný pohled v roce 2008 

Foto 3: Kompletně zachované otvory ústí pece v bývalé černé 
kuchyni - nej větší otvor je nakládací, vpravo od něj drobný 
pozorovací, nahoře jsou dva sopouchy pro odvod kouře; vše 
typicky umístěné v nice zeslabující stěnu a tvořící manipulační 
podestu. 

Foto 4: Pozdně gotický sedlový portál 
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Perla Posázaví a trampové 
Redakce 

V září minulého roku se poblíž Ledče n. S. konal 14. CS (česko-
-slovenský) potlach. Hlavní pořadatel A. Bay o dění kolem této 
akce informoval veřejnost v Ledečských novinách. Z těchto článků 
si čtenáři nemohli udělat ucelený obraz o trampském hnutí. Víme 
o tom, že se trampingem léta zabýváte, počátkem 90. let jste s man-
želkou postavili a provozovali za synagogou v ulici Na Potoce 
trampskou hospodu Malý kůň, kde se trampové scházeli. Můžete 
čtenářům vysvětlit co tramping, tento unikátní fenomén, který ni-
kde jinde než v Cechách a na Slovensku neznají, vlastně je? 

Pavel Koníček 
Pane redaktore, pouštíme se do debaty o trampech a tak si před 

čtenáři nebudeme vykat. Sám jsi byl u toho, když jsem hospodu 
otvíral. Natáčel jsi tam dokumenty v době, kdy žila trampským 
životem. Trampové, jak víš, nejsou chovanci klášterní školy. 
Rozdíl mezi Junáky a trampy je přibližně jako mezi Rychlými 
šípy a Bratrstvem Kočičí pracky a tak, i když se budu snažit 
některé výrazy učesat, nebudou vždy libozvučné. Příklad: ukradl 
= přivlastnil si. Loni jsme na Sluneční zátoce oslavili 100 let J. 
Foglara - Jestřába a letos bychom mohli oslavit 100 let tram-
pingu. Uvidíme jak se k tomu postaví T. O. Ztracená naděje, 
naše nejstarší trampská osada. Před třemi lety jsem několika 
ledečským trampům slíbil, že zdokumentuji trampské dění na 
Ledečsku a tak to mohu všechno namíchat. Aby to bylo pro čte-
náře čitelné a neusnuli při čtení těchto mouder, budeš to muset 
vydat na pokračování. Píši do trampských časopisů více méně na 
požádání své zážitky z vandrů, courů, trampů, šlápot a čundrů. 
O trampském dění v okolí Ledče, Sázavy, Želivky, Melechova 
a Lipnice vyšly tři povídky: Utopený ráj, Bomzák na velrybářské 
výpravě a Charlieho Řím. Protože mi je ještě nikdo nehodil na 
hlavu, pustím se i do tohoto riskantního podniku a ty se modli, 
aby po prvním vydání neklesl náklad Ledečských novin na nulu. 
Možná to ale zarazíš sám, nebo místní šéfkomisař policie, až se 
dozvíte, jak jsou vaše jména mezi trampy populární. 

Zatracení blázni 
táhnou krajem, se zpívá v jedné trampské písni a řekl bych, 

že autor přesně vystihuje to, co trampové jsou. Tedy myslím ty, 
co mají tramping jako životní názor. Ty, kteří se podle toho cho-
vají a žijí. Žiješ-li jako tramp a máš boty z toulavého telete, jsi 
u normálních lidí cvok. Dostávám často otázky typu: Proč ještě 
ve svých letech jezdíš v zimě, na jaře, v dešti, sněhu, pod širák? 
Co z toho máš, že se válíš v mrazu v lese na zemi? Hodně otázek 
jsem dostal po 14. potlachu a tak se to pokusím vysvětlit. Čtenáři, 
které tato tématika zajímá, se mají možnost dozvědět to, co je 
nikdo ve škole neučil a asi nikdy učit nebude. Trampské hnutí 
vzniklo v Čechách. Na Slovensku vznikla první osada Waikiki 
kolem roku 1928 a založil ji Čech jménem Šourek-Hasan. Rád 
bych poznamenal, že pro upřesnění použiji knihu Dějiny tram-
pingu od Boba Hurikána. Na rozdíl od trampů - znalců, kteří si 
na zahradě u ohýnku párkrát opekli buřta, si nemyslím, ani po půl 
století aktivního trampování, že znám všechno. 

