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Plavecký bazén je již na papíře 

Dokumentaci pro stavební řízení akce „Sportovní centrum - přístavba pla-
veckého bazénu a relaxačního centra" zpracovala k 31. 7. 2008 na objednáv-
ku města královéhradecká firma ARCHITEP, která nám v nedávné minulosti 
vyprojektovala zimní stadion. Na zimní stadion bude krytý, vyhřívaný, 25-ti 
metrový bazén navazovat. Spojen s ním bude společnou vstupní halou s re-
cepcí, restaurací a sociálním zázemím. Krytá hala plaveckého bazénu bude 
mimo jiné obsahovat: 

Nerezový bazén s chlorovanou vodou a 4 plaveckými dráhami 
Čtyři vířivé a relaxační vodní atrakce v bazénu 
Vodní skluzavku v horních podlažích 
Dětský bazének v patře 
Sauny, koutek pro děti, tělocvičnu 
Recepci, restauraci, šatny, sociální zázemí 
Klubové místnosti s možností ubytování 
Bezbariérové přístupy do vlastní haly i bazénu 

Velkou pozornost při projekční přípravě akce jsme věnovali energiím. 
Uplatnili jsme požadavek na využití ztrátového tepla od kompresorů, na re-
kuperaci odsávaného vzduchu, na využití solárních kolektorů k ohřevu teplé 
užitkové vody, na využití stávající studny pro provozní vodu, stávající trafo-
stanice pro napojení elektro a hlavně na použití tepelných čerpadel k ohřevu 
vody v bazénu. 34 geotermálních vrtů do hloubky až 130 m by nám mohlo 
v bazénu zabezpečovat 50 % energetické náročnosti! To by výrazným způso-
bem snížilo budoucí provozní náklady. 

Dokumentace pro stavební povolení vč. podané žádosti o stavební povolení 
je povinnou přílohou žádosti o dotaci z prostředků EU, kterou se chystáme 
podat ještě v letošním podzimním termínu. Z projektu vyplývá, že rozpoč-
tové náklady akce přesáhnou částku 80 mil. Kč a tu je možno u města naší 
velikosti zajistit pouze v případě dostatečné dotace. 

Stanislav Vrba, starosta města 

ČTĚTE NA STRANĚ 
Bude mít zimní stadion jméno? str. 3 
Dominanta náměstí str. 4 
Skauti na Slovensku str. 5 
Infoservis str. 6, 7 
Paměť ledečských domů str. 8 
Trampové - díl V. str. 9 
Studenti na výletech str. 10 
V Ostrově slavili str. 11 
Den otevřených dveří na Kovofiniši str. 12 

SRPEN 
Když se vesmír rozvlní 
A padá k Zemi hvězda, 
Snad se nám to nezdá, 

Přej si něco - to se vyplní... 

Městské muzeum 
na hradě Ledeč nad Sázavou 

zve na výstavy: 

OBRAZY GRAFIKA 
PALIČKOVANÁ KRAJKA 

Stanislava a Ludmily Bartůškových 

Otevřeno od 1. 8. - 31. 8. 2008 
St-Ne 9:00-12:00 a 13:00-17:00 

Výstava 
keramiky Danuše Polákové 

a 
obrazů Daniela Heršpice 

Otevřeno od 5. 9 - 28. 9. 2008 
St-Ne 9:00-12:00 a 13:00-17:00 

Hudba pro duši 
Muzikoznění 

Na hradě v Ledči nad Sázavou 
16. srpna 2008 od 18. hodiny 

Na djembe, šamanské bubny, 
didgeridoo, tibetské mísy, zvonky, 

činelky, perkuse a další ručně 
vyrobené nástroje hraje a zpívá 

volné seskupení muzikoterapeutů. 

Vstupné dobrovolné. 

Doporučujeme přinést si s sebou 
karimatku a deku. 

Fotograf Daniel Korol 
Nabízím zhotovení exkluzivních 

fotografií z vaší svatby. 
Fotografie jsou pořízeny profesionální 

technikou značky Nikon. 
Prezentaci svatebních fotografií 
a další informace najdete na: 
www.fotografovanisvateb.cz 

Tel.: 603 289 471, 607 837 079 

http://www.fotografovanisvateb.cz


ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 23. června 2008 

ZM schvaluje: 
- Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o zřízení předkupního práva 

se společností BILLA Reality, s.r.o. Modletice, Říčany u Prahy, IČ 
41603575 na pozemky a nemovitosti pro výstavbu marketu BILLA, 
se změnou ve smlouvě čl.VI odst.l, kde se mění doba uvedení do 
provozu z 30 na 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy a do podmí-
nek výstavby autobusové čekárny v čl. VI odst. 1 bude doplněno 
předložení a odsouhlasení oceněného položkového výkazu výměr. 
Ostatní ustanovení v kupní smlouvě zůstávají v platnosti. 

- zařazení investičního záměru - vypracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení na akci „Sportovní centrum - přístavba bazé-
nu a relaxačního centra" k zimnímu stadionu v Ledči nad Sázavou, 
ulice Nádražní do akcí roku 2008 - 2009. 

- po projednání hospodářského výsledku příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Ledeč nad Sázavou za rok 2007 převedení hospodářské-
ho výsledku z hlavní činnosti ve výši 88.218,77,- Kč v poměru 100% 
do rezervního fondu Základní školy Ledeč nad Sázavou a převedení 
hospodářského výsledku z vedlejší činnosti ve výši 89.493,38,- Kč 
v poměru 70% do rezervního fondu a 30% do fondu odměn Základ-
ní školy Ledeč nad Sázavou. 

- Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo využití hospodář-
ského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad 
Sázavou za rok 2007 a schvaluje převedení hospodářského výsledku 
ve výši 4.534,81 Kč do rezervního fondu. 

- Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo hospodářský 
výsledek správy městských bytů za rok 2007 firmy ATOS spol. s r.o. 
Ledeč nad Sázavou a schvaluje využití hospodářského výsledku ve 
výši 1.429.536,14,-Kč takto: 

1.) 879.536,14,- Kč zařadit do příjmů rozpočtu města Ledeč nad Sáza-
vou na základě rozpočtových opatření ZM04 R002. 

2.) 550.000,- Kč ponechat na účtu nájemného ATOS. 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu 
Fondu rozvoje bydlení na rok 2008 a tento návrh schvaluje. 

- Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpoč-
tová opatření č. Z M 0 4 R 0 2 na rok 2008 a tento návrh schvaluje. 

- návrh změnu závazných ukazatelů rozpočtu dle podkladového mate-
riálu ZM-04/2008-13. 

- prodej 9 bytů v čp. 400 v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou : 
1) Bytová jednotka č. 400/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 

625/8549 na společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 
st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou 
kupující: Ludmila Bednářová, r.č. 525729/070, bytem 28. října 400, 
584 01 Ledeč n.S. 
Cena: 77 358,00 Kč 

2) Bytová jednotka č. 400/3 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 
807/8549 na společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 
st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou 
kupující: JiříKosík, r.č. 811231/3011, bytem 28. října 400, 584 01 
Ledeč n.S. 
Cena: 114 180,00 Kč 

3) Bytová jednotka č. 400/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 
540/8549 na společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 
st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou 
kupující : Hana Dubová, r.č. 526121/125 a Jiří Duba, 520320/014, 
oba bytem 28. října 400, 584 01 Ledeč n.S. 
Cena: 72 768,00 Kč 

4) Bytová jednotka č. 400/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 
985/8549 na společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 
st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou 
kupující : Hana Buřičová, r.č. 755319/3010, bytem 28. října 400, 
584 01 Ledeč n.S. 
Cena: 126 456,00 Kč 

5) Bytová jednotka č. 400/6 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 
859/8549 na společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 

st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou 
kupující: Jaroslava Heroutová, r.č. 395219/016, bytem 28. října 400, 
584 01 Ledeč n.S. 
Cena: 117 360,00 Kč 

6) Bytová jednotka č. 400/7 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 
745/8549 na společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 
st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou 
kupující : Ing. Andrea Veletová, r.č. 805426/6473, bytem 28. října 
400,584 01 Ledeč n.S. 

Cena: 104 382,00 Kč 
7) Bytová jednotka č. 400/9 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 

848/8549 na společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 
st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou 
kupující: Marie Moravcová, r.č. 626011/1660 a Miroslav Moravec, 
420817/034, oba bytem 28. října 400, 584 01 Ledeč n.S. 
Cena: 115 134,00 Kč 

8) Bytová jednotka č. 400/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 
568/8549 na společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 
st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou 
kupující: Jana Semerádová, r.č. 655327/2363, bytem 28. října 400, 
584 01 Ledeč n.S. 
Cena: 80 574,00 Kč 

9) Bytová jednotka č. 400/11 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 
1029/8549 na společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 
st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou 
kupující : Jaroslav Svondr, r.č. 531020/018 a Dana Svondrová, 
616124/0426, oba bytem 
28.října 400, 584 01 Ledeč n.S. 
Cena: 127 932,00 Kč 

- poskytnutí 10% slevy z prodeje bytů a 10% převod do fondu oprav 
pro 9 prodávaných bytů v čp. 400 v ulici 28. října v Ledči nad Sáza-
vou, jako výjimku z pravidel prodeje. 

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

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 14. července 2008 

I. RM schvaluje: 
- zadání zakázky v souladu s „Přílohou č.4 k č.j.:2232/M/08, 31738/ 

ENV/08 - Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona" 
s předmětem „Monitoring skalních masivů v Ledči nad Sázavou". 

