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Poryv větru trhal střechy z domů 
Krátký, ale veli-

ce silný a ničivý, 
poryv větru dopro-
vázený hromobitím 
napáchal v sobotu 
1. března 2008 v 10:30 
hodin v Ledči nad 
Sázavou řadu škod. 
Mezi ty nej větší 
patří stržené střechy 
nad rodinným dom-
kem čp. 799 v Hutní 

ulici a nad bytovým domem čp. 1158-9 v ulici P. Bezruče. V obou případech 
se jednalo o střechy plechové, které severozápadní vichr nadzvedl a sroloval 
jak víčko od konzervy a odhodil vedle domu. Na místo pohromy dorazili 
ledečští hasiči, kteří do odpoledních hodin odkryté střechy provizorně zajiš-
ťovali proti dešti. Nabídku starosty města na zajištění náhradního ubytování 
obyvatelé poškozených domů odmítali. Na několika okolních domech vichr 
stačil tu a tam odloupnout pár tašek. Na řadě míst vichr polámal větve stromů, 
ulice Koželská a J. Haška byla zasypána úlomky větví, na starém hřbitově 
za kostelem Nejsvětější Trojice rozlomil ve dví starou vykotlanou lípu a pád 
stromu poškodil řadu hrobů v blízkosti stromu, který měl být, jak je vidět 
z přiložených snímků, již dávno pokácen. Zaměstnanci Technických služeb 
tak měli též v sobotu po obědě a další dny po vichřici o práci postaráno. 

Následky pohromy se odstraňovaly i následující dny. Na starém hřbitově 
jsme byli nuceni přistoupit k radikálnímu řešení - odstranění dalších nebez-
pečných a poškozených stromů. Bohužel se tím potvrdila slova z mé odpovědi 

z 30.3.2007 na dotaz 
jednoho občana ke 

kácení stromů: „Je 
škoda každého stro-
mu do chvíle, než 
přijde vichřice, pak 
je škoda každé stře-
chy, každého zapar-
kovaného auta, kaž-
dého lidského živo-
ta 

Stanislav Vrba 

P O D Ě K O V A N Í 
Naše rodina se zařadila mezi ty, kteří na první březen letošního roku nikdy 

nezapomenou. Vichřice, která před polednem vtrhla se vší silou do našeho měs-
ta, začala pustošit. Kromě jiných velkých škod i na našem domě. To, co jindy 
s účastí sledujeme ve zprávách, se stalo nám! Se zaduněním padá komín a ná-
sledně s velkým rachotem také střecha domu. Úžas střídá zděšení a bezmoc. 

V takových chvílích člověk nejvíc ocení přízeň okolí. Jako andělé spásy mi 
v tu chvíli připadali ledečští hasiči, kteří nám přispěchali na pomoc. Ve sví-
zelných povětrnostních podmínkách zabezpečovali náš majetek a likvidovali 
další nebezpečí. Teprve s odstupem času si uvědomuji, jak profesionální bylo 
jejich počínání. 

Dovolte tedy, abych takto veřejně poděkovala za sebe, ale jistě za řadu 
dalších postižených, všem těm „bezejmenným hochům" od hasičů za jejich 
obětavou a nezištnou pomoc. 

Jana a Miroslav Fotrovi 

Římskokatolická farnost 
v Ledči nad Sázavou 

pořádá 
VELIKONOČNÍ KONCERT 
neděle 23. března ve 14,30 hodin 

v kostele sv. Petra a Pavla 

MUZEUM - ZACATEK SEZONY 
UPOZORNĚNÍ: Tuto sezonu se mění pro-
vozní a otevírací doba muzea. 

Duben-říjen S T - N E 
9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 

Kromě stálých exponátů je možno v mě-
síci dubnu a květnu navštívit v galerii mu-
zea výstavu fotografií pana Daniela Reynka. 
Výstava bude zahájena vernisáží 3. dubna 
v 17.00 hod. a potrvá do 28. května 2008. 

Daniel Reynek se narodil v roce 1928 
v La Tronche u Grenoblů. Dnes žije v Pe-
trkově u Havlíčkova Brodu. Je starším 
synem básnířky Suzanne Renaud a grafika, 
básníka a překladatele Bohuslava Reynka. 
Vychodil měšťanskou školu, pracoval jako 
řidič Pozemních staveb. Fotografovat začal 
ve čtyřicátých letech. Spolu se svým otcem 
tiskl grafiky, v padesátých letech se podílel 
na pokusech otce s metodou upravovaného 
skleněného negativu - fotografikou, označo-
vanou jako „clichés-verre". Od šedesátých 
let vytvářel fotografické montáže - skládal 
své barevné snímky přes sebe do dvojic. Od 
loňska vycházejí tyto fotografie na obálkách 
knih Karmelitánského nakladatelství. 

Daniel Reynek uspořádal řadu výstav jak 
u nás, tak i v zahraničí. 

-mz-

VSEM MAJITELŮM PSU V LEDCI 
Členové Základní kynologické organizace 

Ledeč se na vás, kteří máte ve městě pejsánka, 
pejska nebo psa, OBRACEJÍ S PROSBOU: 

Uklízejte po svých miláčcích to, co nechá-
vají při venčení na všech ulicích, cestičkách 
a chodnících, na trávníkách, v parkových 
úpravách a jiných lokalitách! Je to přece 
i VAŠE vizitka, jak město vypadá! A mo-
mentálně je to něco strašného... Nechat 
psí hovínko uprostřed nově opravené lávky 
u kina je opravdu síla. Co mají dělat lidé, kteří 
tu procházejí? Přeskočit? Obejít? Sebrat do 
sáčku za VAS!? 

A věřte tomu, že když uvidíte někoho, jak 
uklízí psí výkal a NEMÁ s sebou psa, že je to 
někdo z našich členů, kterým tato problemati-
ka není lhostejná. Po „našich" psech URČITĚ 
nikde nic nezůstává a je nám hanba za ostatní 
TAKYPEJSKAŘE... 

Zkuste se, prosíme vás (VÁS = všechny 
majitele psů!), zamyslete se nad tím, zda je 
to takový problém se chovat zodpovědně 
a vzít si do kapsy na venčení nej lepšího přítele 
sáček! 

VELKÉ DÍKY VŠEM, KTEŘÍ POCHOPÍ, 
ŽE TO PROBLÉM NENÍ! 

Jana Prchalová, ZKO Ledeč n. S. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 18. února 2008 

IV. RM schvaluje: 
- zabezpečit zákonnou povinnost obecního úřadu uloženou v § 15 

odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů, prostřednictvím zaměstnanců městského 
úřadu - vedoucího odboru matriky a sociálních služeb Ing. Júliusem 
Bártou, vedoucí sociálního oddělení Martinou Měkotovou, a to ni-
koliv formou nařízené pracovní pohotovosti, ale tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě pro toto usnesení. Toto usnesení se schvaluje na 
období roku 2008. 

- provedení oprav v bytě č. 7/1 v domě čp. 77 v ulici Čechova v Ledči 
nad Sázavou do výše 12.000,- Kč a doporučuje správci objektu firmě 
ATOS spol.s.r.o. Ledeč nad Sázavou tyto práce ve spolupráci s ná-
jemcem zajistit. 

- snížení nájemného o sklep k bytu č. 7/1 v domě čp. 77 v ulici Čechova 
v Ledči nad Sázavou. 

- zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc.č. 887/73 a 887/87 
před bývalou restaurací Želivka v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

- zveřejnění záměru odprodat pozemek parc.č. st. 2319 o výměře 2 m2 

pod kioskem u nádraží ČD v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
- pronajmutí 1 místnosti jako nebytové prostory v budově polikliniky 

v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450 o rozloze 19,20 m2za cenu 600,-
Kč/m2/rok včetně inflace od 1. 3. 2008 za předpokladu, že vnitřní 
opravy místnosti budou provedeny na vlastní náklady uživatele. 

- vypracování dodatku č. 1 a 2 k nájemní smlouvě na užívání nebyto-
vých prostor chirurgické ambulance s MUDr. Gregorem Jaremenkem 
v rozsahu dle posouzení správce polikliniky a oddělení majetku 
a investic, uvedeném v důvodové zprávě podkladového materiálu 
č. RM-03/2008-13. 

- uzavření nové nájemní smlouvy s paní Alenou Šímovou, Z. M. Kudě-
je č. 811 na pozemky parc.č. st. 655 o výměře 700 m2 a část pozemku 
parc.č. 509/1 o výměře 3100 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za celkovou 
částku 1000,- Kč. 

V. RM neschvaluje: 
- žádost Josefa Peška o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v do-

mě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou. 

VI. RM doporučuje: 
- kraji Vysočina jako zástupce města do konkursní komise konkursního 

řízení na ředitele Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné 
školy zastupitele města ing. Zdeňka Tůmu, který je zároveň předse-
dou školské rady tohoto subjektu. 

- Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou udělení souhlasu s prove-
dením kanalizační přípojky z domu čp. 713 v ulici Zahradní v Ledči 
nad Sázavou přes pozemek Města Ledeč nad Sázavou, parc.č. 2582/2 
v kat. území Ledeč nad Sázavou pro paní Dianu Krofiánovou. 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 25. února 2008 

I. ZM schvaluje: 
- zadat zpracování dokumentace pro územní řízení na parcely pro rodinné 

domky v lokalitě Plácky I firmě DRUPOS-PROJEKT, v.o.s. Havlíčkův 
Brod za částku 80.000,- Kč. 

- dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce „Le-
deč nad Sázavou - Perla Posázaví - Propagace města prostřednictvím 
Jaroslava Foglara" v rámci grantového schématu Podpora regionálních 
a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina. Dodatek řeší změ-
nu gestora na kraji Vysočina. 

- dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce „Ledeč-
sko 2007-2008" v rámci grantového schématu Podpora regionálních 
a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina. Dodatek řeší změ-
nu gestora na kraji Vysočina 

- uzavření dodatku Rámcové smlouvy pro rok 2008 s firmou TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou na opravy, údržbu a úklid městských komunikací, údržbu 
a provozování městských hřbitovů, údržbu a obnovu dopravního 
značení, údržbu a monitorování uzavřené skládky Rašovec, údržbu 
a provozování veřejného osvětlení, údržbu městských travnatých ploch, 
údržbu dřevin a zimní údržbu městských komunikací. 