J. Peterka - Bob Hurikán se narodil v roce 1907 a tak i on mu-
sel čerpat informace od starších kamarádů. Před první světovou 
válkou v roce 1908 se dvě uondané postavy objevily na Velké 
řece - Vltavě v místech dnes již zatopených Svatojánských prou-
dů. Jejich tábořiště bylo nazváno Roaring camp (Tábor řvavých). 
První dva čeští trampové, tehdy ještě státní příslušností rakousko-
-uherské, byli na světě. Invaze mladých dobrodruhů z Prahy zača-
la. Postupně dobývali Velkou řeku - Vltavu, Hadí řeku - Kocábu, 
Zlatou řeku - Sázavu a Starou řeku - Berounku. Po vypuknutí 
válečného konfliktu v roce 1914 mnozí odchází bojovat a hodně 
se jich na svá tábořiště již nevrátí. V roce 1918 vzniká Českoslo-
venská republika a trampové přejmenují Roaring camp na osadu 
Ztracená naděje. Zrodila se první trampská osada, populární Ztra-
cenka. Na svých oblíbených místech si skupiny trampů stavěly 
přístřešky, boudy, sruby, chaty a vznikaly další trampské osady. 

Postupem let, když začali vyrážet trampové z větších měst, osíd-
lovali kdejaký krásný kout naší přírody. Začal masový tramping. 
Pro vysvětlení. Za první republiky byla možnost volně cestovat 
a tak některé názvy byly převzaty. Tramp, tramping - česky, tremp, 
tremping z angličtiny. Trampové, američtí vandráci, měli jiný styl 
života. Čeští trampové se dělí na trampy sdružené v osadách a sa-
motáře, kteří mají s americkými společnou touhu po svobodě.To 
ale neznamená, že trampové osadní nemají rádi svobodu. Pouze si 
pokládají za čest být členem osady. Proto není jednoduché stát se 
členem. V letech 1918 až 1930 čím dál více mladých lidí v sobotu 
opouští města a vyráží do přírody. Toto hemžení se nezamlouvá 

Trampové měli vždycky mnoho odpůrců, ale také příznivců. Mezi příznivá' patřii 
i někdejší americký zlatokop, zálesák a tramp, fx>zději druh Jaroslava Huška a známý 
spisovatel. Zdeněk Matěj Kuděj (vlevo), kterého vidíme ve společnosti Boba Hurikánu, 

jednak majetným chatařům, jednak obyvatelům dědin, a tak vzni-
ká trampy opovrhovaná skupina Mastňáků a Paďourů. Nelení 
ani státní moc a připravuje vyhlášku o zákazu vstupu do lesů. Ta 
neprojde, ale vyjde výnos zemského policejního prezidenta Hugo 
Kubáta, zakazující společné stanování chlapců a dívek. Policajti 
lítají po lesích a kontrolují oddací listy. Trampové vozí a před sta-
ny na šňůrách suší babiččiny bombarďáky vedle trenýrek. Vedle 
námořnických triček visí podprsenky obřích rozměrů a policajti 
se mohou uběhat. Každá legrace jednou končí. Trampové svo-
lávají do Prahy protest proti omezování osobní svobody. Sejde 
se jich kolem 15 tisíc. Komisař Wurm zasahuje. Povolává své 
pohůnky a ti s jízdním oddílem v čele tvrdě demonstranty roze-
ženou. Časem se trampům zacelí rány a hloupý výnos je zrušen. 
Averze vůči arogantní státní moci se v trampech dědí z generace 
na generaci. V roce 1936 odchází asi tisíc českých trampů bojovat 
do Španělska s levicovými republikány proti generálu Frankovi. 
Když se vrátí, obsadí republiku Němci. Znovu odchází mladí lidé 
v čele s trampy bojovat proti nacismu. Ti, co zůstanou, jezdí na 
své osady dále. Okupanti zabírají jen místa, která jsou pro ně stra-
tegicky důležitá. Mnozí z nich se zapojí do odboje. Bob Hurikán 
zakládá Trampskou zimní brigádu. Před koncem války je zatčen 
gestapem a čeká na popravu. Zachrání ho vstup spojeneckých 
armád do Československa. Vrací se trampové v armádách osvo-
boditelů a nikdo netuší, že za pár let skončí v republice svoboda. 