- zadání zakázky s předmětem „Monitoring skalních masivů v Ledči 
nad Sázavou" s jediným hodnotícím kriteriem pro výběr 
nejvhodnějšího zájemce a zadání zakázky: nejnižší nabídková cena. 

- zadání zakázky s předmětem „Monitoring skalních masivů v Ledči 
nad Sázavou" se stanovením následujících kvalifikačních kriterií: 

1) základní kvalifikační kriteria (živnostenský list) 
2) seznam nej významnějších prací v oboru monitoringu skalních 

masivů a kontrolního sledování pohybů skalních bloků provedených 
za posledních 5 let 

3) osvědčení o profesní způsobilosti pro inženýrskou geologii nebo 
geotechniku. 

- zadání zakázky s předmětem „Monitoring skalních masivů v Ledči 
nad Sázavou" s oslovením následujících tří firem: IG Atelier, Stupice 
33, 250 84 Sibřina, Tristem s.r.o., Braunerova 28, 180 00 Praha 8, 
Ustav struktury a mechaniky hornin AVCR, V Holešovičkách 41, 
182 09 Praha 8. 

- ukončení obchodní smlouvy se společností Nemocnice Ledeč -
Háj, spol. s r.o., o dodávce stravy pro pečovatelskou službu, dle 
předloženého návrhu v podkladovém materiálu č. RM-11/2008-06. 

- uzavření smlouvy o dodávce obědů pro klienty pečovatelské služby 
s firmou KOVOFINIŠ KF, s.r.o., se sídlem Podolí 600, Ledeč nad 
Sázavou dle předloženého návrhu v podkladovém materiálu č. RM-
11/2008-06. 
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Navštívili jsme stacionář v Poličce 
V období od 14. 7. do 15. 8. je ledečský stacionář Petrklíč mimo provoz. Zaměstnanci v tu 

dobu vybírají řádnou dovolenou, probíhají zde nutné administrativní a přípravné práce na další 
činnost. V úterý 5. srpna 2008 jsme společně s ředitelkou Oblastní charity Havlíčkův Brod 
Bc. Annou Blažkovou navštívily denní stacionář v Poličce, abychom zde získaly nové poznatky 
a vyměnily si vzájemně zkušenosti z práce s postiženými spoluobčany. V Poličce jsme jednaly se 
zastupující ředitelkou Oblastní charity Polička ing. Štěpánkou Dvořákovou. 

Denní stacionář v Poličce je zařízení poličské oblastní charity. Poskytuje od roku 1997 služby 
dospělým osobám s mentálním postižením ze spádové oblasti Poličky, Litomyšle a Svitav. Do 
denního stacionáře dochází 7 osob, do denních dílen dalších 16 osob. 

Ve stacionáři podporují rozvoj osobnosti dospělých lidí se středním až těžkým mentálním 
postižením podle jejich individuálních potřeb. Zaměřují se především na nácvik a upevňování 
schopností a dovedností potřebných pro život v přirozeném prostředí. 

V dílnách usilují o rozvoj samostatnosti dospělých lidí s lehkým až středním mentálním posti-
žením pomocí pravidelných pracovních činností. Upevňováním praktických a sociálních návyků 
napomáhají tomu, aby se jejich život co nejvíce podobal životu lidí bez postižení. 

Charitní zařízení v Poličce mají společné vedení, které tvoří ředitelka, její zástupce, asistent, 
účetní a hospodářka. Ve stacionáři pracuje vedoucí, řidič, dva osobní asistenti, tři pracovníci pří-
mé péče a v dílnách pracují tři pracovní terapeuti a tři pracovníci přímé péče. Všichni uživatelé 
služeb jsou mobilní, zaléčení, bez epileptických projevů. 

Od května 2005 působí stacionář v novém, charitním, bezbariérovém, dvojpodlažním objektu 
v centru Poličky. Byl postaven převážně z prostředků získaných charitou za 7 mil. Kč. Celková 
užitná plocha zařízení je 2 x 200 m2! Osmitisícové město Polička přispívá na provoz sedmi cha-
ritních zařízení (pečovatelská služba, nízkoprahové centrum, občanská poradna, otevřené dveře, 
ošetřovatelská péče, dílny, stacionář) částkou 350 tisíc korun ročně. 

Nespornou výhodou denního stacionáře oproti našemu zařízení jsou nové a větší prostory. Též 
zaměření na dospělé osoby s lehčím mentálním postižením vyžaduje odlišnou péči, než je péče 
o děti a mládež s postižením kombinovaným, mnohdy i imobilní, jak je tomu u nás v Petrklíči. 
Většina dospělých osob do stacionáře v Poličce dochází sama, rodiče tam mají přístup omezený 
daný provozním předpisem. Za oběd uživatelé služeb platí 50 korun, za služby 250 korun denně. 
Srovnávali jsme však nesrovnatelné: v Petrklíči se menším počtem zaměstnanců staráme o stejný 
počet osob s těžším postižením a na poloviční ploše! 

Bc. Iveta Vrbová 

zimního stadionu 
V případě, že Vaše firma ve výběrovém 

řízení uspěje, získá navíc pro svou firmu 
nové reklamní možnosti prezentací zimního 
stadionu městem na webových stránkách, 
ve sdělovacích prostředcích, na reklamních 
tabulích, pohlednicích z města, v knihách či 
propagačních materiálech a umístěním loga 
na ZS viditelného z železniční trati a frekven-
tované silnice. 

Termín předložení nabídek stanovujeme do 
5. 9. 2008. 

Město Ledeč nad Sázavou 

V souladu s usnesením Rady města v Ledči 
nad Sázavou číslo 9.2008/12RM-s) ze dne 2. 6. 
2008 vyhlašuje město výběrové řízení na získá-
ní generálního sponzora zimního stadionu, jehož 
název toto sportovní zařízení ponese. 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit i neo-
slovené firmy! 

Vyhodnocení bude provedeno na základě 
těchto kriterií: 

Reference o firmě 
Finanční nabídka sponzora 
Estetická úroveň navrženého názvu 
Přínos pro město jako majitele ZS 

FOKUS Vysočina, 
Dobrovolnické centrum 

„Když chybí vítr, chop se vesel." 

Dobrovolnické centrum v regionu Chotěboř 
a Havlíčkův Brod pracuje již od roku 2001 jako 
součást občanského sdružení Fokus Vysočina. 

Jeho úkolem je vyhledávat nové dobrovolníky 
a informovat veřejnost o možnosti dobrovolnické 
činnosti. Zároveň nabízí možnost přijímacím 
organizacím spolupracovat s dobrovolníky a tímto 
zlepšovat psychosociální potřeby klientů, kteří se 
ocitají v nelehkých životních situacích. 

V současné době Dobrovolnické centrum 
přijímá, školí a vysílá dobrovolníky do několi-
ka zařízení, např. MC Zvoneček HB, Domovy 
důchodců Reynkova a U Panských, Charitní 
domov pro matky s dětmi a do dalších organi-
zací v Chotěboři, Ledči n. S., Světlé n. S., kteří 
mají o dobrovolníky velký zájem. O potřebě mít 
dobrovolníky nově projevil zájem i Domov pro 
seniory v Přibyslavi. V této době zde probíhá 
nábor nových dobrovolníků. 

Fokus Vysočina je nejen vysílající organizací, 
ale také přijímající. Dobrovolníci se mohou 
individuálně věnovat duševně nemocným klien-
tům v Havlíčkově Brodě nebo týmově v Denním 
stacionáři v Chotěboři. 

Pomoc dobrovolníka je přínosem jak pro 
klienta, tak i pro různá zařízení poskytující 
sociální službu. Je nutno ale dodat, že dobro-
volník nikdy nemůže nahradit práci ošetřujícího 
personálu, ani neatraktivní činnosti zaměstnanců 
zařízení. Naše přijímací organizace znají poslání 
dobrovolníků a váží si jejich pomoci. Stejně tak 
i jejich nových nápadů a postřehů přinášejícím 
jiskru a změnu stereotypu v životě klientů. 

Dobrovolnické centrum nemůže dobrovolníky 
finančně ohodnotit, ale nabízí možnost zapojení 
se do týmu lidí, kteří mají radost ze spokojenosti 
druhého člověka. Nabízí možnost získání nových 
informací a zkušeností v práci se seniory, dětmi, 
mentálně nebo tělesně postiženými. Získává nové 
kontakty, přátelé, atd. 

Dobrovolníkům z řad studentů vydáváme 
potvrzení o dobrovolnické činnosti a osvědčení, 
které využívají zejména při přijímacím řízení 
na VŠ humanitního zaměření. Nezaměstnaným 
dobrovolnická práce často pomůže najít i nové 
pracovní uplatnění. 

Veškeré informace o dobrovolnické činnosti 
v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř lze 
získat na stránkách Fokusu Vysočina, nebo na 
telefonním čísle 774 151 493 nebo na e-mailu: 
hlinsko@fokusvysocina.cz 

Marta Dopitová 

„PSÍ" LOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI 

Na poslední prázdninovou neděli připravili 
kynologové ze Základní kynologické organizace 
v Ledči nad Sázavou pro děti i rodiče zajímavou 
akci. Na ploše Rašovce se 31.8.2008 od 14 
hodin představí veřejnosti program zaměřený 
na ukázky výcviku psů. Děti si budou moci 
zasoutěžit o drobné ceny, svézt se na koních, 
prohlédnout hasičské auto a možná i policejní. 
Od 15,30 pak bude vlastní program: přehlídka 
plemen psů, ukázka poslušnosti, prvky agility 
a na závěr policejní „zadržení pachatele" a mož-
nost vyzkoušení si práce s policejním psem. 
Bude opravdu na co koukat! 