- uzavření smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se síd-
lem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez DPH 
550.000,00 Kč, s DPH 654.000,00 Kč. Předmětem smlouvy je „Údržba 
a provozování hřbitovů v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se síd-

lem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez 
DPH 1.400.000,00 Kč, s DPH 1.666.000,00 Kč. Předmětem smlou-
vy je „Letní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se 
sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez 
DPH 650.000,00 Kč, s DPH 773.500,00 Kč. Předmětem smlouvy je 
„Obnova dopravního značení v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se 
sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez 
DPH 220.000,00 Kč, s DPH 261.800,00 Kč. Předmětem smlouvy 
je „Údržba a monitorování uzavřené skládky Rašovec v Ledči nad 
Sázavou". 

- uzavření smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se 
sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku 
bez DPH 2.450.000,00 Kč, s DPH 2.915.500,00 Kč. Předmětem 
smlouvy je „Údržba a provozování světelných bodů v Ledči nad 
Sázavou". 

- uzavření smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se 
sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez 
DPH 1.140.000,00 Kč, s DPH 1.356.600,00 Kč. Předmětem smlou-
vy je „Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se 
sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez 
DPH 1.100.000,00 Kč, s DPH 1.309.000,00 Kč. Předmětem smlou-
vy je „Údržba komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se 
sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez 
DPH 1.500.000,00 Kč, s DPH 1.785.000,00 Kč. Předmětem smlou-
vy je „Zimní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se 
sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez 
DPH 350.000,00 Kč, s DPH 416.500,00 Kč. Předmětem smlouvy je 
„Údržba dřevin v Ledči nad Sázavou". 

- prohlášení o případné finanční spoluúčasti na obnově kulturní pa-
mátky domu čp. 72 na Husově náměstí v roce 2008. 

- prohlášení o případné finanční spoluúčasti na obnově kulturní pa-
mátky domu čp. 76 v Mlýnské ulici v roce 2008. 

- vyhlášení výběrového řízení k provedení energetického auditu na 
objekty ZŠ Nádražní a MŠ Stínadla. 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Ledeč ve výši 4.215.000,- Kč. 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola Ledeč ve výši 1.646.000,- Kč. 

- poskytnutí půjčky z rozpočtu města společnosti Hrad Ledeč nad 
Sázavou, s.r.o. ve výši 1.440. 000,- Kč s tím, že o tuto hodnotu bude 
následně navýšeno jmění města v této společnosti. 

- směnit část pozemku parc.č. 355/1 - ostatní komunikace o výměře 
cca 150 m2 + 56 m2za pozemek pare. č. 241/5- ostatní plocha (sil-
nice) o výměře 1352 m2 v k. ú. Obrvaň, manželům Žárovým, bytem 
Jabloňová 2881/98, Praha 10, na komunikaci přes pozemek zřídit 
věcné břemeno na chůzi a průjezd pro osobní vozidla a náklady na 
geometrické měření ponese město. 

- odkoupení pozemku parc.č. 241/7- silnice o výměře 27 m2 v k. ú. 
Obrvaň od paní Marie Rozkošné, bytem Obrvaň 21 za cenu 60,-
Kč/m2. 

- prodej stodoly na pozemku parc.č. 693 - stavební a pozemku parc.č. 
st. 693 o výměře 109 m2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou za celkovou cenu 
100.000,- Kč OVD Jednotě Havlíčkův Brod s tím, že bude nejdříve 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě, kde bude zakotveno poskyt-
nutí náhradního prostoru v minimální velikosti stodoly, vybudování 
nového vjezdu do dvora a ke garážím městského úřadu a celkové 
opravy příjezdové komunikace až k ulici J. Haška. 

II. ZM stanovuje: 
-měsíční odměnu neuvolněnému zastupiteli Ing. Petru Stránskému v cel-

kové částce 700,- Kč. 

III. ZM ruší: 
- obecné závazné vyhlášky města Ledeč nad Sázavou č. 5/2003 o míst-

ních poplatcích. 

IV. ZM ukládá: 
- starostovi města Stanislavu Vrbovi intervenovat na odboru školství 

Krajského úřadu kraje Vysočina ve věci navýšení nenormativního roz-
pisu NIV pro Základní školu Ledeč nad Sázavou na rok 2008, případně 
jednat o rozdělení základní školy na dva subjekty. 
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ROZPOČET MĚSTA LEDEČ NAD ZÁZAVOU NA ROK 2008 
Rozpočet 2008 Schváleno 
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM) 25.2.2008 

PŘÍJMY 
Popis t.Kč 
Třída 1 daňové příjmy 55 224,90 
Třída 2 nedaňové příjmy 11 817,20 
Třída 3 kapitálové příjmy 1 075,80 
Třída 4 dotace 9 020,70 
PRIJMY CELKEM 77 138,60 

VÝDAJE 
Popis t.Kč 
Kapitola 1 - mzdové výdaje, ZS, MS, IC, MK, SDH, IT 32 122,00 
Kapitola 2 - vnitřní správa, finance, DPS 14 272,90 

kapitálové výdaje - kap.45 - investice 9 651,10 
příspěvky ZM - kap.31 751,00 

Kapitola 3 - běžné výdaje OVZP, odpady, komunikace 15 476,20 
Kapitola 4 - sociální-věci 2 562,00 
VÝDAJE CELKEM 74 835,20 

FINANCOVÁNÍ 
Popis t.Kč 
kontrolní součet Zdroje - úvěry 0,00 

SPLÁTKY UVERU 
Popis t.Kč 
CS, a.s. 4 937,30 
CMSS, a.s. 0,00 
Fond rozvoje bydlení 123,80 
SFZP 997,20 
Celkem splátky úvěrů 6 058,30 

ZDROJE 
Popis t.Kč 
příjmy - výdaje 2 303,40 
Zůstatek ZBUk 1.1. 3 754,90 
CELKEM ZDROJE 6 058,30 

ZUBNÍ POHOTOVOST 

DATUM JMÉNO LÉKAŘE ADRESA TELEFON 

15.-16.3. MUDr. Anderová Milena Náměstí T.G.M.; Chotěboř Tel. 569 623 987 

22.-24.3. MUDr. Venosová Štěpánka Humpolecká 244; H.B. Tel. 569 426 107 

29.-30.3. MUDr. Novotná Helena Kalinovo náb. 605; H.B. Tel. 569 424 499 

5.-6.4. MUDr. Drbohlavová Oldřiška Psych, léčebna; H.B. Tel. 569 478 360 

12.-13.4. MUDr. Dufková Ladislava Vilémov 168 Tel. 569 449 130 

19.-20.4. MUDr. Brázdová Hana Krále Jana 538; Chotěboř Tel. 569 623 790 

26.-27.4. MUDr. Lánová Milana Ždírec n. Doubravou 32 Tel. 569 694 639 

Strašidla v Ledči 
na pokračování 

Nedávno jsme se dočetli v Ledečských 
novinách, že bude konečně vyřešen pro-
blém se starou školou na ledečském ná-
městí. Je načase! Jde o skutečné strašidlo 
a vážnou kaňku na městu, kterému se 
v minulosti říkalo a v některých publika-
cích bylo uváděno jako Perla Posázaví. 

Dalším a neméně závažným pro-
blémem je budova bývalého mlýna na 
horním jezu vedle kostela. Ono těch 
strašidel je v našem městě více. Haškova 
ulice je toho příkladem. Ještě několik 
týdnů a stane se nesjízdnou. Jízda po 
spodní straně náměstí směrem ke Kovo-
finiši vyžaduje od řidičů maximální sou-
středění a zaťaté zuby. Ulice Jabloňová, 
Hradní nebo Nad Lesem se pomalu, ale 
jistě mění v oranici. Místní obyvatelé, 
zejména řidiči, mají tak na vybranou. 
Buď si zničit klasická auta nebo si po-
řídit terénní. Ovšem další možnost je 
chodit pěšky. 

Všechno stojí peníze, ale je třeba si 
uvědomit, že současný stav se bude je-
nom zhoršovat a náklady na opravy stou-
pat. Při rozhovoru s některými obyvateli 
je cítit určitá beznaděj. To je to nejhorší, 
co může nastat. Všude ve městě žijí lidé 
a ti mají mít pro život stejné podmínky. 
Touto situací by se mělo vedení města 
vážně zabývat. 

Náklady budou nemalé, ale je potře-
ba začít. Udělat časový harmonogram 
oprav a zveřejnit jej. Lidé jistě pochopí, 
že nelze vše udělat najednou. Udělejme 
všechno pro to, aby si naše město zaslou-
žilo zmíněný název Perla Posázaví. 

J. Fulín 

Reakce starosty 
Pan Fulín neobjevil Ameriku, jeho 

připomínky jsou dobře známy nejen 
nám, co jsme na radnici teprve čtyři roky, 
ale byly známy i našim předchůdcům, 
kteří tu působili třikrát tak dlouho a za-
stupovali stranu, za kterou v minulosti 
i pan Fulín kandidoval. Opravit DDM 
a mlýn, či hotel Sázavu a Koželužnu 
musí její soukromí vlastníci, opravit kra-
jskou komunikaci na spodní i horní straně 
náměstí musí kraj, opravit místní komu-
nikace, na které 30 let nikdo nešáhl, musí 
město. Žádost o dotace na opravu ulic 
J. Haška a Nádražní je pro letošek námi 
uplatněna, požadavek na SUS na opravu 
komunikace na spodního části Husova 
náměstí též. 

Nově opravené chodníky na Husově 
náměstí, na náměstí Svobody, v ulici 
Čechově, Pivovarské, Sázavské, Z. 
M. Kuděje, Na Sibiři, části Nádražní, 
Koželské, Havlíčkově, na Žižkově, 
na Tyršově a Heroldově nábřeží, nová 
silnice do Obrvaně, opravené komu-
nikace na Zoufalce, kompletně nový 
průtah celým městem, osm opravených 
mostů, z toho dva z gruntu nové, zrekon-
struovaná smuteční obřadní síň jsou 
hmatatelným důkazem, že se taky něco 
z toho, co pana Fulína straší, podařilo za 
poslední čtyři roky napravit. 

Stanislav Vrba 

3 



Včely a včelařské osobnosti našeho města 
První písemné zmínky o včelaření na území Čech po-

cházejí z roku 993, kdy ze statků patřících klášteru v Praze 
Břevnové byl odváděn vosk do svítidel kostela a tři hrnce 
medu. 