Tady končí díl, který pojednává o počátcích trampingu. Něco 
jsem čerpal z díla B. Hurikána, něco z vyprávění od starších ka-
marádů. Než tuto kapitolu uzavřu, pár úvah. První trampové vy-
ráželi do přírody oblečeni do starších oděvů. Přikrývali se tím, co 
měli na sobě. Sáčkem, pelerínou, později dekou. Časem se móda 
měnila. Námořnická, kovbojská, kanadská. Sociálně se řadili ke 
střední a chudší vrstvě. Učňové, středoškoláci. Byli mezi nimi vy-
nikající sportovci, herci, hudebníci. Kytara byla samozřejmostí. 
Ctilo se kamarádství. Ten, kdo měl, podělil se s ostatními. Dalo 
by se říci, že trampové byli jedna velká rodina. Levicově zaměře-
ná. Mnozí z nich byli členy KSČ. Rok 1948 - nástup komunistů 
k moci - ze začátku vypadal nadějně, ale již padesátá léta ukáza-
la, jak si komunisti (komančové, rudoši) demokracii představují. 

Foto: Josef Peterka, tramp, boxer, spisovatel, cestovatel a Z. 
Matěj Kuděj. 

9 



Úspěch francouzštinářů! 
Francouzština na naší škole se může 

znovu pochlubit úspěchem! V krajském 
kole soutěže z francouzského jazyka, 
které se konalo dne 19. března v Domě 
dětí a mládeže v Jihlavě, se žákyně kvar-
ty gymnázia Adriana Klimantová dostala 
na první příčku ve své kategorii AI, tedy 
kategorii pro mladší žáky. Konkurence 
byla přitom veliká, a soutěž napjatá do 
poslední chvíle. Adriana nás tak bude 
reprezentovat v celostátním kole soutěže 
v půli dubna v Praze. 

Také naši ostatní účastníci krajské 
soutěže dopadli výtečně: Jitka Kovaří-
ková, taktéž z kvarty, se umístila hned na 
druhém místě ve stejné kategorii a Vero-
nika Veletová ze III.B obsadila výborné 
páté místo v kategorii pro studenty střed-
ních škol, kteří začali s francouzštinou až 
při studiu na střední škole. 

Děkujeme! 
jab 

Také třída l.B se zapojila do projektu 
„Adopce na dálku" Arcidiecézní charity 
Praha. Díky studentům má šestiletý 
indický chlapec Arun Chandra Mallapu 
šanci na vzdělání. 

Malý příběh o tom, jak se sekunda 
rozhodla adoptovat dítě na dálku. 

Bylo to takhle: 
Nápad, že bychom mohli pomoci, 

jsme měli už v primě. Ale protože jsme 
přeci jen nebyli tak stmelený kolektiv, 
odstoupili jsme od toho. Jednoho dno 
(už v sekundě) jsme ale přišli do třídy 
nynější primy a vidíme, že oni sami si 
adoptovali holčičku z Afriky. Řekli jsme 
si: Proč to také nezkusit? A tak započal 
nápad s adopcí. Nejdříve jsme se podívali 
na stránky „Adopce na dálku", kde jsme 
si vybrali holčičku z Indie jménem Male 
Mamathu. A tak se započal příběh o naší 
adopci, který, jak doufáme, vydrží ještě 
pár let. 

Za sekundu mluvčí GK 

Dovolujeme si vás informovat, že do funkce ředitele Gymnázia, 
Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou 
byl s účinností od 1. 4. 2008 jmenován na základě usnesení Rady 

kraje Vysočina pan Mgr. František Trpišovský. 

Do seznamu sponzorů našeho studentského maturitního plesu se vloudilo několik 
nedostatků. Omlouváme se těm firmám, jejichž název nebyl uveden zcela přesně. Dále 
se omlouváme firmě HRADECKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., Hradec a firmě SOFTLAK 
s.r.o., Ledeč nad Sázavou, jež jsme opomněli do soupisu sponzorů uvést. 