Po celé odpoledne je zajištěno občerstvení, 
vstupné dobrovolné.Případné informace na tel. 
603 572 399. 

J. Prchalová 
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M A R I Á N S K É S O U S O Š Í 

MILÉ PŘEKVAPENÍ 

BÍLÝ TULIPÁN 
Minulý týden jsem v Ledči n. Sáz. trávila dovolenou. Při vycházkách 

do okolí (mimichodem velmi krásného) jsem objevila v ulici Pod Sep-
touchovem obchůdek s výtvarnými potřebami. „Bílý tulipán", jak ho 
majitelka, paní Alena Syrovátková, nazvala, mě velice nadchl. Velice 
mě potěšil široký sortiment zboží pro všechny rukodělné aktivity, nízké 
ceny (jsem z Prahy, tak mohu porovnat) i odborné rady milé paní ma-
jitelky. V krámku jsem pobyla celou hodinu a nakoupila spoustu věcí, 
které jsem jinde marně sháněla. Až do Ledče zase zavítám, určitě neza-
pomenu „Bílý tulipán" navštívit. Všem to též doporučuji! 

Martina Horová 

Od roku 1770 stojí na východní straně ledečského (dnes Husova) náměstí 
jedenáct metrů vysoké Mariánské sousoší. Zhotovil ho známý pardubický 
sochař a řezbář Jakub Teplý (1720-1802), který v té době žil v Ledči. Ve městě 
zhotovil ještě několik dalších prací, převážně v kostele svatého Petra a Pavla. 

Na širokém žulovém podstavci, který tvoří čtyřhran, a roklávními 
stěnami jsou latinská chvalořečení Panny Marie. 

Na východní straně v překladu: „Velké Matce Boží pokladu Trojice 
obnovitelce lidského rodu prvorodičce Spasitele trůnu nejvyššího Boha 
a vždy neposkvrněné Panně Marii - skrz niž po Bohu celý okrsek zemský 
žije a vzrůstá tímto dílem mariánští ctitelé zbožně se zasvětili." Na sever-
ní straně: „Řekni, co vidíš! Je to ta, o níž se věří, že je jako vycházející 
jitřenka, krásná jako měsíc, skvoucí jako slunce, hrozná jako válečný šik 
vyrovnaný k boji". Na straně jižní: „Jestliže ze šiku trčí tisíce štítů, i když 
vyvstanou nepřátelské mraky, když se zalesknou zbraně, všechno zažene 
svou vlastní silou blahoslavená Panna". Na západní straně podstavce: 
„Úctyhodná svatá Panno, pospěš nám pomoci. Vždyť ty jsi sláva Jeruza-
léma, ty jsi radostí Izraele, ty jsi vznešená sláva našeho lidu". 

Na horní straně podstavce obrácené k východu: „Já mám sídlo na 
místech nejvyšších a můj trůn je na oblačném sloupu". Na straně obrá-
cené k západu: „Opětovně jsi požadovala stát uprostřed našeho náměstí. 
Zdalipak tedy, naše Panno, můžeš být spokojená." 

Na podstavci stojí na čtyřech stranách sochy českých patronů - svaté-
ho Václava, Vojtěcha, Jana Nepomuckého a svatého Floriána. Uprostřed 
se zvedá sloup s oblaky a postavami andílků, který je ukončen sochou 
Panny Marie. Sousoší bylo zhotoveno na oslavu mariánského kultu v Ce-
chách. Jedná se o jedinečnou památku zapsanou pod číslem 15724/6-264 
ve státním seznamu nemovitých památek. 

V současnosti je tato památka velmi ohrožena vlivem kyselých dešťů, 
počasí a v posledních letech i vandaly. Poslední velká oprava sousoší 
proběhla v roce 1988. Při úpravě náměstí došlo k odstranění kovaného 
plůtku, a tím byl umožněn snadný přístup k celému objektu. Nezodpo-
vědní jedinci lezli v noci po sousoší a hned po opravě utrhali veškeré 
atributy světců, které se doposud nepodařilo obnovit. 

Do budoucna bude zapotřebí zhotovit kopie soch a originály uskladnit 
v muzeu. Staré sochy jsou zhotoveny z hrubozrnného kutnohorského pís-
kovce, který má v sobě velké množství mušlí a dosti se drolí. V příštích 
letech bude zapotřebí uvolnit ve městě finanční částku nebo využít ně-
kterého z grantů a postupně každý rok zhotovit jednu ze soch. Jistě by šlo 
o zajímavou práci, kterou by mohli zhotovit i učňové kamenické školy na 
Lipnici, třeba jako maturitní úkol. 

Přimlouval bych se za obnovení oplocení celého sousoší, tak jak tomu 
bylo v minulosti, a zamezit tak posedávání na stupních sousoší a přístupu 
k sochám. Velkou škodou by bylo o toto zajímavé sousoší, které tvoří 
dominantu ledečského náměstí, v budoucnu přijít. 

Text a foto: František Pleva 

r 

Ustav sociální péče Ledeč nad Sázavou hledá 
PRACOVNÍKA NA FUNKCI SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE 

Požadavky: vzdělání - vysokoškolské vzdělání - magisterský nebo bakalářský studijní program zaměřený v oborech na so-
ciální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle 
zvláštního právního předpisu 
vysokoškolské vzdělání v jiném oboru za předpokladu absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu 200 
hodin v oborech uvedených v předchozím odstavci a minimálně 5 let praxe při výkonupovolání sociálního pracov-
níka vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního 
právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, 
sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost 
střední vzdělání s maturitou v oboru sociálně právním, ukončené nejpozději 31.12.1996, za předpokladu absol-
vování akreditovaného vzdělávacího kurzu 200 hodin v oblastech uvedených výše a praxe při výkonu povolání 
sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let 
ostatní - bezúhonnost a zdravotní způsobilost, orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., ve vyhlášce 505/2006 Sb., uži-
vatelská znalost práce na počítači, flexibilita, spolehlivost, ochota vzdělávat se, empatie, schopnost týmové práce, 
oprávnění k řízení motorového vozidla skupiny B 

Nabízíme: zaměstnanecké výhody, profesní růst, jednosměnný provoz, pracovní doba dohodou odpovídající ohodnocení dle 
tabulek nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
Kontakt: Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou, Há j 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Kontaktní osoba: Mgr. Sklenář Miroslav, tel. 569 720 881, 733 126 031, www.usphaj.cz, e-mail: info@usphaj .cz 
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mimmmrsii STROMY NA HŘBITOVĚ 
Dvě vichřice v rozmezí tří měsíců řádně prověřily stabilitu a bez-

pečnost přerostlých stromů ve městě a na hřbitovech. Poté, co vichřice 
Emma 1. března 2008 rozlomila velkou lípu na starém hřbitově a ob-
rovská větev poškodila několik hrobů, požádalo město ledečský odbor 
životního prostředí o povolení přerostlé lípy na starém hřbitově pokácet 
s tím, že zde bude provedena nová výsadba vhodnějších dřevin. Ledeč-
ský OVŽP žádosti vyhověl a dne 
14. 4. 2008 vydal souhlasné 
rozhodnutí. Proti němu se v zá-
konné lhůtě 5. 5. 2008 odvolalo 
ledečské občanské sdružení 
MOLEKUL. Odvolání tedy řeší 
příslušný odbor Krajského úřadu 
kraje Vysočina. Na 5. srpna 2008 
svolal jednání a místní šetření 
na místě samém, tj. na starý 
hřbitov. Jednání se zúčastnili 
starosta a místostarosta města, 
zaměstnanci OVŽP ing. Dvořák 
a Mgr. Hospodková, zástupci 
OŽP KrÚ Ing. Joneš, Ing. Krato-
chvílová, JUDr. Slouka, zástupce 
oddělení památkové péče MěU 
Světlá n.S. Ing. Ryndová, zá-
stupce Agentury ochrany přírody a krajiny RNDr. Hauswaterová a o.s. 
Molekul zastupoval Mgr. Jiří Semerád z Ledče nad Sázavou. Nutno po-
znamenat, že až na tři krajské úředníky se jednalo o samé Ledečáky! 

Na jednání jsme byli připraveni a samozřejmě jsme na své žádosti 
pokácet nebezpečné stromy trvali. Nedávné zkušenosti s červnovou 

vichřicí a obrovské škody, které napáchala, nás v této žádosti jen 
utvrdily. Vyjádření města jsme předali přímo najednání písemně a na 
jeho podporu doplnili v kopiích žádostí a stížností občanů, požadavek 
děkana ledečské římskokatolické farnosti dr. Bárty na pokácení stromů 
na obou hřbitovech, fotografie poškozených stromů a hrobů, dokla-
dy vy číslující náklady s odstraňováním škod, stanovisko pojišťovny, 

že vzhledem k vyšší moci, za 
kterou je vichřice považována, 
nelze uplatňovat úhradu z po-
jištění odpovědnosti za škodu. 
Červnová vichřice byla pro nás 
totiž jednoznačným potvrzením 
opodstatněnosti řešit nebezpeč-
ný stav radikálním opatřením, 
než dojde k dalším škodám na 
majetku a zdraví občanů. 