Vrchnost na svých panstvích rozvoji včelařství velmi 
přála. Svými zákony tvrdě trestala krádeže včel a podporo-
vala sdružování brtníků - včelařů. Glejt o včelách vydal již 
Karel IV., Marie Terezie v roce 1776 vydala patent o včelách 
a nařídila založit včelařskou školu v Novém Kníně. 

V letošním roce oslaví naše včelařská organizace 100 
let od jejího založení. Stalo se tak při příležitosti Okresní 
hospodářsko průmyslové výstavy, kdy tehdejší pokrokoví 
včelaři dali podnět k založení včelařského spolku. Ustavující 
valná hromada byla 6. září 1908. Ustavující zápis máme za-
chovaný a známe jména našich zakladatelů. 

Význačnou osobností ve stoleté historii našeho včelařského 
spolku byl učitel, později ředitel měšťanské školy Karel Duffek. 
Narodil se 12. 4. 1884 v Košeticích č. 32. Měl několik bratrů. 
Otec vlastnil zemědělskou usedlost a 
hospodu. Po studiích se v roce 1906 
seznámil s Marií Kratochvílovou 
(1886-1971), dcerou Jana Kratoch-
víla - majitele továrny na broušení 
polodrahokamů ve Světlé n. Sáz. Po 
svatbě v roce 1908 učil jako odborný 
učitel na dívčí měšťanské škole ve 
Světlé n.S. V roce 1910 po dostavbě 
vily v Ledči n. S. učil na dívčí 
měšťanské škole v Ledči n. S. jako 
odborný učitel, později jako ředitel. 

V roce 1914 byl zvolen pokla-
dníkem včelařského spolku, později v roce 1917 až 
do roku 1967 vykonával nepřetržitě funkci jednatele. 
Z této doby máme k dispozici mnoho jeho rukou psaných 
zpráv, výkazů i podnětů pro činnost spolku. Stál tedy 
v čele včelařů zde v Ledči i širokém okolí celých 53 
roků nejen jako funkcionář, ale hlavně jako pedagog, 
organizátor, národohospodář, milovník přírody a přítel 
s otevřeným srdcem pro každého, kdo potřeboval radu 
a pomoc. 

Tehdy široké okolí ledečského spolku tvořili včelaři 
ze Světlé n. S., Smrdova, Zahrádky, Hněvkovic, Dolních 
Královic, Zruče n. S., Bohdanče a dalších obcí. Ve shora 
jmenovaných obcích a městech byly později založeny vlastní 
včelařské spolky 

Ve verandě jeho rodinné vilky v Ledči n.S. číslo 289 
v blízkosti nádraží se s ním scházeli nejenom včelaři, ale 
i sedláci, a to hlavně v neděli dopoledne. Kolik sedláků 
zde přesvědčil, aby začali včelařit, již nikdo nespočítá. Zde 
s nimi probíral jejich problémy, prakticky je i doučoval, co 
jako žáci ve školní přípravě zanedbali a nyní jim v prak-
tickém životě nutně chybělo. Byla to pro ně pokračovací 
škola, jak se dříve říkalo, nebo studium při zaměstnání, 
jak bychom dnes nazvali. Vysvědčení za jejich vníma-
vost jim dal následně sám život, protože Karel Duffek je 
naučil pomocí příkladů z praxe, aby věděli víc než ostatní. 
Toto vše vykonával naprosto nezištně, pouze věren svému 
pedagogickému poslání. Barevné obrázky z Itálie, které 
zdobily stěnu verandy, byly vzpomínkou jeho a hlavně jeho 
manželky, na chvíle tam prožité. 

Mnozí naši starší členové mají ve svých včelařských le-
gitimacích jeho podpis jako jednatele spolku. Ti mají na 
něho jistě své osobní vzpomínky. Sám jsem jej poznal v roce 
1952 a měl jsem možnost spaném ředitelem prožít i jeho 
pedagogické působení jako malý chlapec. Při každé návštěvě 
v jeho verandě jsem dostal k řešení nějaký početní příklad 
úměrný mému věku. Vždy jsem musel počítat zpaměti. Mys-
lím, že to začalo příkladem kolik je 99 x 7? Tehdy jsem pracně 
sčítal 630 a 63. Moje odpověď nebyla blesková. Potom přišla 
jeho rada. „Rychlejší bude, když si řekneš 100 x 7 a potom 

jednoduše 7 odečteš." Zdánlivě jednoduché, ale to byly první 
kroky k představivosti tolik nutné později třeba v deskriptivní 
geometrii. 

Pan ředitel prováděl měření srážek a teplot pro Meteoro-
logický ústav v Praze. Zde jeho početní příklady zněly takto: 
„Dnes napršelo 5 mm vody. Moje zahrada má 1 ha (neměla, 
ale takto to zadal, aby se to lépe žáčkům počítalo). Kolik 
vagonů (tehdy se počítalo 1 vagon 100 q) vody napršelo na 
moji zahradu?" Vážení čtenáři, pokud vám bez kalkulačky, 
tužky a papíru vyšlo 5 vagonů, pan ředitel by byl spokojen 
a vy jste dobří. 

Nebylo to jenom počítání, ale někdy i úsměvné rady typu: 
„Víš jak se nejlépe ukáže jaké je venku počasí? To si na 
provázek přivážeš kousek slámy a pověsíš před okno. Pokud 
se sláma pohybuje, fouká vítr, když z něj kape voda, prší." 

Jako učitel jistě zvážněl, když děvčatům zadal slohové 
cvičení na téma „Co se vám na světě nelíbí a co byste chtěli 
změnit?" Jedna žákyně, dcera sedláka, napsala, že by si 

přála, aby lidé neumírali. To mu po-
dle jeho slov dalo hodně starostí, jak 
citlivě usměrnit myšlení své žačky. 
Sel na to jako národohospodář 
a z profese učitele matematiky. 
Vzal si po další hodině Mařenku na 
chodbě stranou a vedl s ní zhruba 
tento rozhovor: „Slohové cvičení 
jsi napsala hezky Je smutné, že 
lidé umírají, ale to už je na světě tak 
zařízeno a s tím se nedá nic dělat. Víš 
přece, že u vás na statku je dědeček 
s babičkou a tatínek jim musí každý 

rok dávat z úrody výměnek. Kdyby neumřel pradědeček 
a prapradědeček, musel by dávat již výměnky tři a to by 
v neúrodném roce nezbylo ani vám na jídlo". Mařenka 
okamžitě pochopila a reagovala s tím, že tatínek již přece 
dávno říkal, že ten výměnek je moc velký. „Pane učiteli, byla 
jsem hloupá, že jsem chtěla měnit přírodu." 

Osobně měl s penzijním systémem po měnové reformě 
jinou zkušenost. Jeho nový výměr důchodu činil 192 Kč 
měsíčně. Tehdy se proti tomuto rozhodnutí odvolal. 
Odpověď kjeho odvolání byla čistě politická: „Jako učitel 
jste nevychovával děti v duchu socialismu." 

Následovalo jeho logické vysvětlení: „Učil jsem za čtyř 
režimů a vždy jsem se snažil vychovat ze svých žáků poc-
tivé, vzdělané a pracovité lidi a za to mi snad náleží lepší 
důchod." Ten mu byl později upraven. 

Ovšem také někdy nedodržoval přepisy. Každou neděli 
jezdil s manželkou do Světlé n. S. na návštěvu rodiny jejího 
bratra Karla Kratochvíla (1896-1971). Po vystoupení z vlaku 
na zastávce (dnes Světlá-město) si krátili cestu po kolejích 
směrem k Ledči n.S. Jednou tam na ně čekal drážní zřízenec 
a zhurta na ně spustil: „Proč tady chodíte, když je to zakázané, 
musím vám dát pokutu." Pan ředitel po pravdě odpověděl: 
„Jdeme tady proto, že si krátíme cestu a nevíme, že tady 
budete." Tato odpověď drážního zřízence šokovala a pokutu 
nepožadoval. (Čtenáři - řidiči, toto není návod, jak reagovat 
při kontrole policie, která změří vaši vysokou rychlost.) 

Nedělní odpoledne zde trávil v rodinném kruhu synovců 
a neteří, které učil hrát šachy. 

Taroky zde hrával s dospělými. Taroky též dvakrát týdně chodil 
hrát v Ledči n.S. do hotelu Fiala (dnes Česká spořitelna). Dufíko-
vi neměli vlastní děti. Jednu z neteří si později adoptovali. 

Jeho život, bohatý na pedagogickou a organizátorskou práci 
pro rozvoj včelařství zde v Ledči n. S., byl dovršen 26. ledna 
1969. Na hřbitov do Světlé n. S. se s ním přijela rozloučit del-
egace včelařů z Ledče. Jeho odvedená práce nám může být 
i v dnešní době vzorem. 
Mnoho nás naučil. Rádi na něho vzpomínáme. 

Za včelaře z Ledče n. S. Karel Misoň 
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SECHOV 

Malá obec Sechov leží na Vysočině, západně od Ledče nad 
Sázavou, v nadmořské výšce 395 metrů. V těsné blízkosti 
obce protéká řeka Sázava. 

První dochovaná zmínka pod názvem „in Sechowie" 
je z roku 1382. Další dochované zprávy jsou z roku 1391 
a 1415, kdy jsou uváděny platy ze Šechova a Veliké, pro 
kostel sv. Petra a Pavla v Ledči. 

Ve vsi byl dvůr, ve kterém hospodařili svobodní rolníci. 
V roce 1452 se uvádí, že Jindřich Náz z Chřenovic prodal 
svůj dvůr v Šechově Mackovi ze Šechova. Dvůr zdědil 
synovec Macka Martin ze Šechova. V deskách zemských 
je uchován zápis o vkladu listiny Martinem ze Šechova 
z roku 1543, v sobotu před svatou Máří Magdalénou. Ale 
již v roce 1545 při obnově desek zemských vložila majitelka 
ledečského panství, Markéta Ledečská z Říčan, záznam o 
svém majetku. Mezi jinými uvádí i ves Sechov. Od té doby 
byla ves spojena s dějinami Ledče nad Sázavou. 

Po roce 1850 se spojily obce Bohumilice a Sechov pod 
Obecní úřad v Bohumilicích. V Ledči vznikl v té době 
okresní úřad. Sechov se opět osamostatnil až v roce 1923. 
Obec žila převážně ze zemědělství. Pozemky obce sahaly až 
k řece Sázavě. 