Za přípravný výbor RNDr. Sabina Krejčíková 

Střípky...z plesu 
Koncem února se konal v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě již 56. 

studentský maturitní ples gymnázia. Ten letošní se opravdu vydařil. Za to děkujeme 
nejen studentům a ostatním návštěvníkům, ale zejména štědrým sponzorům. Příprava 
plesu byla ovšem jako tradičně velmi náročná. Avšak šikovní studenti - organizátoři 
každou situaci hravě vyřešili. (A nakonec jsme rádi, že jsme dostali možnost připravit 
takovou událost pro naše starší spolužáky a zkusit si, co všechno to obnáší.) 

Ples byl zahájen předtančením, letos zahajovalo blues (na píseň Somebody to Love) 
a později ovládl sál rytmus ča-ča (a melodie písně Boogie Wonderland). Předtančení 
připravili žáci ze tříd septimy a 3.B. Naši počáteční nervozitu vystřídalo rychle nad-
šení a chuť pobavit diváky. Však se počet našich zkoušek zvyšoval tím, čím více se 
přibližoval den plesu. A tak se náš pot a bolístky nakonec proměnily v krásný, libo-
zvučný potlesk přihlížejících diváků. Na úspěchu měly veliký podíl i elegantní šaty 
z návrhářské dílny paní Renaty Panské. Za náročnou a atraktivní, líbivou choreografii 
děkujeme Tomáši Doležalovi. 

Poté se odehrála ceremonie nástupu maturantů a jejich dekorování, v očích mnoha 
maminek i dalších příbuzných a známých se v těch chvílích objevily slzy. Diváci 
zvláště na balkonech si mohli všimnout zajímavých obrazců, vytvářených barvitým 
proplétáním řad maturantů, kteří byli opravdovou ozdobou plesu. 

Následovala poděkování studentů učitelům, slavnostního přípitku s krátkým proje-
vem se ujal zástupce vedení školy pan Mgr. František Trpišovský. 

Ples obdivuhodným způsobem moderovali studenti Markéta Prchalová a Vašek 
Roub. Všechny potřebné informace se jim podařilo úžasně vyjádřit ve verších. Ke 
spokojenosti všech hrála skupina Melodie. (Jakmile začali hrát k tanci, parket byl 
rázem plný.) I půlnoční překvapení bylo milé. K poslechu, ale jak se záhy ukázalo 
i k tanci, zahrála irské melodie skupina The Baskers z Havlíčkova Brodu. 

Z mnoha rozzářených tváří i zaznamenaných ohlasů usuzujeme, že se na plese lidé 
opravdu dobře bavili, a to bylo i naším přáním a cílem. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, zvláště našim rodičům, kteří se nějakým 
způsobem zapojili do příprav plesu anebo se zasloužili o jeho hladký průběh. Bez 
jejich pomoci by to nešlo. 

Střípky sestaveny z postřehů studentů septimy 
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ZPRÁVA OD RYBÁŘŮ 
Plnění zarybňovacího plánu 

SÁZAVA 11 MP 

Plán skutečnost 
K2 6000 ks 14500 kg celkem 
L2 1000 ks 600 kg 
Pdl 500 ks vysazen Si 600 kg 
C2 2000 ks 2200 kg 
Š1 1500 ks 100 kg tržní+ 

1500ks pr. 15 dkg 
Cal 1500 ks 1500 ks 
Rak 100 ks nesplněno 
Br 2000 ks 530 kg 
Bol 1000 ks 1000 ks 
Pal 2000 ks 2000 ks 
Til 1000 ks 1000 ks 
Su 100 ks 100 ks -50 kg 

Vysazeno nad plán: 
Ostroretka - 2000 ks 
Podoustev- 1000 ks 

SÁZAVA P 

Pstruh obecný 4000 ks 4000 ks 
Pstruh duhový 1000 ks 200 kg 
Lipan 1000 ks 1000 ks 

pr. 15 dkg 
Sivěn 1000 ks 700 kg 
Rak 100 ks nesplněno 

Na závěr vám ještě řeknu o našich dvou-
nohých vydrách. Podle našich záznamů 42 
rybářů nalovilo více jak 100 kg: 

1. Valoušek Jar. 302 kg. 
2. Jelínek P. 268 kg. 
3. Dlouhý L. 230 kg. 

Hodně zdraví a bohaté úlovky. 
Petrův zdar 

Dne 8. 3. 2008 se konala výroční členská 
schůze MO CRS Ledeč nad Sázavou. 
Organizace měla k 31. 12. 2007: 

441 dospělých 
24 mládež 15 - 18 let 
46 mládež do 15 let 

VCS schválila mimo jiné termíny konání 
brigád - každou třetí sobotu v měsíci, začátek 
v 7.00 hodin, sraz u budovy. 