Opačné stanovisko přednesl 
zástupce o.s. Molekul Mgr. Jiří 
Semerád. Dle jeho názoru je 
třeba stromy pouze ošetřit a vy-
vázat. Stejný názor přednesla 
i zástupkyně AOPK a v pod-
statě i Ing. Ryndová z oddělení 
památkové péče MěÚ Světlá 

n.S. Místostarosta Doležal po jejich vyjádření velice jasně a důrazně 
připomenul, že případné příští škody, které nebezpečné stromy způsobí, 
budeme požadovat uhradit po těch, kteří se zasazují o jejich ochranu. 

Stanislav Vrba 

NAŠLI JSME TO! 
V kopcích nad Handlovou hořely ohýnky -

nenajdeš tam popel, uhasly plamínky. 
Ten popel déšť už splách, bez stopy zmizely 

šlápoty na stezkách, kudy jsme chodili. 
Co ale zůstalo, pustilo kořínky: 

„Pevná jsou přátelství a krásné vzpomínky. " 

Je jedno africké přísloví, které sem na začátek snad patří: „NEVRA-
CEJ SE KE STARÝM NAPAJEDLŮM JEN PRO VODU - ČEKAJÍ 
TAM NA TEBE PŘÁTELÉ A SNY..." 

My také našli obojí, třebaže o tolik let později, kdy všechno - o rov-
ných šedesát let - zestárlo. Také my. Začalo při jedné z našich loňských 
schůzek: připomínka, nápad. Zrodil se záměr uskutečnit akci, které 
jsme začali říkat „Expedice Handlová 1948". Přijali to všichni. Proč? 
Před šedesáti lety, v červenci 1948 ledečští Junáci - skauti v lesích nad 
Handlovou měli jeden ze svých letních táborů a my se rozhodli vyslat 
„hlídku", která to místo vyhledá a podá zprávu k jeho „diamantovému" 
výročí. Kupodivu nebylo tak těžké sestavit čtyřčlennou. Právě tak do 
jednoho auta. 

Kontakt na slovenské bratry, i ochotu pomoci s hledáním, jsme v Hand-
lové nalezli mezi starými skauty, kteří ještě pamatovali naši návštěvu před 
šedesáti roky. Nabídli dokonce uskutečnit i besedu, hlavně ale spolupráci 
při hledání v krajině, dávno už, stejně jako město, hodně změněné. 

Svou čtyřdenní cestu jsme zahájili ve čtvrtek dvanáctého června a pro 
handlovské skauty i místního starostu, který pro jejich činnosti má stále 
ještě velké pochopení, jsme vezli drobné upomínky a pozdravy i za 
přispění ledečského starosty: propagační tiskoviny, kazety o Sluneční 
zátoce a našem městě, knížky o památkách našeho města a okolí... 

Na náměstí v Handlové nás už očekával bratr skaut - jeden ze sta-
rých pamětníků - hodně mu je dnes přes osmdesát. Přišel na uvítání 
v kroji a my si připomenuli dávné přivítání chlebem a solí, které se už 
tentokrát nekonalo, jak tomu bylo před šedesáti léty na handlovském 
nádraží. Neváhal ale nás ujistit, že nás zavedou na to správné místo 
na kopcích, v krajině, která se k nepoznání dávno změnila a kde stával 
tenkrát náš tábor. Hned příští den jsme se svěřili jejich vedení, jenže 
paměť zklamala. Podvakrát jim pokus nevyšel, na dvě různá místa nás 
zavedli a přece jsme odmítli. Ten pokus nevyšel. Proto jsme se rozhodli 
jít hledat sami a bez jejich pomoci. Nebylo jednoduché, ale nás vedla 
mapa i vzpomínky, a tak se nám podařilo. Ne nadarmo slovo „skaut" 
v přeneseném smyslu znamená „ten, který hledá cestu". 

Byla to veliká radost, když u malé peřeje na Mlýnském potoce, kde 
mezi lesem začínaly louky s trávou, sahající bezmála do pasu, zaznělo 
ono: „Tady to bylo...!". Místo, kde kolem stožáru stávalo devět stanů 
na podsadách z krajinek, dovezených z handlovské pily. Pro tři družiny, 
které nesly pojmenování podle postav z Jiráskova Bratrstva: družina 
„Matěje z Kněžic", „Jana Pobery z Lomu" a „Janko Kozice". 

Také místo nad táborem, stranou ve směru Jezevčí a Havraní skály, 
kde se odbývaly táboráky. Na nových mapách (1:100 000 z roku 2007) 
jsou ta místa teď označována jako „Junákovo". To nás hodně překvapi-
lo, ani jsme se nestačili zeptat, odkud že je to jméno - název. Snad podle 
majitele, nebo „že by...?". Pobyt jsme si zpříjemnili zopakováním ná-
vštěv těch míst, která zůstala v paměti: Bojnice, Klášter pod Znievom, 
Kremnice, Strečno, též ryze německá vesnička Kunešov, kde obecní 
úřad nemají, jen stručně „Burgermeister". Ani škola nenese slovenské 
označení, jenom „Volksschule". A silnička tam končí v polích, pod les-
natými kopci Kunešovské hornatiny. Konec světa. 

Při zpáteční cestě, v neděli 15. června, jsme ještě přidali návštěvu 
trenčínského hradu, prohlédli nápis na skále, který svědčí o pobytu 
Laugariciovy římské legie, minuli reliéf Jana Jiskry z Brandýsa, stavili 
se na Velehradě a na Slavkovském bojiště u Mohyly míru. Naše zpráva 
pro pamětníky toho tábora tedy bude: „Našli jsme to...!". 

Za ledečské oldskauty Sonny 
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• Nové informační tabule pro turisty 
Jako součást projektu Ledečsko 2007 - 2008, realizova-

ného za podpory EU a kraje Vysočina v rámci Grantového 
schématu 4.1.2 SROP „Podpora regionálních a místních 
služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina", jsou po našem 
městě rozmístěny kromě směrového značení a uvítacích 
tabulí též velké informační tabule pro turisty. Tyto tři části 
projektu jsme realizovali prostřednictvím TS Ledeč nad Sá-
zavou, s.r.o. za částku 324.870,- Kč. Na šesti tabulích o roz-
měru 2000 x 1000 mm jsou podle grafických návrhů starosty 
města zleva uvedeny základní údaje o městě se seznamem 
kulturních památek, mapa města, panoramatická mapa Hav-
líčkobrodska od akademického malíře Martina Findejse a 12 
turistických letáků, 6 z města a 6 z mikroregionu Ledečsko, 
které naleznete na městských stránkách v sekci Digitální le-
táky - Turistika. Samozřejmě zde nesmí chybět loga SROP, 
EU a kraje Vysočina. Hnědé samolepící texty zhotovil ledeč-
ský ateliér Jiřího Hrbka. 

Tabule jsou umístěny na Husově náměstí naproti Sáza-
vance, v parčíku na náměstí Svobody, u vlakového nádraží, 
před vstupem na hradní most, u pošty a na autobusovém 
nádraží, kde vlastní instalaci tabule provedeme až po pláno-
vané demolici sousedních domků. 

Sekce Digitální letáky na městském webu vznikla ve spo-
lupráci s ledečskou střední školou a naším webmastrem Vidu 
Gunaratnou. Její obsah lze volně stahovat, popř. na požádání 
v Informačním centru za úhradu barevně vytisknout. 

Kromě Technických služeb, webmastera a střední školy 
patří poděkování za realizaci celého projektu i zaměstnan-
cům Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, jmenovitě Luď-
ku Šímovi, Zdeně Cubanové, Otakaru Kubátovi a Františku 
Plevovi. 

U zrodu celého projektu stáli též Ing. Martin Rozkošný, 
Ing. Pavel Nácovský a Jitka Urbanová. Díky všem. 

Dne 28. 7. 2008 proběhla úspěšně závěrečná kontrola reali-
zace projektu Ledečsko 2007 - 2008, jejímž výsledkem bylo 
podání žádosti o proplacení dotace ve výši 296.754,- Kč. 

Z iniciativy vedení gymnázia zpracovala ledečská firma 
ATING studii přestavby sálu v budově gymnázia na ví-
ceúčelový kulturní a školicí sál. Sál se 136+7 sedačkami 
využívá plně prostoru bývalé tělocvičny jako strmé hlediště 
přístupné po schodištích situovaných podél obvodových 
zdí. Jeviště sálu zůstává v podstatě v původním uspořádá-
ní vč. přilehlé šatny, naproti šatně přes chodbu je ve studii 
navržen prostor pro občerstvení. Hygienické zázemí je 
plánováno využívat ve stávající přístavbě. Štuková výzdoba 
stěn a stropu bude opravena a doplněna do původní podoby. 

Přívod a odvod vzduchu bude vyřešen kombinovanou vzdu-
chotechnickou jednotkou zajišťující požadovanou výměnu 
vzduchu 50 m3/hod. Úpravu samozřejmě dozná i osvětlení 
a podhledy obslužných místností. 

Jak jsme vás informovali již v minulém Informačním 
servisu, ledečská radnice tuto iniciativu podporuje, zapadá 
do její úsporné koncepce řešení kulturních potřeb města. 
Jednala o tom opakovaně jak s vedením gymnázia, tak 
s vedením kraje Vysočina, který je majitelem budovy. 
Z prostředků plánovaných z prodeje nemovitostí (kina 
a domků u autobusového nádraží) společnosti BILLA, 
hodlá tuto akci podpořit i finančně, stejně jako v ne-
dávné minulosti podpořila významnou částkou stavbu 
nové sportovní haly u internátu, kam se tělocvičné ak-
tivity ze sálu gymnázia mohly v roce 2006 přestěhovat. 
Přiložené obrázky přesvědčivě dokazují, že využití sálu 
gymnázia pro kulturní účely je možné a plně vyhovující 
potřebám našeho města. 