Zde byla příhodná místa pro letní tábory, které se začaly 
objevovat ve třicátých letech minulého století. Část pozemku 
si pronajal zámožný student Novotný z Kolína. Postavil tu 
dřevěné chatky, a tak se zde roku 1935 konal první dívčí tá-
bor Sunny River. Roku 1938 si tábor pronajala středoškolská 
sociální péče na ministerstvu školství. Tábor dostal jméno 
podle nedaleké zříceniny - Podhradí. V roce 1939 minis-
terstvo chatky odkoupilo. Provoz tábora nebyl přerušen ani 
během německé okupace, kdy tu pobývali středoškolští stu-
denti z postižených rodin. Roku 1947 zde bylo vybudováno 
nové rekreační středisko a v roce 1949 přešel tábor do správy 
komise pro zotavovací pobyt mládeže. 

Po generální rekonstrukci v roce 1992 je Učební středisko 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR vhodné nejen 
pro školy v přírodě, firemní školení, sportovní soustředění 
mládežnických družstev apod., ale i pro rodinnou rekreaci. 
Okolí údolí Sázavy přímo vyzývá k návštěvám přírodních 
krás. V areálu je možné využít tenisové kurty, krytý bazén, 
saunu, kryté krbové posezení, ohniště a jiné. Mezi rekreačním 
střediskem a tratí místní železnice, posázavského pacifiku, na 
pravém břehu řeky Sázavy, je lehká lávka určená pro cyklisty 
a pěší. Tato lávka je jediná přes řeku Sázavu od lávky 
v Ledči nad Sázavou u vlakového nádraží, po směru toku 
řeky Sázavy, až do Chřenovic ke mlýnu. Lávka je majetkem 
OÚ v Kožlí a byla lehce poškozena při posledních záplavách 
v r. 2006. Oprava lávky, pro udržení jejího provozu, bude stát 
v blízké budoucnosti nemalé prostředky. 

Od roku 1964 obec Sechov spadá pod Obecní úřad 
v Kožlí, spolu s obcemi Bohumilice, Přemilovskem a 
Podhradím. Starostou Kožlí je již druhé volební období pan 
Václav Husák. Zastupitelstvo obce je složeno ze 13 členů. 
Výuka v sechovské škole začala 1. října 1912. Obecná škola 
se tehdy nacházela v domě Miřáckých na návsi. Byla zde 
tzv. jednotřídka, kde se vyučovalo v jediné místnosti. Do 
začínající školy chodilo 19 dětí nejenom ze Šechova a okol-
ních vesnic, jako jsou Bohumilice nebo Přemilovsko, ale i ze 
vzdálenějších, například Kožlí, Hulice, Hradec nebo Habrek. 
V sechovské škole čekalo na děti pět ročníků povinné školní 
docházky. Přibližně v roce 1926 se škola přemístila do bývalé 
kovárny pana Hotovce. Tato kovárna se nachází asi 50 metrů 
od rybníka pod návsí. V roce 1933 se škola opět stěhovala 
o kousek dál, do domu Lebedových. Konec školy se datuje 
do čtyřicátých let minulého století. 

Po druhé světové válce zde bylo také vybudováno jednotné 
zemědělské družstvo. To se v roce 1961 sloučilo sJZD Kožlí 
a JZD Bohumilice. V devadesátých letech minulého století bylo 
JZD Kožlí transformováno do akciové společnosti ZEMKO 
KOŽLÍ. 

V obci Sechov, Přemilovsko a Podhradí je celkem 50 pop-
isných čísel a k dnešnímu datu zde žije 92 obyvatel. Z toho 
45 žen a 47 mužů. Nej starší občan, pan J. T., se narodil v r. 
1921. Věkový průměr občanů Šechova a přilehlých osad je 
poměrně vysoký, 49 let. 

V obci žijí místní občané spolu s nemalým množstvím 
chalupářů a chatařů, kteří k nám přijíždějí od Prahy stejně 
jako od Brna. 

V obci máme kulturní dům, který byl do majetku obce 
zapsán k 1.1.1953. Do 70. let minulého století byl využíván 
jako kino, které bylo vybaveno vlastní promítačkou. Dnes 
se tu občané scházejí při různých oslavách. Slaví se takové 
události, jako jsou významné narozeniny, Mikulášská nadí-
lka, Silvestr apod. V kulturním domě byla také provozována 
obecní knihovna, která však pro malý zájem čtenářů zanikla 
koncem roku 2002. 

Společenské události v Šechově se také provozují pod 
širým nebem. Posezení bylo vybudováno v blízkosti rybníka 
zvaného Hasičský. Jednou z oblíbených akcí, která se zde 
koná, je každoroční pálení čarodějnic spojené s opékáním 
selete. 

Příroda, jež vesnici obléhá, nabízí příhodné podmínky pro 
turistiku, houbaření, rybolov a díky cyklostezce, vedoucí 
směrem od Podhradí k Ledči nad Sázavou po místní komuni-
kaci, i cyklistiku. Stejně tak i Posázaví, které je od nepaměti 
hojně vyhledávanou turistickou oblastí. 

Místní zachované životní prostředí spolu s čistým 
ovzduším a malebnou krajinou je pro místní obyvatele nedo-
cenitelné. 

V nedávné době odsouhlasilo zastupitelstvo obce Kožlí za-
vezení místní rokliny. Prioritami bylo napřímení vozovky v 
místě nepřehledné a poměrně nebezpečné zatáčky, zavezení 
pozůstatků bývalé skládky a prodloužení obecní dešťové 
kanalizace. 

Dalším očekávaným přínosem by v roce 2008 měla být in-
stalace nové autobusové čekárny na návsi, která nahradí dnes 
již nefunkční a rozpadající se čekárnu a doufáme, že pomůže 
i ke zvelebení návsi. 

V letošním roce je také naplánována 1. etapa rekonstrukce 
kulturního domu. 

Jak ale všichni dobře vědí, vše nové potřebuje svůj čas 
a na řadu dalších věcí, prospěšných pro občany a pro obec, si 
budeme muset ještě nějakou dobu počkat. 

Závěrem lze konstatovat, že je toho hodně, co by bylo 
potřeba v obci opravit, dodělat nebo dokonce vybudovat. 
Vše ale záleží na finančních prostředcích, kterých není nikdy 
dostatek. V tomto ohledu jsou malé obce diskriminovány 
nerovnoměrným přerozdělováním daňových výnosů mezi 
města a obce. Bohužel platí pravidlo: čím menší obec, tím 
méně peněz na hlavu obyvatele. 

Naštěstí se v obci vždy najde pár lidí, kteří, když je potřeba, 
umí přiložit ruku k dílu. V rámci svých opravdu omezených 
možností se snažíme udržovat zeleň v obci, vysekávat travní 
porosty v parku na návsi, i kolem obecních rybníků apod. 

V některém z dalších čísel LN se dočtete informace 
o jediném fungujícím sdružení působícím v obci, tj. o sboru 
dobrovolných hasičů. Další informace budou o průběhu 
plánovaných, výše uvedených akcí. 

Další zajímavé informace o historii a současném životě 
malé obce v srdci Evropy najdete na internetových stránkách: 
www.sechov.cz. 

Josef Jenčík ml., Sechov 
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• Milion přístupů na ledečském webu 
Po 1256 dnech existence oficiálních stránek města Le-

deč nad Sázavou přistoupil dne 3.3.2008 v 12:53 hodin 
na tyto stránky miliontý návštěvník. Stala se jím mladá 
paní Petra Časarová, která v tom okamžiku pohotově 
nahlásila jako první dosažení čísla 1000000 na počíta-
dle návštěv prostřednictvím sekce Dotazy. Navíc tento 
okamžik dokumentovala fotografií. Jako miliontému 
návštěvníkovi ledečských stránek jí byl následně předán 
malý dárek v podobě 
knihy a DVD o Ledči 
nad Sázavou. 

Milion návštěvníků 
ledečského webu si za 
dobu jeho existence 
mohlo přečíst 616 pří-
spěvků od 76 autorů, 
zhlédnout 1749 fotogra-
fií a vznést 352 dotazů. 
Ledečský web se za tu dobu rozšířil o 7 samostatných 
klonů, kterými jsou stránky Základní školy, Mateřské 
školy, Hasičů, DPS, Mateřského centra Ledňáček a Juná-
ků a Sluneční zátoky. Ty mají své další čtenáře. 

• Ledečští senioři bilancovali 
Dne 13. února se konala členská schůze Svazu důchod-

ců ČR za účasti 175 občanů v důchodovém věku. Celé 
jednání probíhalo pod heslem: „Ať není nikdo sám". 
Ve výroční zprávě zmínil předseda SD ČR pan Malý sna-
hu třináctičlenného výboru této organizace o zkvalitňo-
vání akcí připravovaných pro naše starší spoluobčany a 
tím i jejich získávání do našich řad. Výsledky této snahy 
jsou zřejmé. V současné době je zaregistrováno na 380 
členů a zájem stále vzrůstá. Je to tím, že důchodci mají 
možnost setkání nejen na výletech a návštěvách divadel, 
ale hlavně na posezeních jako je: „Den seniorů", „Vá-
noční posezení při svíčkách", „Vítání jara", opékání špe-
káčků a dalších, která jsou pro většinu jedinou „velkou" 
společenskou událostí. Akce jsou pečlivě připravovány 
a příjemně doplňovány nejen kulturními programy dětí 
z US, ale i hudební produkcí zvoucí k poslechu i tanci. 
Slavnostní ráz každé akce i této členské schůze podtrhuje 
přítomnost představitelů našeho města, starosty pana Sta-
nislava Vrby a místostarosty pana Jaroslava Doležala. Je 
nutné dodat, že městský úřad pamatuje finanční částkou 
ve svém rozpočtu na realizaci zmíněných akcí. Že se prá-
ce pro tyto naše spoluobčany daří, svědčí i to, že je vždy 
plná sokolovna veselících se a omládlých seniorů. A tak 
opravdu není nikdo sám. 