Rybářské závody se budou konat 24. 5. 2008: 
dopoledne - pro dospělé 
odpoledne - dětské 

Dále pak to bylo plnění zarybňovacího plánu. 

HOBBY-LIGA 

Ukončení Hobby-ligy na zimním stadionu 
V neděli večer 30. 3. 2008 byla na ZS v Ledči nad Sázavou, za účasti místostarosty 

Jaroslava Doležala, slavnostním předáním cen ukončena dlouhodobá hokejová sou-
těž amatérských družstev širokého regionu Ledečska. Soutěž se nazývá Hobby-liga 
a proběhl její třetí ročník. 

Tohoto ročníku se zúčastnilo rekordních 29 mužstev, která prošla herními síty až do 
osmičlenného play off. Z něj vyšli vítězně hráči HC Bohumilice, kteří ve finále pora-
zili družstvo AHS Kámen. V souboji o třetí místo uspěli hráči S&K&K, kteří zvítězili 
nad hráči Motorkářů. 

V průběhu soutěže bylo odehráno 409 zápasů, z nichž některé svou úrovní předčily 
i zápasy oficiálních regionálních soutěží. 

Nyní amatérští hokejoví nadšenci vymění brusle za kopačky, kola, tenisové rake-
t y . . a b y na podzim byli fyzicky připraveni na nový ročník této náročné soutěže. 

ZLEPŠOVÁKY PRO LEDECAKY 
Uvedené foto seznamuje se zlepšovákem pro začínající lední šampióny z Ledečska. Jedná 

se o „HRAZDU" a pro začí-
nající sportovce ji do Ledče 
nad Sázavou přivezl malý 
sportovec David VOLNÝ 
(viz foto) z Kolína. Kéž by 
jeho příklad v předávání 
poznatků, které mohou vést 
k pomoci či úspěchu všem 
v našem městě i okolí, byl 
dalšími následován. O to 
cennější, jedná-li se ještě k 
tomu o pomoc druhým z ne-
zištných důvodů. 
Ing. Jan Cepa, vedoucí OS 

Pozvánka 
V rámci oslav „Světového dne čer-

veného kříže" připravujeme MS ČK 
v Ledči nad Sázavou zábavné soutěžní 
odpoledne pro všechny děti. 

Opět budou připraveny různé soutěže 
o sladké ceny a program bude zpestřen 
tanečním vystoupením dětí pod vedení 
slečny Z. Kubové. Také je zajištěn 
nafukovací hrad, kde bude možnost se 
řádně vydovádět. 

Občerstvení pro děti i rodiče bude 
rovněž zajištěno. 

Akce proběhne dne 8. 5. 2008 na 
víceúčelovém sportovním hřišti za zá-
kladní školou v Ledči nad Sázavou. 

Za MS ČK Daniela Geherová 

l i 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Výročí 

7 0 - Ing. Vrzák Vladimír 2.4. 
Machálek Jan 11.4. 
Kváš Jiří 15.4. 
Hána Václav 17.4. 

7 5 - Nejedlá Jaroslava 12.4. 
Karel Antonín 20.4. 

8 0 - Sodomo vá Věra 20.4. 
Linek Jiří 21.4. 

8 5 - Bělohradská Anežka 31.3. 
Růžičková Jiřina 2.4. 
Doležalová Jiřina 22.4. 

9 6 - Vančurová Vlasta 6.4. 

Chovatelská přehlídka trofejí 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor 

životního prostředí, orgán státní správy mysli-
vosti oznamuje všem příznivcům myslivosti, 
konání chovatelské přehlídky trofejí, která se 
uskuteční ve dnech 25. 4. - 2. 5. 2008 v Hav-
líčkově Brodě v Perknově ve společenském 
sále restaurace „U Palánů". Chovatelská pře-
hlídka je společná pro všechny ORP v okrese 
Havlíčkův Brod. 