Další část dokumentace naleznete na městských stránkách 
v sekci Digitální letáky. 

• V Poštovní ulici se již svítí 
Tři stožáry pouličního osvětlení již dva měsíce osvět-

lují ulici Poštovní, která po demontáži bývalého osvětlení 
z fasády jednoho ze soukromých domů zůstala několik let 
potemnělá. Osvětlení vybudovala městská firma TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o. Kromě stožáru bylo nutné do chodníků 
uložit též nové kabelové rozvody, provést překop Nádražní 
ulice a nově vzniklou trasu pouličního osvětlení napojit na 
stávající rozvody. Po vybudování pouličního osvětlení vola-
jí též obyvatelé ulice Ke Křížům, v části Habreku, Souboře 
a též na konci ulice Plácky. 

• Zahájena výstavba nákupního centra 
V pondělí 21. 7. 2008 byla v lokalitě nad benzínkou Adam 

zahájena výstavba nového nákupního centra. Ledečské rad-
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nici to oznámil stavebník akce, pražská společnost TMIS 
ALFA, s.r.o. s tím, že dodavatelem stavby bude 1. Kame-
nická stavební a obchodní firma, s.r.o. Kamenice nad Lipou. 
Pro kterého prodejce bude stavba realizována, oznámení ne-
uvádí. Ve hře byl kdysi PLUS, nyní možná PENNY market. 
Dispoziční uspořádání stavby počítá též s novým sjezdem 
z komunikace 11/130 a parkovištěm pro 103 aut. Stavba má 
být dokončena v listopadu 2008. 

• ZUŠ se dočká nového sídla 
Po padesáti letech existence se ledečská Základní umě-

lecká škola, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina, dočká 
konečně důstojného sídla. V patře krajské budovy VOŠ na 
křižovatce Nádražní s Komenského ulicí pro ní firma ATOS 
nákladem 3 mil. Kč přes prázdniny přebudovává nové pro-
story. 

Svoje sídlo zde postupně naleznou jak hudební, tak i ta-
neční a snad i výtvarné obory. Doposud ZUŠ působila na 
několika místech: ve vilce na Mizerově, v soukromých pro-
storách pana Růžka v Kamenné Lhotě a na ledečském hradě. 
Pod vedením paní ředitelky Laudátové bude ledečská ZUŠ 
působit konečně pod jednou střechou. 

O využití opuštěné vilky na Mizerově rozhodne zastu-
pitelstvo města, neboť vilka je majetkem města Ledeč nad 
Sázavou. 

• Jednání s vedením kraje Vysočina 
V pátek 25. června 2008 navštívili ledečskou radnici první 

náměstek hejtmana kraje Vysočina ing. Václav Kodet a radní 
kraje Vysočina, odpovědný za oblast financí, ing. Miroslav 
Houška. Na radnici je přijali starosta a místostarosta města 
a společně projednali následující záležitosti: 

- možnost spolufinancování přestavby kulturní-
ho sálu v budově gymnázia 

- žádost města o převod budov a pozemků SUS 

v ulici Pod Stínadly z kraje na město 
- žádost města o převod pozemku za budovou 

internátu na Pláckách z kraje na město 
- žádost města o poskytnutí finančních pro-

středků na opravu místních komunikací pou-
žívaných při opravě komunikace krajské jako 
objízdné trasy (J. Haška a Nádražní) 

- zařazení silniční spojky Vrbka - Kozlov do 
silniční sítě kraje Vysočina 

- odstraňování reklamačních závad (palubovka, 
střecha) v nové sportovní hale 

Ve většině projednávaných záležitostí bylo díky obou-
strannému otevřenému jednání dosaženo shody, při podmín-
ce vzájemné provázanosti v řešení všech výše uvedených 
bodů, což svědčí o dobrém, korektním a vzájemně se re-
spektujícím vztahu obou stran. Učiněné dohody samozřejmě 
podléhají schválení zastupitelstvem obou samosprávních 
orgánů. Jednání se též zúčastnil současný zastupitel kraje 
Vysočina Jaroslav Poborský z Ledče nad Sázavou. 

• Dětská hřiště na sídlišti 
Z rozhodnutí Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

byla na sídlišti Na Rámech a sídlišti Stínadla vybudována 
dvě nové dětská hřiště. Městská firma TS Ledeč nad Sáza-
vou, s.r.o. zde na místě neudržovaných pískovišť a dětských 
hřišť provedla potřebné terénní úpravy a osadila hracími 
prvky z výrobního programu Flora servis. Na každém hřišti 
se tak objevila vahadlová houpačka, závěsné houpačky, 
hopsadla na pružině, dětský minikolotoč a hrací sestava se 
skluzavkou. Opravena byla též pískoviště, lavičky a dopa-
dové plochy. 

Třetí nové hřiště budují dále Technické služby v areálu za-
hrady školní družiny, které bude v čase mimo provoz školní 
družiny sloužit i veřejnosti. 

-sv-
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PAMĚŤ 1£1 DOMU 
U DYMÁKŮ (Č. P. 76) - část první (dějiny objektu) 

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

První písemnou zmínkou, kterou lze při troše fantazie přisoudit 
domu č.p. 76, je údaj z berní ruly (1643): „soused Václav Jindický 
sice nemá půdu žádnou, platí pouze čtvrtinu berní jednotky tzv. 
osedlosti, má pouze 1 jalovici, 10 ovcí, 7 sviní, má však pěknej 
dům, šenkuje pivo a pálí pálený." Nejsou sice žádné doklady 
ani souvislý sled majitelů, který by mohl jednoznačně přisoudit 
tento údaj domu č.p. 76; představa „pěkného" renesančního 
domu s výčepem ve frekventované ulici vedoucí k mostu je 
však přitažlivá, (původní most přes řeku stával právě za domem 
U Dymáků) 

Prvním ověřeným majitelem domu je Mates Woditska (1779). 
Od roku 1781 jej vlastní koželuh a purkmistr Wenzl Hrbek. Po 
jeho smrti má v městských knihách zapsáno právo držení domu 
pozůstalá vdova Anna Hrbková, která na základě ujednání z roku 
1799 postupuje toto právo Janu Albrechtu Makovskému. „Tehdy 
ta samá paní Anna Hrbková s dobrým rozmyslem nadpravený dům 
s dvorečkem pod Nro Conscriptionis 55 (původní číslování domu 
bylo 55; dále pak 73 a současně 76 - poznámka autora), jak stojí 
a leží, jakož i ten samý kus pole špitálského postoupila panu Janovi 
Albrechtovi Makovskýmu, jejímu nastávajícímu manželu za sumu 
trhovou 1200 rýnských." 

V roce 1806 postupují manželé Makovští „svému pastornímu 
synovi Josefu Hrbkovi svůj dům v městě Ledči v Řinku, vedle 

France Jabůrka pod dva stoky od kamene stavený k jeho vlastnímu 
dědičnému držení a užívání za 2000 zl. rýnských." Postupující 
rodiče si ponechávají v domě 1 zadní světnici pro své bydlení, 
dále pro své obživení si vymiňují „polovici verštatu" k řemeslu 
koželužskému s nějakými potřebami a pak „na těch políčkách něco 
erteplí neb zelí sobě sázeti hleděti až do jich smrti sobě vyhražujou." 
Kdyby pak některý z pozůstalých synů po Václavu Hrbkovi chtěl 
být také koželuhem, pak bude Josef Hrbek povinen z domu a těch 
políček odvádět všechny transporty a všechen „vrchnostenskej 
ourok a panskému špitálu patřící poplatky akuratně vybejvati." 

Roku 1820 prodává Josef Hrbek svůj zadlužený dům Františku 
Wolfovi za 5000 zl. vídeňské měny. Ten již roku 1822 prodává 
„dům u Welikého Mostu, jdouc do Řinku po pravý straně" 
manželům Františku a Antonii Přerowským, kteří v domě 
provozovali pekařskou živnost. Po nich zdědil dům syn Anton, 
který byl rovněž pekařem. 

V roce 1861 je majitelem domu měšťan František Sotola, který 
měl v domě několik nájemníků. Jedním z nich byl krupař Karel 
Franěk, který zde měl krám a také zde bydlel. V té době žilo 
v domě celkem 14 osob; 10 dospělých a 4 děti. 

Jako další majitele připomeňme jen Antonína Nováka (od r. 
1893) a Josefa Uhlíře (od r. 1904). 
Pokračování v příštím čísle: část druhá (stavební historie) Jiří Semerád 

venkovní oplechovaná strana gotic-
kých dveří s železnými zpevňujícími 
pásy 

vnitřní strana gotických dveří 
s původním kováním i zámkem 

detail gotického zámku 

podoba domu před 
poslední přestavbou 
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PERLA POSAZAYI A TRAMPOVÉ - V. 
Doteď se čtenáři dověděli něco o vzniku a trampování za komunistů, ale proč vymizeli ledečští trampové v 90. letech? Nezmínil jsi se 
o děvčatech, která u trampinku vydržela, a co trampink těm, kteří ho provozují, dává. 