Marie Králová a Hana Matlachová 

• Společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. navý-
šila své jmění 

Na valné hromadě společnost Hrad Ledeč nad Sáza-
vou, s.r.o., která se konala dne 28. února v Havlíčkově 
Brodě, došlo k navýšení základního kapitálu společnosti 

HF33HI 

podařilo tento závod navsh 
Znojemsky, Jiří Koudela a Mart! 
22. únor 2008, 17 27 i PetrBanýr 

MARCIALONGA - 35. r 
Letos se čtyři členové Lyžařsk 
v běhu na lyžích „Marcialonga 
pětatřicáté. Sedmdesát kilorm 
vedla snámymi lyžařskými střec 
22. Únor 2008, t6:44 | Petr Banýr 

• Opravujeme lávku ke Kovofiniši 
Hlavní mostní prohlídka, vypracovaná před rokem 

specializovanou firmou SMP CZ, a.s. Praha, stanovila 
nutnost opravy ocelové konstrukce závěsné lávky přes 
řeku Sázavu, která několik desítek let slouží jako nej-
kratší přístupová cesta pro pěší od vlakového nádraží 
ke Kovofiniši. Zub času a hlavně povětrnostní vlivy 
vykonaly na ocelové konstrukci své. Po odkrytí části 
dřevěné plošiny bylo jasné, že nelze s opravou dále 
otálet a že se nebude jednat o pouhé kosmetické úpravy, 
ale o kompletní výměnu ocelových prvků mezi hlavními 
nosnými profily lávky. 

Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích nezis-
kové sféry a rekvalifikace. 

V Ledči nad Sázavou bylo celkem v roce 2007 
v rámci tohoto projektu podpořeno 10 pracovních míst 
za 163.860,- Kč, z toho výše příspěvku z ESF činila 
75 %, tj. 122.895,- Kč. Pracovní místa podpořená v rám-
ci VPP byla zaměřena na úklid města a veřejných pro-
stranství, údržbu veřejné zeleně. Na těchto pracovních 
místech se zaměstnali dlouhodobě nezaměstnaní uchaze-
či o zaměstnání a uchazeči nad 50 let věku. 

VPP v Ledči nad Sázavou jsme využívali již v letech 
2005, 2006 a 2007 a počítáme s nimi i pro rok 2008. 

Vzhledem k příznivému počasí se do opravy v po-
slední únorové dekádě na pokyn ledečské radnice pus-
tili zaměstnanci Technických služeb. Začali na levém 
břehu Sázavy ze strany lávky od Kovofiniše, kde po 
odkrytí prvního pole vyřezali prorezlé ocelové profily 
a nahradili je novými, které po natření základním ná-
těrem zakryli výdřevou a mohli se přesunout na pole 
další. Pro práci nad vodou si zhotovili speciální závěsnou 
konstrukci, ze které mohou mezi hlavními nosníky lávky 
pracovat. Postupně tak pole po poli opraví lávku celou. 
Během tohoto roku naváže na opravenou lávku i nová 
přístupová cesta. Ta již nepovede v těsné blízkosti firmy 
LECOM, ale za lávkou bude směřovat doprava proti 
proudu řeky a po cca 30 metrech se zalomí do pravého 
úhlu směrem k nádraží, podél pozemku plánovaného 
plaveckého bazénu. 

Podaří-li se nám mezi nezaměstnanými vybrat šikovné 
pracanty, obnovíme též v jarních měsících nátěry vrchní 
konstrukce lávky, aby mohla další desetiletí sloužit k ces-
tám do práce na Kovofiniš, Sudex, EST, či oblíbeným ví-
kendovým procházkám. 

Jak pomohla EU a ESF naší obci? 
V roce 2007 byla pracovní místa vytvořená v rámci ve-

řejně prospěšných prací (VPP) podpořena i příspěvkem 
z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci projektu 
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o 3.364.000,- Kč, což odpovídá částce vložené v letech 2004-
2006 oběma společníky do obnovy ledečského hradu. První 
firma částkou 841.000,- Kč. Poměr těchto částek odpo-

• Příspěvky ledečským organizacím 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na svém za-

sedání dne 25. února 2008 projednalo žádosti ledečských 
organizací o příspěvek a rozhodlo se vyhovět těmto ža-
datelům: 

vídá podílům obou společníků ve společnosti, který činí 
75/25. Další navýšení základního kapitálu proběhne ve 
stejném scénáři po uplynutí let 2007-2009. Společnost 
AQUACOMP-HARD, s.r.o. Ledeč nad Sázavou na valné 
hromadě zastupoval ing. Josef Zikmunda, město Ledeč 
nad Sázavou zastupoval Stanislav Vrba, oba jednatelé 
společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

• Vodné a stočné se zvyšuje 
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace 

Havlíčkův Brod, a.s. na svém zasedání dne 7. února 2008 
rozhodlo o navýšení ceny vodného a stočného ze stáva-
jící hodnoty 44,78 Kč/m3 na 47,78 Kč/m3 vody. V nové 
ceně je zakalkulován zisk 6,7 %. Město Ledeč nad Sá-
zavou se jako význačný akcionář podílí na rozhodování 
společnosti Vodovody a kanalizace svým zastoupením 
v řídících orgánech. V představenstvu společnosti zasedá 
zastupitel města RNDr. Pavel Policar, který je zároveň 
předsedou představenstva a v dozorčí radě zastupuje 
naše město starosta města. Na letošní valné hromadě 
bude navýšen základní kapitál společnosti o majetek 
ledečské čistírny odpadních vod, který jsme v loňském 
roce z rozhodnutí zastupitelstva vložili do společnosti 
právě za účelem navýšení svého podílu. 

Poř. Datum Žadatel žádost příspěvek 
1 12.09.07 Oblastní charita - středisko raná péče 4x 17.917,- z R M 

2 19.09.07 DANATEA 45.000,- 0 

3 18.10.07 Oblastní charita - stacionář Petrklíč 120.000,- z kap. 2 

4 30.11.07 FOKUS H. Brod 15.000,- 0 

5 10.12.07 Svaz důchodců ČR 30.000,- 25.000,-

6 14.01.08 Svaz diabetiků zrušil žádost 0 

7 14.01.08 Gabriel a Marek dům čp.72 100.000,- rozpočt. změnou 

8 16.01.08 ČCK Ledeč n.S. ? z R M 

9 22.01.08 A-divadlo ? 2.000,-

10 22.01.08 Základní kynologická organizace 10.000,- z R M 

11 29.01.08 DDM - nízkoprahové centrum 65.000,- 30.000,-

12 02.02.08 Český svaz včelařů - katalog 100. výročí 30.000,- 8.000,-

13 05.02.08 TJ Sokol 100.000,- 85.840,-

14 05.02.08 Kohlmayerová a Dymáková dům čp. 76 111.500,- rozpočt. změnou 

15 13.02.08 Molekul o.s. 50.000,- 40.000,-

16 15.02.08 Notorix Denatur o.s. 43.600,- 10.000,-

17 18.02.08 Melechov o.s. 10.000,- 10.000,-

18 18.02.08 TJ Kovofiniš - oddíl házená 50.000,- 40.000,-

19 18.02.08 TJKovofiniš 250.000,- 25.000,-

20 18.02.08 Majáles 11.000,- 11.000,-

21 20.02.08 ZUŠ - festival dechovek ZUŠ 25.000,- starosta 

-sv-
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Pokud vám polo-
žíme jednoduchou 
otázku: „Jaké máme 
v Ledči památky?", 
většina z vás automa-
ticky uvede hrad 
a kostel. Když se 
dále zamyslíte, do-
dáte snad ještě Thu-
novský letohrádek 

a židovskou synagogu, ale asi jen ti 
nejzasvěcenější z vás budou jmenovat 
historické městské domy. 

A právě o historii a stavebním vývoji 
jednotlivých městských domů, těchto za-
jímavých a často neprávem přehlížených 
památkách, budeme pojednávat v ná-
sledujících číslech Ledečských novin 
v vseriálu" nazvaném PAMĚŤ DOMŮ 
MĚSTA LEDČE. 

Naším cílem je především zmapovat a 
popsat současný stav a na základě našich 
zjištění se pokusit určit stáří a stavební 
vývoj každého domu v historickém jádru 
města. 

Jelikož je náš průzkum teprve na začátku, 
nebudeme popisovat domy od nej staršího 
k novějším, ale podle toho, který budeme 
mít právě zpracován. Ze stejného důvodu 
se též musíme vyvarovat soudů o tom, který 
dům je nestarší, jediný, poslední atp. 

Podle pracovníků Muzea Vysočiny v H. 
Brodě se o domech v Ledči neví téměř nic, 
a proto lze očekávat zajímavé poznatky. A 
právě o tyto zajímavosti se s vámi rádi po-
dělíme na stránkách Ledečských novin. 

V neposlední řadě bychom touto ces-
tou chtěli poděkovat všem majitelům a 
správcům, kteří nás do svých objektů 
pustili, i těm, kteří tak (doufejme) učiní 
v budoucnu. Dále pak pracovníkům 
Městského úřadu Ledeč nad Sázavou za 
umožnění přístupu do stavebního archi-
vu i všem ostatním, kteří se na průzkumu 
jakkoli podíleli. 

Jiří Semerád, Petr Fiala 

Poděkování ZM 
Občanské sdružení MOLEKUL chce 
touto cestou poděkovat ledečským za-
stupitelům za dva kroky, které umožní 
našemu sdružení mnohem snazší činnost 
než v loňském roce. 
Tím prvním je schválení příspěvku na 
činnost ve výši 40.000 Kč, díky čemuž 
se letos můžete těšit na ještě pestřejší a 
kvalitnější nabídku kulturních akcí než 
loni. Již 11. dubna se tak můžete těšit 
na koncert zpívajícího právníka Ivo Ja-
helky, o víkendu 28.-29. června na druhý 
ročník Staročeské pouti a na řadu dalších 
akcí, o kterých vás budeme průběžně 
informovat. 
Druhý krok se netýká zdaleka jen 
MOLEKULu, ale všech pořadatelů 
kulturních a sportovních akcí na území 
Ledče. Po vzoru okolních měst (např. 
Chotěboře) zrušilo zastupitelstvo města 
povinnost odvádět do městské kasy 15 
% z vybraného vstupného, což byla po-
vinnost, která řadu potenciálních orga-
nizátorů takových akcí předem odradila. 
Nyní se všem otevírají výrazně větší 
možnosti a věříme, že se to projeví na 
dalším oživení kulturního i sportovního 
dění v Ledči. 

MOLEKUL o.s. 

r « "Vyhlášení výsledků soutěže na téma „Kniha a já 
Dne 27. února se v obřadní síni Městského úřadu v Ledči nad Sázavou konalo vyhlá-
šení výsledků výtvarné a literární soutěže na téma „Kniha a já". 