Dynamicky rostoucí společnost LESS a.s. 
hledá schopného kandidáta/ku na níže 

uvedené pozice 

MZDOVÁ ÚČETNÍ - pracoviště Ostrov 
u Zbraslavic 

Požadujeme: 

• SŠ vzdělání (nejlépe v ekonomickém obom) 
• znalost mzdové problematiky 
• znalost pracovně-právních vztahů 
• komunikační schopnosti, pečlivost 
• časovou flexibilitu 
• řidičský průkaz skupiny B 

PERSONALISTA - pracoviště Ostrov 
u Zbraslavic 

Požadujeme: 

• SŠ/VŠ vzdělání 
• Zkušenosti v personalistice minimálně 1 rok 
• Přehled v pracovně-právní problematice 
• Uživatelskou znalost MS Office - zejmé-
na WORD, EXCEL 
• Aktivní, komunikativní a flexibilní osob-
nost 
• Alespoň středně pokročilou znalost AJ 
nebo NJ 
• ŘJP skup. B 

Nabízíme: 

Kvalitní zaškolení, motivující finanční 
ohodnocení, pracovní poměr na dobu neu-
rčitou, roční odměny v závislosti na výko-
nu, příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, 
dotované firemní stravování, možnost pro-
fesního růstu, plně hrazenou výuku cizích 
jazyků zaměstnavatelem apod. 

Více informací poskytne personalistka 
holdingu Bc. Kateřina Opočenská na 

telefonním čísle 604 211 133, 
opocenska@less. cz 

Víte, že s příspěvkem některých zdravotních pojišťoven lze 
SOLNOU JESKYNI - HB navštívit i zcela ZDARMA? 

(K čerpání příspěvku není třeba doporučení lékaře.) 
Tel. 776 497 397 

SOLNÁ JESKYNĚ - HB 
Beckovského 2045 (v areálu bývalého Pleasu - u hlavní brány) 

Havlíčkův Brod 
www.solnajeskyne-hb.cz 

Vienna Insurance Group 
přijme 

REPREZENTANTA 
POJIŠŤOVACÍHO PORADCE 

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 

POCHOD OKROUHLICE 
- LIPNICE 

TJ Sokol Okrouhlice a župa Havlíčkova 
pořádá k devadesátému výročí vzniku ČSR 

setkání příznivců SOKOLA, historických pa-
mátek a přátel přírody. Setkání bude spojené 

s vycházkou na hrad města Lipnice. 
Půjdeme od sokolovny v Okrouhlici 

dne 26. dubna 2008 v 9.30 hodin. Cestou 
bude zajištěno malé občerstvení. Trasa je 

nenáročná, dlouhá asi 10 km. 

KADEŘNICKÉ SLUŽBY V LEDČI 
- N O V É SÍDLIŠTĚ 

Nabízím široké veřejnosti kadeřnické 
služby, a to dámské, pánské i dětské. 

Přijímám jen na objednávku 
na tel.: 723 957 633 

Prodám SEAT Ibiza 55 kW, 16 vent., 
najeto 57 000 km, první majitel, 
servisní knížka, nové letní pneu 
Bridgestone. Do provozu 10/03, 

bezvadný stav. Tel. 565 546 756 nebo 
776 736 676. 

U s í n á n í s F e r d o u 
Dne 28. března proběhla v knihovně další ze spacích nocí. Účast dětí - vlastně 

broučků všeho druhu - byla hojná, a tak o zábavu bylo předem postaráno. Ondřej 
Sekora by se určitě divil, jakého naplnění došly jeho příběhy. Děti byly rozděleny do 
čtyř skupin a pak soutěžily, vymýšlely pohádky, hrály divadlo, tancovaly a hledaly 
poklady. Běhání, výskání, hlaholení i křičení se rozléhalo zpod klenutých stropů a tak 
ožívaly i jinak ztichlé prostory knihovny. Kdo neviděl, neuvěří. Doufáme, že zástupci 
hmyzí říše dostali možnost plně se realizovat, uplatnit všechny své schopnosti a ná-
pady. Myslíme si proto, že děti pak doma o víkendu byly už jen mírnými a tichými 
broučky. A co paní knihovnice? Tak ty doma také nezlobily. Bolehlav si vyléčily slu-
nečními paprsky a strnulou šíji francovkou. 

Co dodat závěrem? Možná bychom si i my dospělí mohli navzájem popřát, aby-
chom se podobně dovedli radovat ze života a dokázali tak šířit dobrou náladu a spo-
kojenost. 

R+I.+E. 
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