Než začnu kapitolu trampování po Sameťáku musím upřesnit 
jednu věc. Narodíš-li se na Horních Pasekách a les budeš mít za 
zadkem, asi těžko za ním budeš jezdit. Přesto jsou mezi námi 
kamarádi, kteří z takových obcí pochází. Ještě nedávno jezdilo 
několik trampů z Kožlí, ale většina pochází z velkých měst. Je 
to pochopitelné. Když jsem psal o ledečských kamarádech, tak ti 
mě pomlouvali, že je na vandru tahám z hospody do lesa, když 
mají les doma za barákem. Musím ale přiznat, že jsme vždy kus 
přírody procourali. Musím taky upřesnit, jak vypadaly a vypadají 
potlachy, když je pořádají trampové. Soboty byly volné až 
v sedmdesátých letech a když jsem jel na potlach kupříkladu do 
Jeseníků, musel jsem si vzít na sobotu dovolenou. Po příjezdu 
do cílové stanice se dále pokračovalo pěšky. Nebylo výjimkou 
i 10 kilometrů lesem. Co nejdál, aby nás nenašli pohůnci strany. 
V každém počasí. Nejezdíme pouze v lednu a únoru. 
V prosinci se jezdí ještě poslední víkend před Štědrým 
dnem. Na to každý nemá. Jak jsem již říkal, na takové 
akce jsem jezdil sám. Kdo nebyl trénovaný, byl přítěží. 
Nevěřil bys, jak rychle se frajer, který se přecení, rozsype. 
Uvědom si, že šlo o „kejhák". Jak tě chytili, 
dostal jsi nakládačku a úmyslně tě pustili až 
v pondělí. V práci tě čekala neomluvená 
absence. V poslední hospodě se tankovalo. 
Každý si koupil „lahváč", muzikanti 
se rozehráli, rozezpívali a šlo se. Na 
potlachoviště sem tam někdy pořádající 
osada dotáhla soudek. Ale v žádném 
případě nebyla z potlachu 
hospodská opijáda. 
V Ledči to fungovalo 
trochu jinak. To zavedli 
novátoři. K ohni se přiveze 
několik beček. Auty 
při vandrují aktéři a může 
potlach začít. Končí se, až 
je vypito. Účastní se všichni, 
kteří se o tom dovědí. Trampové tady nějací byli, ale již 
o generaci mladší. O nich se zmíním později. DĚVČATA? Do 
toho se pouštím nerad, ale chceš to slyšet a lhát se nemá. Nikdo 
tak spolehlivě nerozhodí partu kluků jako holka! Sebelepší 
kamarády! Tak s námi nejezdily. Konec konců, bylo by to 
nošení dříví do lesa. Kdekoli jsme vybalili kytary a začali hrát, 
jich bylo z čistá jasna jako much. Museli jsme je odhánět. To je 
zase ten paradox. Představ si kluka oblečeného do ošoupaných 
manšestráků, zelené nebo kostkované košile. Na ni vestu nebo 
plátěnou bundu. Šátek uvázaný cípem dopředu, na krku, nebo 
stehně, na nohou zaprášené ohrnuté vojenské pulitry. Na hlavě 
zmačkanou hučku, na zádech tele nebo UStornu. Přes rameno 
kytaru. Vedle něho v černých kalhotách beze skvrnky, s puky 
jako břitva, na modré košili rudý šátek, na nohách naleštěné 
polobotky, učesaný na pěšinku s čistýma ušima, svazák jak 
z módních katalogů, vonící na dálku Pitralonem. Kdo myslíš, 
že měl větší šanci? Nebudu napínat. Samosebou ušmudlaný, na 
dálku vonící kouřem táborových ohňů a pivem mladý trampík. 
A teď si představ, že bys přijel v otřískaným Jeepu na ledečské 
náměstí a postavil ho vedle naleštěného Bavoráka. Koho by si asi 
přítomné slečny víc všímaly? Za našeho mládí měly holky víc 
fantazie. Dnes jsou přesvědčeny, že prachy jsou středem světa. 
Holky s námi jezdily, až když jsme, čistě ze zdravotních důvodů, 
s nimi jak se říká začali chodit. Do té doby, než si nějakým, 
pouze jim známým trikem, přivodily těhotenství. Potom, protože 
trampové nejsou skunkové, jsme kývli, že si je tedy vezmeme. 
Ale musí počítat s tím, že nám naše toulavá bota nedovolí s nimi 

trávit všechny víkendy. S tím s radostí souhlasí? No, asi ne, ale 
co jim zbývá? Z toho, kdo zaleze do bačkor a přestane jezdit, 
se stává sváteční tramp. Bez urážky. Je pro něho svátkem každá 
možnost se s trampy sejít a poslechnout si oblíbenou muziku. 
Manželky některých kamarádů jezdí s námi a nebudeš tomu 
věřit, za každého počasí. Pouze v zimě, když mrzne, spí ve 
stanech. V květnu 2001, to předbíhám, na Gaučově memoriálu 
(vzpomínkové vandry na památku ostravského kamaráda, který 
v šedesátých letech obnovil vydávání časopisu Tramp), s námi 
šla kamarádka Jana-Kyselina ve svých 58 letech. Pro toho, kdo 
zná Beskydy, aby si udělal představu. Ráno od nádraží v Mostech 
u Jablůňkova do kopce k chatě Skalka převýšení 382 m. Kolem 

chaty Tetřev na Velký Polom, Muřínkový vrch, Malý 
Polom, Bílý Kříž a Grůň ke Švarné Hance. Údolím 
Poledňany na hráz přehrady Šance a na nádraží do 

Ostravice. Odjezd na Ostravu ve 21:00. Trasa mezi 
45-50 km. Tak vidíš, holka a žádná měkota. Má 
školu svého muže Čarliho, který říká jasně: Kdo 

nemá, ať sedí doma. 
Na to, co trampům, kterým je 

toulání v přírodě životním stylem, 
trampink dává, je těžké odpovědět. 

Někdy v 70. letech jsem odněkud jel 
a při čekání na nádraží na spoj jsem 
si dal v hospodě pivo. Přijel vlak 

a dovnitř se nahrnulo asi třicet 
mladých trampů. Kluků 

i děvčat. Od 15 do 18 let. 
Podepisovali se navzájem 

na trika a jeden si všiml, 
že mám opřenou USku 

o vedlejší židli. Kolik ti 
je? Se ptá. Kolem třiceti. 

Odpovím. To ještě jezdíš? 
Představ si. Zvěčnil holce na 

triko svou přezdívku, Sisel. Hele 
Sysel se píše s tvrdým. Já se píšu s měkkým, utřel mě 
a odfrčel do houfu. Tihle Hurá trampové nikdy nepřežili ani vojnu. 
Každému, kdo se ptá, doporučuji. Zabal si do báglu spacák, 
karimatku a celtu. Něco k jídlu a vyjeď. Sám!! 

Vyhýbej se pár dní lidem. Toulej se po lesích. Možná, když to 
nevzdáš, něco pochopíš. Pojedeš-li do přelidněného campu, tramp 
z tebe nebude, i když tam celou dovolenou strávíš v maskáčích, 
s vykartáčováným Stetsonem na hlavě. Nepochopil-li jsi to 
poprvé, vyjeď znovu. Až budeš po návratu domů uléhat do 
své pohodlné postele zmordovaný, určitě si slíbíš, že tě již ani 
nenapadne zase někde, někdy se válet v lese na tvrdé zemi. Příští 
pátek nepochopíš, jak je možné, že stojíš sbalený na nádraží hnán 
touhou se do přírody vrátit. Je z tebe zatracený blázen a kamarády 
už najdeš. Než přejdu na trampování po revoluci ještě jedna 
vzpomínka na Matěje Kuděje. Ve své knize: Ve dvou se to lépe 
táhne, vzpomíná na Jaroslava Haška a doporučuje nápoj, který vás 
v zimní slotě na vandru určitě zahřeje a zvedne náladu. 

Grog podle Haška 
Půl litru vody vař s novým kořením 2-4 zrny, pepře 6-8 zrny, 

hřebíčku 10 zrny, s kouskem skořice, kouskem citrónové kůry 
a šťávou z celého citronu. Přidej půl kila cukru. Po svaření 
přidej 3 litry bílého vína a nech přejít var. Pak přidej litr koňaku 
a znovu vař do varu a pozor, aby to neuteklo! Při postavení na 
stůl se sundá poklice, páry se zapálí a hned přikryjí. Tím obřad 
vaření grogu končí a kdo ti řekne, že tam máš dát vanilku, tomu 
dej přes držku. 

Pavel Koníček 
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W & B V Y 
Nastal měsíc červen a kromě konce roku se 

naše třída kvinta těšila ještě na jednu věc. A to 
VÝLET! Čekal nás třídenní výlet v rekreačním 
středisku u Zbraslavic - „U Starého rybníka". 

Když jsme dorazili bylo nám jasné, že „z 
rybníka nic nebude". 

Náš výlet započal v ranních hodinách 9. červ-
na. Část třídy už stepovala na ledečském nádraží 
a nemohla se dočkat odjezdu. Po zástavkách 
Horka, Chřenovice a Zrač nad Sázavou jsme 
posbírali další část třídy a do Zbraslavic nám 
zbývalo jen pár minut. 