Výtvarná soutěž: 
1. místo Eliška Brabcová 
2. místo Roman Bašta 
3. místo Patrik Hrabaň 

Literární soutěž 
1. místo Eva Kovandová 
2. místo Martina Boumová 
3. místo Petra Pokorná 

Ocenění nej mladších soutěžících 
Karolína a Dominik Zelinkovi 

Oznámení knihovny 
1. Březen - měsíc internetu 

Městská knihovna v Ledči nad Sázavou připomíná všem, kteří mají zájem o sezná-
mení s internetem a základními znalostmi práce na počítači, že se můžou přihlásit 
v knihovně a domluvit si vyhovující termín pro obě strany. 

2. Jarní soutěž 
Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí básně na téma: „Jaro a Velikonoce, přátelství a na-
děje". 

3. Hudební oddělení 
Od začátku roku 2008 si čtenáři můžou půjčovat v hudebním oddělení CD, MC 
a gramofonové desky zdarma. Věříme, že vás tato změna potěší! 

4. Spací noc 
28. března proběhne další mezinárodní spací noc s Andersenem. Přihlášena je 
i naše knihovna, téma zůstává malým překvapením. 

5. Besedy pro školy 
V květnu a červnu budou v knihovně probíhat besedy pro školy a školky. Téma 
bude přizpůsobeno věku a výuce školáků a studentů. 

TAXI 
RYCHLÁ PŘEPRAVA ZÁSILEK 

OTAKAR HERMAN, LEDEČ N. S. 

736 763 340 A 

Předávání cen starostou města panem Stanislavem Vrbou a vedoucí knihovny paní 
Pavlínou Nulíčkovou proběhlo v přátelské a veselé atmosféře. Všichni přítomní se těší 

na další akce a sou-
těže, které knihovna 
připravuje. Při této 
příležitosti bychom 
také rádi popřáli 
všem dětem i stu-
dentům mnoho ús-
pěchů při studiu 
a dále svým věrným 
čtenářkám Martině 
Boumové a Petře 
Pokorné pak hodně 
sil u maturity a při-
jímacích zkoušek 
na vysoké školy 
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Maškarní průvod a veselice v režii Petrklíče 

Bc. Iveta Vrbová 

Neobyčejný ples pro obyčejné lidi 

ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Ve dnech 16. a 17. dubna 2008 se uskuteční 
zápis dětí do Mateřské školy Ledeč nad Sá-
zavou pro školní rok 2008/2009. Zápis bude 
probíhat na MS Stínadla (1. budova - přízemí) 
pro všechny mateřské školy vždy od 8.00 do 
16.00 hodin. K zápisu se dostaví zákonný 
zástupce s dítětem. Kritéria pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání v MS Ledeč nad 
Sázavou: 

Ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sáza-
vou stanoví následující kritéria, podle kterých 
bude postupovat při rozhodování o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateř-
ské škole v případech, kdy počet žádostí 
podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí 
překročí stanovenou kapacitu maximálního 
počtu dětí pro mateřskou školu. Do mateřské 
školy jsou přijímány děti s trvalým pobytem 
v Ledči nad Sázavou, státním občanstvím ČR 
a států EU podle těchto kritérií: 

1. Děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 
do 31. 8. následujícího kalendářního roku, 
děti s odkladem školní docházky 

2. Sourozenci dětí, které do MŠ již dochází, 
ve věku od 3 - 4 let 

3. Děti pracujících matek samoživitelek 

4. Děti ve věku od 3-4 let a výše pracujících 
matek 

5. Děti 3 - 4 leté, jejichž matky jsou na ma-
teřské dovolené s druhým dítětem 

6. Ostatní děti mladší 4 let 

7. Děti s trvalým pobytem mimo Ledeč nad 
Sázavou 

Vydal: Mateřská škola Ledeč nad Sázavou 
Schválila: Jarmila Dvořáková - ředitelka 
školy 

Účinnost: od 1.1. 2008 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi 

předškolního věku na prohlídku našich 
mateřských škol. Den otevřených dveří 
se bude konat v úterý 18. 3. 2008 od 7.00 
hodin do 15.00 hodin - v MŠ Družstevní, MŠ 
Stínadla a MŠ 28. října. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Jarmila Dvořáková 
ředitelka MŠ 

Bc. Iveta Vrbová 

N A POČÁTKU BYLO SLOVO... 
Pravděpodobně znáte úvodní slova Janova evangelia: „Na počátku bylo Slovo, to slovo 

bylo u Boha..." 
Cyklus biblických setkání věnovaný Janovu evangeliu se koná každý čtvrtek od 18 hodin 

v místnosti Technických služeb na Husově náměstí 16 v Ledči nad Sázavou. Všichni jsou 
zváni ke společnému posezení, zamyšlení a diskusi při čaji. 

Proč právě Janovo evangelium? Celé evangelium vypráví snad nejprovokativněji ze 
všech o Ježíšově nevšedním životě a učení. Popisuje Ježíše, který vynikal láskou, tolerancí 
i jistotou svého poslání. Na setkáních se zamýšlíme nad Jeho nadčasovostí i praktickými 
důsledky pro život každého z nás. 

Stanislav Slanina 

STAVEBNÍ FIRMA 
PŘIJME PRACOVNÍKA (-KY) 

DOHPP 
pro provádění prací: 

montáže dřevěných říms 
montáže laminátových podlah 

sádrokartonové konstrukce 
zednické práce (výuční list) 

nástup možný ihned 

nabízíme: výhodné platové podmínky 
zaměstnanecké výhody 
dobré pracovní podmínky 

volejte 604 201 172 

Po čtvrté v novodobé historii prošel v pátek 8. února 2008 po 15. hodině maškarní prů-
vod v režii stacionáře Petrklíč městem Ledeč nad Sázavou po trase od sídliště Stínadla až 
na Husovo náměstí. V čele průvodu kráčela Blažkova kapela, vyhrávající do kroku mas-
kovaným dětem a zaměstnancům ze stacionáře Petrklíč. Doprovázeli nás i rodiče dětí a le-
dečští občané, kteří se k nám po trase průvodu přidali. Po zkušenostech z minulých let, kdy 
nám nepřálo počasí, jsme tentokrát naplánovali zakončit průvod maškarní veselicí v soko-
lovně, kam jsme dorazili po půl čtvrté odpoledne. V Sokolovně nás krátce přivítali starosta 
města a starosta Sokola. Na bezpečnost průvodu dohlížela Policie ČR za asistence dobro-
volných hasičů, které jsme na oplátku pozvali do sokolovny na malé pohoštění a pobavení. 

Blažkova kapela vyhrávala 
i v sokolovně, pobavit 
se mezi nás přišla i sku-
pinka z Ústavu sociální 
péče z Háje, skupinka dětí 
a několik ledečských obča-
nů. Trochu nás sice zamr-
zelo, že při tak krásném po-
časí nás mohlo v průvodu 
doprovodit více lidí a více 
masek, ale při maškarní 
veselici jsme na to rychle 
zapomněli. 

Děkuji policii, hasičům, 
Blažkově kapele, Sokolům 
a všem, kteří nás doprovo-

— — a u t v r ( j j j j v přesvěd-
čení, že má cenu v obnovené tradici maškarních průvodů pokračovat. Jak bude vypadat ten 
příští, záleží na vás všech. 

Téměř dvě stě účastníků se přišlo pobavit v pátek 15. února 2008 do ledečské soko-
lovny, kde stacionář Petrklíč pořádal 2. ročník Plesu pro obyčejné lidi. Sešli se tu vesměs 
zaměstnanci stacionáře s rodinnými příslušníky, rodiče s dětmi ze stacionáře, známí a 
příznivci tohoto zařízení a spousta dalších zábavných a milých lidí, kteří ten páteční večer 
vytvořili neopakovatelnou atmosféru. Bavil se tu, tancoval a besedoval každý s každým, 
na parketu i v Pekle bylo stále plno a domů se nám nikomu nechtělo. K tanci vyhrávaly 
kapely Vysočina a Countrygang, občerstvení a pořadatelství zajišťoval TJ Sokol, tombolu 
připravil stacionář Petrklíč. S organizací plesu pomohli dobrovolní hasiči a další dobrovol-
níci ze stacionáře. O zpestření plesu se postarali krátkými výstupy divadelníci ze souboru 
Mimochodem a děvčata s břišními tanci. Na plese nechyběl starosta města, starosta Sokola 
a starosta hasičů. Přes vyčerpávající volební pátek se na nás přijel opět podívat i poslanec 
František Bublán s manželkou. Generálním sponzorem plesu byla stejně jako loni zručská 
firma ASMO CZECH, s.r.o. Ke sponzorům patřila též řada ledečských firem, rodiče dětí 

a zaměstnanci stacionáře. 
Jmenovitý seznam sponzorů 
(obsahující 70 jmen!) byl 
uveden na katalogu tombo-
ly, jejíž výtěžek společně 
se vstupným bude použit 
na letní ozdravný pobyt, 
který každoročně pro staci-
onářské děti pořádáme. 

Všem výše jmenovaným 
organizátorům, sponzorům 
i všem obyčejným lidem, 
kteří nám nejen s plesem 
pomáhají, děkujeme 
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Maimouna Sylla. Dvě cizí, Čechům 
nic neříkající slova. A přece: studenti 
primy našeho gymnázia si je budou nej-
spíš dlouho pamatovat. A vysvětlili by 
vám, že ta slova jsou jménem. Jménem 
devítileté holčičky, která žije ve městě 
Conakry v africké Guinei, a které se na 
dálku ujali jako své nové kamarádky. Ba 
víc, oni za ni přejali svůj díl odpověd-
nosti, a každým rokem budou přispívat 
na to, aby se Maimouně dostalo ales-
poň zčásti toho, čeho se dostává jaksi 
samozřejmě jim. Aby mohla chodit do 
školy, aby měla učebnice a sešity, aby 
měla do školy v čem jít. A budou s ní 
také v pravidelném spojení, časem, až 
se naučí francouzštině, jí budou psát do-
pisy, budou zpravováni o jejích školních 
výsledcích, a kdo ví, třeba ji jednoho dne 
pojedou navštívit. Či ona přijede za nimi 
do Ledče nad Sázavou. 

A hlavně, už napořád budou mít pově-
domí o tom, že na světě jsou lidé, kteří 
potřebují pomoc. Ze pomáhat je přiroze-
né, a dokonce příjemné. 

Projekt Adopce na dálku jsme usku-
tečnili prostřednictvím společnosti 
Humanistické centrum Dialog, o.s., 
v rámci jejich akce nazvané Kampaň 
lidské podpory. 

Žáci primy byli ve svém konání brzy 
následováni také žáky sekundy, kteří si 
adoptovali dítě v Indii. 

Všem zájemcům rádi podáme další 
informace. 

Ilona Dokoupilová 

e Humanistické ccntnim Dwhg, o s 

Adopce afrických děti 
Projekt pomoci na dálku C E R T I F I K Á T 

Prima - Gymnázium, SOŠ. VOS Ledeč n.Sáz. 
adoptovala v únoru 2008 dívku z Guineje - Conakry jménem 

Maimouna Sylla 

Proč ? Proč ne? 
G. B. Shaw 

Při vytváření nového Školního vzdělávacího programu bylo školám zadáno vymys-
let si také motto, heslo, pod kterým by se prezentoval nejen onen nový, individuální 
a jedinečný program výuky, ale i škola samotná. Heslo krátké, a přitom dostatečně 
výmluvné. Heslo vizitka. 

A čas běžel, plány ve všech předmětech pro několik ročníků byly dávno stvořeny, 
spousta jiných slov napsána, a my si pořád lámali hlavu, jak mnoho vystihnout má-
lem. O návrhy sice nebyla nouze, od latinských přísloví až po známé výroky z čes-
kých filmů, pokukovali jsme i po heslech podobných škol v republice, ale pořád ne 
a ne najít to pravé. Ba i studenty jsme zapojili, aniž bychom předem tušili, jak se při 
čtení jejich návrhů pobavíme. („Kdo studuje v Ledči, i génie předčí"). 

Nakonec jsme se ale rozhodli pro jeden výrok irského dramatika George Bernarda 
Shawa. 

V doslovném překladu zní ten výrok takto: „Vidíte věci tak, jak jsou, a ptáte se 
Proč? A já sním o věcech tak, jak nikdy nebyly, a ptám se Proč ne?". A myslíme si, že 
by G. B. Shaw nic neměl proti naši parafrázi svého výroku: Proč studovat, poznávat? 

Proč ne? Vždyť přece ve studiu a poznání je naše jediná síla. Moc měnit 
nás samotné, svět. Uskutečňovat sny o lepším. 

Takže Proč? Proč ne? 
Jana Budinská 

OLYMPIÁDA ANGLICKÝ JAZYK 2008 
Už jsme si zvykli, že studenti našeho gymnázia jsou schopni vítězit v okresních 

a krajských kolech olympiád v cizích jazycích. Nejinak je tomu i v anglickém jazyce, 
kde je konkurence nejsilnější. Letos jsme v okresním kole v Havlíčkově Brodě znovu 
reprezentovali svoji školu i město velmi dobře. Dominik Krejčík z kvarty obsadil ve 
své kategorii druhé místo a Iveta Beránková z primy dokonce svou kategorii vyhrála. 
Třetím želízkem v ohni byla Iva Kovandová, která měla mezi studenty středních škol 
nejtěžší pozici. Její čtvrté místo s minimálním odstupem od vítěze je pro nás také 
velkým úspěchem. 

Tyto výkony nám všem dělají radost, výše uvedeným studentům děkujeme a nejen 
jim, ale i všem ostatním přejeme, aby je cizí jazyky bavily a aby v budoucnu dostali 
šanci ověřit si známé přísloví: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem." 

Jiří Foller 

Celá ta záležitost se začala v půli ledna, kdy jsem byla spolu se svojí kolegyní 
přizvána k účasti na školním kole anglické olympiády. Jaká čest, být oficiálně zařa-
zena mezi angličtinářskou elitu ledečského gymnázia. Studenti, pro něž je angličtina 
srdeční záležitostí, zde mají možnost předvést svůj jazykový um naplno. Olympiáda 
se nesla v čistě konverzačním duchu. Čile konverzovat, pohotově odpovídat na otáz-
ky vážené poroty a umět si udělat anglický názor téměř na cokoli, to je, oč tu kráčí 
především. 

Anglického klání se v naší vyšší kategorii zúčastnili čtyři stateční anglofilové. Byli 
jsme asi rozpačití, trochu nervózní a říkali si, co nás asi tak čeká. Úkoly nebyly ni-
kterak těžké. Na úvod rozehřátí na téma já, moje koníčky, plány do budoucna. Dámám 
a pánům v porotě jsem povyprávěla, jak mě co ve škole baví a nebaví, přiznala své 
neschopnosti, prozradila, jakou ušlechtilou činností se zabývám ve volném čase a kam 
se chystám po maturitě. Klasika. 

V dalším kole následoval tolik známý popis obrázku. Kdo asi jsou ti lidé, jak vy-
padají, co mají na sobě, kolik jim je asi tak let, kde jsou, proč tam jsou, co zrovna 
dělají, co dělali předtím, co budou dělat potom, s kým tam jsou, možné milostné afér-
ky etc, fantazie jela na plné obrátky. Ve finále částečně došlo i na námi studenty tolik 
obávanou ekologii alias vyšší téma. To už se mozek trochu zavařoval a paměť občas 
vynechávala. A čas kvapil, což znamenalo, že jste byli utnuti a řada přišla na dalšího 
kandidáta. 

To už si člověk mohl zhluboka vydechnout, probrat své dojmy včetně úsměvných 
chvilek se spolubojovníkem, sumarizovat vlastní chyby a čekat na výsledky. Zkla-
máním bylo, že do okresního kola postupuje pouze jeden, ne dva soutěžící, jak bylo 
všeobecně očekáváno. Ledečské gymnázium je zřejmě na brodské poměry malý pán 
a přehršel ledečských hlav (dvě, pozn. autorky) na okresním kole nepotřebují. Dveře 
do okresního kola se po chvíli napětí při vyhlašovaní otevřely pouze mojí milé spolu-
žačce Ivě Kovandové, se kterou jsme se vzájemně psychicky podporovaly, sdělovaly 
si své postřehy a s humorem hodnotily své vrcholné výkony. A nebudu zapírat, tak 
trochu si přály, abychom se do okresního kola mohly vypravit spolu. Přesto prý byly 
podle slov poroty síly velmi vyrovnány a rozhodnout o vítězi byl tak trochu oříšek. 
I proto nepovažuji tuhle bitvu na anglickém poli za prohranou. 

Marie Cuchalová, sexta 
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ROZPIS ZÁPASŮ ledečských fotbalistů - JARO 2008 
MUŽI „A" I. A třída skupina „A" DOROST KP starší - mladší 
D e n D a t u m Z a č á t e k O d j e z d D o m á c í - H o s t é 

N e 3 0 . 3 . 1 5 : 0 0 D L e d e č - Herá lec Z R 

N e 6 .4 . 1 5 : 3 0 1 3 : 4 5 Herá lec H B - Ledeč 

N e 13 .4 . 1 5 : 3 0 D L e d e č - P ř i b y s l a v 

S o 19 .4 . 1 5 : 0 0 1 3 : 0 0 U s t r a š í n - L e d e č 

N e 2 7 . 4 . 1 6 : 0 0 D L e d e č - K o ž l í 

N e 4 . 5 . 1 6 : 3 0 1 4 : 3 0 V ě z n i c e - L e d e č 

N e 11.5 . 1 6 : 3 0 D L e d e č - C h o t ě b o ř 

N e 18 .5 1 4 : 3 0 1 2 : 3 0 D o b r o n í n - L e d e č 

N e 2 5 . 5 1 6 : 3 0 D L e d e č - K a m e n i c e 

N e 1.6. 1 6 : 3 0 1 5 : 1 5 S v ě t l á - L e d e č 

N e 8 .6 . 1 6 : 3 0 D L e d e č - B u d í k o v 

N e 15 .6 1 6 : 3 0 1 5 : 1 5 S p e ř i c e - L e d e č 

N e 2 2 . 6 1 6 : 3 0 D L e d e č - H a b r y 

Den D a t u m Z a č á t e k Od jezd D o m á c í - Hosté 

starší mladš í 

Ne 30.3. v o l n o 

Ne 6.4. 9 :00 11:15 D Ledeč - Po lná 

Ne 13.4. 13:15 15:30 11:45 Cho těboř - Ledeč 

Ne 20.4 . 9:00 11:15 D Ledeč - Vel .Bí teš 

So 26.4 . 10:00 12:30 8:45 Tis - Ledeč 

Ne 4.5. 9 :00 11:15 D Ledeč - Okř íšky 

Ne 11.5. 11:30 14:00 9:30 Pacov Ledeč 

Ne 18.5. 9 :00 11:15 D Ledeč - T ř e š ť 

Ne 25.5 . 10:30 12:30 8 .00 Bystř ice - Ledeč 

Ne 1.6. 9 :00 11:15 D Ledeč - Pe lh ř imov 

Ne 8.6. 10:00 12:30 8:45 H u m p o l e c - Ledeč 

So 14.6. 10:15 12:30 7 :45 T řeb íč - Ledeč 

Ne 22.6 . 9 :00 11:15 D Ledeč - B e d ř i c h o v 

MUŽi „B" OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁCI starší a mladší I. třída skupina „B" 
D e n D a t u m Z a č á t e k O d j e z d D o m á c í - H o s t é 

S o 2 9 . 3 . 1 5 : 0 0 D L e d e č - L e š t i n a 

S o 5 .4 . 1 5 : 3 0 1 4 : 0 0 S o b i ň o v - L e d e č 

S o 12 .4 . 1 5 : 3 0 D L e d e č - K e ř k o v 

N e 2 0 . 4 . 1 6 : 0 0 1 4 : 1 5 P ř i b y s l a v - L e d e č 

S o 2 6 . 4 . 1 6 : 0 0 D L e d e č - L i p n i c e 

N e 4 . 5 . 1 6 : 3 0 1 5 : 1 5 O k r o u h l i c e - L e d e č 

S o 10 .5 . 1 6 : 3 0 D L e d e č - S t a r é R a n s k o 

N e 18.5 . 1 6 : 3 0 1 5 : 1 5 D o l . M ě s t o - L e d e č 

S o 2 5 . 5 . 1 6 : 3 0 D L e d e č - L u č í c e 

S o 3 1 . 5 . 1 6 : 3 0 1 5 : 1 5 S v ě t l á - L e d e č 

S o 7 .6 . 1 6 : 3 0 D L e d e č - Ž d í r e c 

S o 14.6 . 1 6 : 3 0 15 :00 M í r o v k a - L e d e č 

S o 2 1 . 6 1 6 : 3 0 D L e d e č - H a v l . B o r o v á 

Den D a t u m Začá tek Od jezd D o m á c í - Hosté 

starší mladš í 

Ne 13.4. 9 :30 11:15 7 :15 Bate lov - Ledeč 

S o 19.4. v o l n o 

Ne 27 .4 . 9 :00 10:45 7 :30 Hav l .Brod - Ledeč 

So 3.5. 9 :30 11:15 D Ledeč - C h o t ě b o ř 

Ne 11.5. 10:00 11:45 8 :30 Pe lh ř imov - Ledeč 

So 17.5. 9 :30 11:15 D Ledeč - Př ibys lav 

Ži rovn ice - Ledeč 

S o 31.5 . 9 :30 11:15 D Ledeč - Če jov 

So 7.6. 9 :30 11:15 8 :15 Svět lá - Ledeč 

So 14.6. 9 :30 11:15 D Ledeč - Š t o k y 

So 21.6 . 10:30 9 :00 7 :15 Žd í rec - Ledeč 

LEDEČ JIŽ DVAKRÁT NA ADRENALINCUPU 
Adrenalincup, extrémní závod čtyřčlenných štafet, hostí v posled-

ních letech beskydské městečko Ostravice. Svými parametry je českou 
obdobou známého alpského závodu Dolomittenman. Závod má skvě-
lou kulisu, dobrou propagaci a je divácky velmi atraktivní. 