Po příjezdu do střediska jsme prozkoumali 
celou oblast a zhodnotili jsme ji jako chvaliteb-
nou. Nachází se zde mnoho hřišť, ať už nohej-
balových, volejbalových, plážový volejbal nebo 
ping pong aj., ale také „Tarzan - lanová dráha" 
a možnost objednat si paintball. Nakonec jsme si 
zde mohli vyzkoušet i střílení z luku. O zábavu 
tu opravdu nebyla nouze. Večer jsme si došli do 
místního občerstvení na zmrzlinu a ještě před 
večerkou jsme už chrněli v postýlkách O:-) 

Drahý den 10. června jsme vyrazili po snída-
ni do Kutné Hory, za zkušeného doprovodu naší 
milé třídní profesorky Šárky Vopěnkové a ředi-
tele školy Františka Trpišovského. Ozkusili jsme 
místní restaurace, obchůdky, také aqua park 
a nechyběla ani návštěva chrámu sv. Barbory. 
Zpátky do střediska jsme dorazili se zpožděným 
vlakem kolem půl osmé hladoví, avšak milé 
kuchařky na nás počkaly s talíři dobré večeře. 
S plnými břichy jsme se odkutáleli na pokoj, 
kde jsme zůstali (ač sami nebo ve skupinkách 
©) až do večerky, kdy jsme ulehli a spinkali 

jako malí andílci. 
Třetí den 11. června jsme brzy ráno vstali, 

abychom stihli najít veškeré věci poházené po 
všech pokojích, sbalit a uklidit. 

Na závěr bychom chtěli pochválit tamní 
ubikace a také poděkovat naší třídní profesorce 
i profesorovi Trpišovskému za to, že se nebáli 
s námi vyjet mimo rodné městečko :-) 

Michaela Brzoňová (5.K) 

Dne 18. června 2008 se naše třída II.B 
vydala na třídenní výlet do nedalekého Male-
šova k Velkému rybníku. Naší společné cesty 
vlakem se nezúčastnil jen jeden nejmenovaný 
spolužák (J. Bělina), kterému ve Zrači ujel vlak 
přímo před nosem. Asi po hodině jízdy jsme 
vystoupili v Poličanech a čekala nás „procház-
ka" do autokempu Malešov. Obtěžkáni batohy 
a taškami s občerstvením a jídlem jsme zdárně 
dorazili na místo. Tady jsme se konečně setkali 
s naším „nedochvilným" spolužákem. Čekalo 
nás příjemné prostředí, ve kterém jsme se rych-
le zabydleli. Celé odpoledne vyplnily míčové 
a jiné kolektivní hry. Ale letní slunce nás brzy 
zahnalo k rybníku. Studená vody nás příjemně 
ochladila a dodala další energii. Na večer byla 
připravena strašidelná a „tajuplná" bojovka. 
Obětavě ji připravil jeden spolužák... Po ná-
ročném dnu všichni vyčerpaně padli do postelí 
a spali, a spali... 

S ranním rozbřesknutím jsme se probudili 
do nového dne, v němž nás čekal výlet do 
Kunté Hory. Po klikatých cestách kráčel každý 
z nás svěží a pln nových sil... Párkrát jsme za-
bloudili, ale náš skvělý doprovod vždy věděl, 
kudy cesta ven. V Kunté Hoře jsme navštívili 
Muzeum stříbra, a většina z nás nepohrdla 
možností vykoupat se ve venkovním bazénu... 
Třetího dne jsme se pak, tentokrát už všichni, 
vydali na cestu domů. 

Za studenty II.B zapsala Dominika Bízová 

10 

První společný výlet naší téměř výhradně holčičí třídy, ve které je mužská populace 
zastoupena spíše symbolicky, jsme chtěli pojmout ve velkém stylu. A rozhodně bude na co 
vzpomínat! Každý z nás si odvážel nepřeberné množství dojmů a vzpomínek. 

Do kroniky naší životní pouti jsme si začali zapisovat už ve vlaku, do kterého jsme po 
menších zmatcích nas toup i l i . . pak vystoupili..., opět nastoupili... a už se jelo! Dýchavičný 
železný oř se rozvážně šinul krajinou vstříc slunné Moravě, kde nás již netrpělivě očekávala 
CHKO Pálava. 

Ještě ten den jsme se s naší „hostitelkou" rozhodli blíže seznámit. Jako správní turisté jsme 
chtěli námahu stupňovat a začínat samozřejmě méně náročnou trasou. Snad nás mělo varovat 
nakažlivé nadšení našeho doprovodu, tedy pí uč. Vorlíčkové a Bartákové... Nic zlého netušíce, 
vyrazili jsme jak bájní rekové objevovat a především obdivovat krásy lednicko-valtického 
areálu. A nutno podotknout, opravdu bylo nač se dívat - těžko popsat zvláštní kombinaci 
architektonických skvostů nenásilně zasazených do pohádkově krásné a čisté přírody, jež 
společně vytvářely monumentální dojem. Procházka to tedy byla více než příjemná a cestou 
se začaly uklidňovat i hyperaktivní povahy - dosud však váhám, zda tuto skutečnost připsat 
jiskrnému kouzlu přírody či je na vině spíše nesporný fakt, že cesta, původně plánovaná 
na 15 km se, potvůrka, přímo pod našima nohama natahovala a kroutila, až se pomyslný 
tachometr zastavil na cifře poněkud vyšší - 30 kilometrů. Ale ani to nás, vrcholové sportovce 
- teoretiky, neodradilo, takže jsme na ubytovně pouze sečetli ztráty na těle a egu a ještě rádi 
a bez reptání složili svá zmučená těla do postelí, jež zjevně hodně pamatovaly... 

Dopoledne druhého dne jsme, opět svěží, přešli po hrázi nádrže a octli se v Dolních 
Věstonicích. Je úžasné, z jakých drobností dokáží vědci vyčíst příběhy dob dávno minulých. 
Ani my jsme neodolali a do místního antropologického muzea jsme se vydali rozluštit 
záhadu, co je na zdejší plnoštíhlé krásce tak výjimečného, že k sobě přitahuje stále větší davy 
obdivovatelů. Věstonická Venuše však mlčela jak vyřezaná a návod na úspěch neprozradila... 

Zklamání jsme se rozhodli vstřebat v Mikulově, hlavním městě vína na Moravě. Hroznový 
mok nám kvůli věku zůstal striktně zapovězen, přesto nás toto příjemné městečko rozhodně 
nezklamalo. Je to bez nadsázky krásné místo s milou atmosférou a velkolepým náměstím, 
jemuž dominuje morový sloup. Vzrostlé stromy, jež nikdo z nás nedokázal suverénně 
pojmenovat, strážily kašnu - vodu tryskající z kamenných úst jsme kvitovali s nelíčeným 
nadšením! 

Cesta zpět na ubytovnu do Strachotína byla díky autobusu dílem okamžiku. Ti svěží se 
bonusově vydali na Dívčí hrádek, tyčící se majestátně nad krajinou. Po namáhavém výstupu 
ke zřícenině se hrstce unavených dobrodruhů naskytla dech beroucí scenérie. Zbytek naší 
ekipy našel nejbližší louži, respektive rybník a dívky v plavkách brzy přitáhly pozornost 
strachotínských mladíků. Navečer proběhla menší rošáda pedagogického dozoru, kdy se 
s námi rozloučila paní učitelka Vorlíčková a cestu moravskou Pálavou s námi dokončil 
p. učitel Stránský. 

Zámek Lednice nás vlídně přijal za krásného slunného počasí a měl opravdu co nabídnout 
- ať už turecký minaret (na který se však dostalo jen pár nej vytrvalejších, protože se ne zcela 
vědomě vydali trasou dlouhou 3km), vzácný skleník či překrásné zahrady... Volnou hodinu 
zbývající do prohlídky zámku jsme strávili relaxací na skvěle udržovaných travnatých 
kobercích obklopujících bývalé sídlo Lichtenštejnů. Naši pohodu mohly rušit a rušily snad jen 
protivné, umělecky nenápadité cedule, zakazující vstup na trávník. Je to neskutečné, ale člověk 
se dnes nestydí zapíchnout kus kovu opravdu všude - ať to vypadá, jak to vypadá... :-)! 

Ale pak už byl čas vydat se domů a my jsme se opět pohodlně usadili v nám už tak dobře 
známém vlaku - čekaly nás čtyři hodiny cesty zpět... 

Za třídu I.B 
Eva Kovandová 



P Á s l e O K y 
s r l o é B o u i l e 

v OBCÍ s e c h o v 
Ve středu dne 25. června se přes území celé 

ČR přehnala silná bouře, která si dle tisku 
vyžádala dva lidské životy a velké materiální 
škody na majetku. Mezi poškozené se bohužel 
mohou počítat i obyvatelé vesnice Sechov 
u Ledče nad Sázavou. 

Do naší obce bouře dorazila v podvečer 
a dle pamětníků byla snad nejsilnější za po-
sledních cca 50 let. 

Vlastní bouře běsnila krátce, ale účinně. Sil-
ný vítr společně s deštěm tentokrát nezpůsobily 
velké škody na soukromém majetku občanů, 
ale zejména na obecních lípách - chloubách 
obce. Lípa na návsi, stáří se odhaduje na 200 
let, byla poryvem větru zlomena těsně nad 
zemí. Při svém pádu strhla elektrické vedení 
včetně sloupů, litinový křížek i s žulovým 
podstavcem a poškodila lampu veřejného 
osvětlení. Naštěstí se v době události nikdo 
nenacházel v těsné blízkosti. 

Na místo se ihned dostavili členové SDH 
Sechov a další spoluobčané, kteří začali pro-
vádět odklízecí práce. Po chvíli se připojila 
jednotka SDH Kožlí. Práce se protáhly do 
pozdních večerních hodin. 

Důsledkem poškození elektrického vedení 
bylo, že el. vedení v dolní části obce bylo zpro-
vozněno až v pátek 27. 6. v pozdních odpoled-
ních hodinách. Připojení posledních domů bylo 
provedeno až během soboty 28. 6. Poškozený 
křížek a žulový podstavec opravují členové 
místního SDH vlastními silami. 

Druhá spadlá lípa se nachází na cestě mezi 
obcemi Sechov a Bohumilice. Z této lípy 
spadla pouze její část a při pádu nezpůsobila 
žádné škody na majetku. Odpadlé kmeny 
byly pouze odklizeny z cesty, kde bránily 
v průjezdnosti. 

Nej smutnější při bilancování způsobených 
škod bylo zjištění, že zřejmě během bouřky 
utonul ve svém autě, které vjelo do místní 
hasičské nádrže, muž z přilehlé osady Pře-
milovsko. 

Všem zúčastněným na odklízení škod, stej-
ně jako vedení obce Kožlí za finanční podporu 
při opravách škod, zde patří poděkování všech 
občanů obce Sechov. 

Za obec Sechov Krátký Roman 
a Jenčík Josef ml, www.sechov.cz 

600 L£T OBCE OSTROV 

Sobota 28. 6. 2008 byla pro obyvatele obce, rodáky, chataře a chalupáře slavnostním dnem. Připo-
mněli si a oslavili 600 let trvání obce. 

Obec Ostrov se rozkládá východně od Ledče nad Sázavou v nadmořské výšce 413 metrů. První 
písemná zpráva o obci je z roku 1408, kdy se připomínají platy ze vsi Ostrova k ledečskému hradu. 
Další zprávy jsou z roku 1414, 1587 a 1598. Po zániku patrimonií byl v nedalekém Hradci ustanoven 
obecní úřad a Ostrov tak „spadl" pod jeho správu. V té době zde žilo 181 obyvatel. Nad vesnicí se 
rozkládá návrší zvané Kamenné stádo (501 m n. m.). V roce 1990 se obyvatelé obce rozhodli osa-
mostatnit a tak od 1. 1. 1991 zde vznikl obecní úřad. Nové zastupitelstvo začalo s obnovou vesnice. 
V současné době zde žije 134 obyvatel. Nejstaršími obyvateli jsou paní Marie Kubátová a pan Josef 
Rajdl, nemladším obyvatelem je Jan Pavelka. 

Oslava výročí obce začala přivítáním všech přítomných panem starostou Milanem Cihlářem a krát-
kým úvodním projevem, ve kterém pan starosta shrnul historii a současnost obce. Potom následovala 
slavností mše svatá na návsi u křížku, kterou sloužil P. Jáchym Jaroslav Šimek Opraem z kláštera 
v Želivě. Ta byla obětována za všechny žijící i zemřelé obyvatele obce. O hudební doprovod se po-
starala křesťanská skupina mládeže Naděje pod vedením paní Evy Březíkové. Na závěr mše svaté 
otec Jaroslav požehnal kříž a zvoničku uprostřed návsi, které prošly rekonstrukcí. Poté pan starosta 
pozval všechny přítomné na prostranství pod silnici, kde bylo připraveno pohoštění. Opékané masíčko 
vonělo již zdálky, občerstvení a tekutiny byly také připraveny a ochotné ruce manželek zastupitelů 
připravily sladké zákusky. Pak už nezbývalo než zasednout ke stolu anebo se postavit k tanci. O hu-
dební doprovod se postarali pánové František Pavelka a Josef Beneš, s harmonikou všem přítomným 
zahrál Petr Havel a o hudební doprovod pro mládež bylo také postaráno. 

Vládla zde pohodová, přátelská a radostná atmosféra, která vydržela do pozdních nočních hodin. 
Překvapením pro všechny byl půlnoční ohňostroj, který sponzoroval pan Jaroslav Šemík. 

Tato akce přispěla k oživení dění v obci a pomohla obnovit vztahy mezi současnými a bývalými 
obyvateli. Přesto, že toto setkání bylo první, přáním lidí je, aby nebo poslední. Takže Ostraváci - zase 
někdy na viděnou! 

J. Sklenářová, M. Cihlář - starosta Ostrova 

n . 
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http://www.sechov.cz


Pojišťovna 
člen holdingu ČSOB, Havlíčkův Brod 

vypisuje výběrové řízení na 
uvolněné pozice 

OSOBNÍ POJIŠŤOVACÍ 
PORADCE 

a 
PRACOVNÍK OBCHODNÍ 

PŘEPÁŽKY 
Co budete dělat? 

• péče o klienty, servis a finanční 
poradenství 

Požadujeme: 
• minimálně SŠ vzdělání 
• znalost práce na PC 
• spolehlivost 
• praxe zejména v pojišťovnictví, 

v přímém prodeji nebo finančním 
poradenství vítána 

Nabízíme: 
• vstupní odborné zaškolení 
• motivační systém odměňování 
• systematické vzdělávání a kariérový 

růst 
• dlouhodobé odborné vedení 
• finanční podporu v období zaškolení 

až 15 000,-Kč 
• následnou finanční podporu až 

45 000,-Kč 
• perspektivu a zázemí silné finanční 

společnosti 
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte 
e-mailovou poštou. 
Vybrané uchazeče pozveme k výběrovému řízení. 
Kontakt: Ing. Lubomír Role, K Aleji 3528, 
580 01 Havlíčkův Brod 
Tel.: 724 072 926 
E-mail: LRolc@seznam.cz 

Bolest nezahojí žádný čas, 
ozve se znovu v srdci zas. 

Tvůj hlas se ztratil, 
tvůj úsměv vítr vzal, 

jen vzpomínky zanechal. 

Dne 28. srpna si připomínáme už popáté 
smutné výročí úmrtí našeho milovaného syna 
a vnuka - TOMÁŠE VADINSKÉHO z Led-
če n. S. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku. 

Rodiče, bratr Radek a prarodiče. 

PODĚKOVÁNÍ 
Rodina Cudlínova děkuje prostřednictvím 

Ledečských novin hasičům z Bělé u Ledče 
nad Sázavou za poskytnutí pomoci při likvi-
daci padlých stromů dne 25. června 2008, kdy 
se přes vesnici přehnala vichřice. 

LEVNĚ PRODÁM 
zachovalý starší, rozkládací gauč - 1,5 lůžka 
(světlé dřevo, modrý potah) + 2 křesla 

nový stůl pro PC ALBERT (1350x750x740 
mm, tmavý buk - složený) 
Kontakt: 603 323 279 

DEN OTEVŘENÝCH DVERI 

Společnost KOVOFINIŠ KF s.r.o. a AQUACOMP HARD s.r.o. 
si dovolují pozvat Vás k návštěvě svých prostor 

v ulici Podolí 600 a Pivovarská 754 v Ledči nad Sázavou 
v sobotu dne 13. září 2008 od 9,00 do 12,00 hodin. 

Pro návštěvníky je připravena 

prohlídka výrobních prostor a projekčních kanceláří, 

výstava historických fotografií, 

občerstvení a doprovodný program pro děti i dospělé. 

Doprava mezi oběma závody zajištěna. 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

QQUňcomp 
HORD Ěff 

Přehled kulturních akcí na pozdní léto 
Občanské sdružení MOLEKUL připravuje na nadcházející měsíce několik kulturních akcí, na které 
Vás tímto srdečně zveme. 

Sobota 23.8. od 13:00 do 15:00 na horním nádvoří hradu - Sraz veteránů a staré techniky z Ledečska 
Akce pro všechny příznivce historických strojů jako jsou motocykly, automobily, bicykly, traktory, 
stabilní motory, parní stroje, Velorexy, kočáry atp. 
Každý, kdo vlastní historické vozidlo či stroj a je ochoten se této akce se svým vozidlem zúčastnit, 
nechť pošle na adresu molekul@seznam.cz údaje o typu vozidla, se kterým na sraz přijede. Tento údaj 
není nutný - jde jen o informaci pro pořadatele kvůli snadnějšímu organizačnímu zabezpečení. 
Za nepřízně počasí (silný vítr, déšť) se sraz nekoná! 

Sobota 23. 8. 2008 od 20:30 hod. na dolním nádvoří hradu - Letní kino 
PUSINKY / ČR 2007 / 99 minut / režie: Karin Babinská / scénář: Petra Ušelová / hudba: Jan 
P. Muchow / hrají: Marie Doležalová, Sandra Nováková, Petra Nesvačilová a další 
„Režijní debut Karin Babinské o trojici adolescentních dívek na cestě představuje bezpochyby nejdospělejší čes-
ký film poslední doby Poznání světa, jež může být klíčem k dospělosti, se tu děje skrze sexuální zkušenost, která 
je dosažením hranice vlastního těla a zároveň branou do těla jiného," napsal po premiéře v A2 Antonín Tesař. 
Pusinky posbíraly řadu festivalových cen a pochvalnou recenzi jim věnoval dokonce i prestižní filmový magazín 
Variety. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvá do interiéru hradu. 

Sobota 13. 9. 2008 - Noční prohlídka hradu, spojená s výstavou živých obrazů 
Letošním tématem živých obrazů budou zapomenutá řemesla. Za svitu loučí a svící uvidíte např. kr-
tičkáře, pohodného, prskaře, pokoutního písaře a mnoho dalších. Vše doplněno texty z Příruční knihy 
pro představené obcí z roku 1860 od Maxmiliána rytíře Obentrauta. 

Sobota 20. 9. 2008 - Den ledečských památek 
V tento den Vás pozveme (budou-li majitelé stejně vstřícní jako minulý rok) na prohlídku běžně 
nepřístupných památek a objektů, nalézajících se na území města. Rádi bychom pro Vás otevřeli 
také kino či věž polikliniky (o této perle moderní architektury jste si mohli leccos zajímavého přečíst 
v minulých Ledečských novinách). 

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

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

0.5. MOLEKUL 

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