Již dvakrát stanuli na startu i závodníci z Ledče nad Sázavou. 
Je konec června a do beskydské Ostravice se sjíždí 

závodníci, aby se postavili na start závodu, který sice 
není bojem o přežití, ale přesto budí svými parametry 
respekt. Celý závod se odehrává v okolí Lysé hory, nej-
vyššího vrcholu Beskyd. Základním předpokladem je 
sestavení štafety. Po mnoha telefonátech a domluvách 
se nám nakonec daří sestavit tým, který pod názvem 
„4 x 4" registrujeme u pořadatele. Složení je Petr 
Horný (Ledeč)-běh, Petr Caska (Dobrá Voda)-horské 
kolo, dále máme paraglidistu z Havířova a kajakáře 
z Kroměříže. Každoročně se závodu účastní přibližně 
čtyřicet štafet a z toho asi pět plně profesionálních. 
Naše taktika je vcelku jasná, nezranit se a dokončit. 

Závod startuje horský běh. Jeho délka je 16 km 
a celkové převýšení 1145 m. Řadím se ke startovní čáře 
a společně s ostatními běžci prožívám poslední chvíle 
nervozity před startem. 

Výstřel nás posílá na trať. Na začátku je rovný úsek 
podél potoka, pak přes most a teď už jen do kopce. Již tak 
značné stoupání po asfaltových cestách je ještě zpestřeno 
prudkými úseky lesem. Po několika kilometrech přichází náročný výběh 
po sjezdovce pod vrchem Ostrá. Přibíhám do místa s názvem U Zbuj a 
a čeká mě nepříjemný asi 2,5 km dlouhý seběh po lesní asfaltové cestě. 
Ztrácím těžce nastoupané metry. Přibíhám na parkoviště u hotelu Petr 
Bezruč. Teď teprve začíná ta pravá mučírna. Vbíhám do vymletého koryta 
potoka a po zelené turistické značce dále na lesní pěšinu, po které se dostá-
vám na méně strmou svážnici. Běh po ní se zdá nekonečný. Na dvanáctém 
kilometru přebíhám vrchol Ivančeny a dále pokračuji mimo turistickou 

značku na traverz pod Lysou horou dlouhý snad přes 2 km. Vrchol mám 
v dohledu na levé straně. To nejtěžší má však ještě přijít. Dostávám se na 
červenou turistickou značku do poslední části tratě. Je to kamenitá strmá 
cesta k vrcholu. Něčím mezi chůzí a během se posunuji dopředu a mám po-
cit, že před turisty, kteří jsou přede mnou, se snad ani nedostanu. Tady jde 

hlavně o vůli. Už je tu pěšina pod vrcholem plná kamenů 
a kořenů a po jejím zdolání cíl, Lysá hora 1323 m n. m. 

Následuje předávka, po které závod pokračuje le-
tem padáčkáře. Ten má za úkol co nejrychleji sestou-
pat o 900 metrů níže na fotbalové hřiště v Ostravici. Je 
to nádherná podívaná pro všechny přihlížející. Stává 
se však také, že z povětrnostních důvodů není možné 
tuto disciplínu absolvovat. 

Po doletu a doběhu do prostoru předávky vyráží na 
trať cyklista. Má před sebou náročných 39 km na hor-
ském kole s výjezdem na Lysou horu a nebezpečnými 
sjezdy. Celkové převýšení je 1350 m. Na trati hrozí 
nebezpečí defektů, které každý rok připraví i dobré zá-
vodníky o jejich umístění, nebo způsobí nedokončení 
závodu. Cizí pomoc nebo podání materiálu totiž není 
možná. 

Poslední vyjíždí na trať kajakář. Musí absolvovat při-
bližně 6 km dlouhý úsek po řece Ostravici s 15 slalomo-
vými brankami a povinným eskymáckým obratem. Vše 
završuje jeho 700 m dlouhý doběh s lodí v ruce do cíle. 

Naše výkonnost nám nedovoluje pomýšlet na dobré umístění. O to 
nám na začátku nešlo, i když každý chce dopadnout co nejlépe. Chtěli 
jsme být u toho a to se již dvakrát podařilo. V roce 2006 obsadila naše 
štafeta 20 místo z 34 mužských štafet, a v roce 2007 to bylo 25 místo ze 
40 mužských štafet, které dokončily. A rok 2008? Samozřejmě chceme 
jet zase. Je už tedy nejvyšší čas se začít připravovat. 

-hp-
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Úmrtí: 
Nešporová Zdeňka 
Ženíšek František 
Fialka Jaroslav 
Tvrdíková Věra 
Caha František 

Výročí: 
70 let: 
Navrátil Josef 
Červenka Josef 
Prokopová Alena 
Janda František 

- 17.3. 
-20. 3. 
-25. 3. 
-25. 3. 

75 let: 
Kraj íčková Marie 
Benešová Marie 

- 10. 3. 
-20. 3. 

80 let: 
Švanda Josef 
Ďoubalová Marie 
Hájková Věra 
Vojířová Marie 

- 1. 3. 
-6 . 3. 

-22. 3. 
-27. 3. 

85 let: 
Kaczmarek Josef 
Bělohradská Anežka 

- 8 . 3 . 
-31. 3. 

92 let: 
Jelínková Marie - 8 . 3 . 

Prodám 
Lepidlo W-B lepící 

a štěrková hmota (Klasik). 
Sleva! 

Kontakt: 569 726 130 

ATOS SPOL. S. R. O. 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

PŘIJME: 
Vedoucího prodejny stavebnin 

v Ledči n.S. 
Požadavky: SŠ, stavebního směru 

výhodou, práce na PC, 
samostatnost, zodpovědnost 
Nástup: ihned 

Skladníka do prodejny stavebnin 
v Ledči n.S. 

Požadavky: vyučen, řidič VZV, 
zodpovědnost 
Nástup: ihned 

Administrativní pracovnici pro 
vedení skladové evidence 

Požadavky: SŠ, ekonomického 
směru výhodou, práce na PC 
samostatnost, zodpovědnost 
Nástup: ihned 

Bližší informace na tel.: 
Edr Pavel-777 778 001 

PŘIJMEME UKLÍZEČKU 
DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED !!! 

PRACOVNÍ DOBA DLE DOHODY 
ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE 

LEDEČ N. SÁZAVOU 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 

HÁJ 1253, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU 
KONTAKTNÍ OSOBA: 

SKOPKOVÁ MARKÉTA 
ČÍSLO TELEFONU: 569 720 881 

ÚKLIDOVÁ SLUŽBA 

čištění koberců, sedacích souprav, 
montáž venkovních i interiérových 

žaluzií, sítí proti hmyzu, opravy. 
Tel.: 569 482 162 - záznamník, 

mob. - 723 229 767 

AMIDO - letecké snímky s.r.o. 

O B C H O D N Í Z Á S T U P C E 
Firma Amido - letecké snímky s.r.o. s vedoucím 

postavením na evropském trhu rozšiřuje svůj tým 
NABÍZÍME: 
- příležitost uplatnit obchodní nadání a osobní iniciativu 
- zázemí stabilní zahraniční společnosti 
- pracovní oblast orientovanou na místo bydliště 
- garantovaný příjem 
- neformální prostředí, pružnou pracovní dobu 
- samostatnou práci 

POŽADUJEME: 
- vyjednávači schopnosti 
- orientaci na zákazníka a výsledek 
- schopnost nalézat řešení, pracovní nasazení 
- spolehlivost 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE VEDOUCÍHO 
SPOLEČNOSTI PRO ZASTOUPENÍ V ČR 

p. JIŘÍHO NOVÁČKA - tel 604 494 224 

Ovocná a růžová školka Šťastných 
zahájila jarní prodej 

jabloní, hrušni, třešní, višní, 
meruněk, broskvoní, švestek, renklód, 

rybízu, angreštu, révy, 
kanadských borůvek, růží, 

jehličnanů a okrasných keřů 
Prodejní doba: 

Po -pá: 8 - 16 hod. 
So: 8 - 12 hod. 

Ovocná a růžová školka Šťastných 
Hněvkovice - Nová Ves 2, 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

tel. 569 722 518, 604 360 546 
www.skolka-stastny.cz 

PŘIJMEME 
servírku/číšníka do provozovny 

Sportbar & Herna Starwin v Ledči 
n. Sáz. Praxe s prací za barem 

a znalost obsluhy výherních auto-
matů výhodou. Nonstop provoz. 

Nadstandardní platové podmínky. 
Nástup ihned. Hledáme také víken-

dové brigádníky. 
Sportbar Starwin s.r.o. 

Tel.: 724 036 683 

Masopustní veselí 
proběhlo na začátku 
února i v Mateřské ško-
le Kožlí. Děti převleče-
né do veselých masek, 
které pro ně vyrobily 
maminky, zažily dopo-
ledne plné zábavných 
her, soutěží a veselého 
rejdění při hudbě. Ma-
sopustní obchůzka se 
představila na Obecním 
úřadě v Kožlí i místní 
prodejně, kde děti s ma-
sopustními koblihami 
rozdávaly i veselou 
náladu. Ale ani ony ne-
přišly zkrátka a domů si 
odnášely drobné dáreč-
ky, sladkosti a ovoce. 
Nadšené a spokojené 
děti jsou naší odměnou. 

MŠ Kožlí 

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@ledeens.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkU 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. 
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