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90. VÝROČÍ REPUBLIKY 

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 1914-1920 
„Kdo by dnes položil život za naši republiku?" ptá se známý bývalý presidentský kanc-

léř Ivan Medek při rozhovoru s novináři Lidových novin. 
Zaplať Pán Bůh, dnes toho není zapotřebí, ale o to více bychom si měli vážit těch, 

kteří před více jak devadesáti lety nasazovali životy pro vznik našeho samostatného státu. 
A protože trochu historie snad nikoho nezabije, vzpomeňte v prvé řadě na den, kdy „Tak 
nám zabili Ferdinanda. A kterého myslíte paní Můllerová?" Zeptal se Švejk. Přesněji ře-
čeno na den 28. června 1914, kdy začala I. světová válka útokem Rakousko-Uherska na 
Srbsko. Tehdy se Rusko postavilo na stranu Srbska. Německo napadlo Francii, Rusko 
s Velkou Británií na oplátku vyhlásily válku Německu. 

V té době žilo v Rusku okolo 65 až 70 000 Čechů. Někteří naši krajané se už v srpnu 
1914 rozhodli podat žádost o zřízení českého dobrovolnického oddílu. Car Mikuláš II. jim 
vyhověl s tím, že v jejich oddílu budou platit stejné předpisy jako v ruské armádě. Velitelé 
a důstojníci budou Rusové, jejich činnost bude zejména průzkumná při předpokládaném 
průniku na Slovensko, Moravu a do Čech. Tak vznikla „Česká družina," která měla okolo 
1100 příslušníků. Po vstupu na slovenské území prováděli až do května 1915 letákové 
agitace a dokonce pěti dobrovolníkům se podařilo dostat až do Prahy, kde jednali s ně-
kterými vedoucími představiteli politických stran, například s E. Benešem, a informovali 
je o plánech krajanů v Rusku. Časem přibývalo českých a slovenských zajatců. Z České 
družiny vznikl „První čs. střelecký pluk", později druhý a v roce 1917 už dokonce třetí, 
takže celkový počet brigády dosáhl 7300 dobrovolníků. Bolševický převrat v Rusku znač-
ně oslabil vojenskou morálku ruských vojáků, kteří byli ve válce už od 1. 8. 1914. Proto 
došlo k stažení českých jednotek do týlu a přípravě na první společný boj. 2. července 
1917 se odehrála známa bitva u Zborova, kde Češi úspěšně odrazili nepřátelskou obranu 
a zajali přes tři tisíce vojáků. Tohoto úspěchu využil T. G. Masaryk, který od května 1917 
se nacházel v Rusku, aby získal povolení k náboru v zajateckých táborech za účelem vy-
tvoření samostatného československého vojska. V té době bylo už asi 250 tisíc válečných 
zajatců české a slovenské národnosti. Vzhledem k tomu, že bolševická vláda začala jednat 
o uzavření míru, Masaryk s nimi uzavřel ještě dohodu o přesunu čs. sboru přes Vladivos-
tok do Francie. 

Můj otec místo aby pokračoval ve studiu na právnické fakultě, 28. 11. 1914 musel 
nastoupit k zeměbrannému pluku č. 12. Do zajetí se mu podařilo dostat teprve 4. 8. 1916. 
Jako zajatec pracoval v Rusku u sedláka téměř jeden rok. Každou sobotu chodil na trh 
prodávat kytky a týdně se hlásil na vojenském velitelství. Jednou se ho zeptali, zda umí 
francouzsky. Odpověděl, že na gymnáziu v Německém Brodě se učil, ale že si nemyslí, 
že by uměl. Tak prý ho musí vyzkoušet. Jak se řekne francouzsky pero a kalamář. Když 
správně odpověděl, byla zkouška hotová. „Tak vidíš bratře, vždyť ty francouzsky umíš, 
a proto pojedeš na francouzskou frontu. Zabal si věci a v pondělí se tady hlas." V Borispo-
le u Kijeva absolvoval důstojnický kurz a 1. 9. 1917 byl přijat do československého vojska. 
Následovala dlouhá cesta nejdříve do Archangelska a potom lodí okolo Ameriky najeden 
britský ostrov. Tam byla třínedělní karanténa. Teprve potom je přijala Francie, která byla 
ve válce s Německem od roku 1914. 

Na fotografii prof. T. G. Masaryk s Janem Sebou v Rusku. Pokračování na str. 4 
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Veřejný závod 
v přespolním běhu 

Běh o cenu starosty města 
Ledče nad Sázavou 

49. ročník 
B Ě H U Š E P T O U C H O V E M 

11. října 2008 

DIVADLO 
Molekul pořádá v pátek 24. října 

od 19.30 představení FAUST 
studia DELLARTE, které je jediným 

z Čech pocházejícím představením, 
které se v posledních letech hrálo 

v divadlech na Manhattanu v New Yorku. 

V sobotu 25.10. ve tři hodiny odpo-
ledne bude představení pro děti, a sice 

Pohádka, kterou je nutno uhodnout. 

ÍCÉČKO V LÉTĚ OBSTÁLO 
Letošní léto přilákalo do ledečského in-

focentra velké množství návštěvníků. Od 
května do září tudy prošlo přes čtyři tisíce 
turistů i místních obyvatel. V nabídce bylo 
dostatečné množství vlastních materiálů 
0 městě a okolí, ale také o ubytování a mož-
nosti sportovního vyžití. Všechny materiály 
si pracovníci sami připravují a tisknou. Tyto 
materiály nabízí infocentrum zahraničním 
návštěvníkům v němčině i angličtině. Ná-
vštěvníci mohli také zhlédnout infokoutek 
Jaroslava Foglara a výstavku replik histo-
rického skla ze skláren v Bělé a Tasicích. 

Velký zájem byl i o internet, který byl 
během léta posilněn o třetí počítač. V pro-
deji se v letošním roce nejvíce osvědčily 
mapy okolí a dřevěné turistické známky. 

Řada turistů se dotazuje na podrobnější 
průvodce městem, který ale v současné 
nabídce není. Od poloviny září je zde mož-
né zhlédnout výstavku o pobytu spisova-
tele Z. M. Kuděje v Ledči, připravuje se 
1 výstava o Vánocích na Vrchovině. 

I mimo sezónu přicházejí nejvíce místní 
obyvatelé s dotazy, kopírováním, zakou-
pit si vstupenky v předprodeji, na internet 
a pro řadu dalších informací. 
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Vila čp. 8 2 na prodej 
Město Ledeč nad Sázavou vyhlašuje 

záměr prodeje budovy čp. 82 na Mizero-
vě (bývalá ZUŠ) s pozemkem pare. č. 63 
o výměře 382 m2 v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou za minimální cenu 1.625.550,- Kč 
určenou znaleckým posudkem. 

Nabídky označené nápisem „Vila na 
Mizerově" zasílejte na adresu Městský 
úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou do 7.11.2008. Vybrán bude ten 
zájemce, který nabídne nejvyšší cenu. 

-sv-

PRONÁJEM 
Automotoklub v Ledči nad Sá-

zavou pronajme 40 m2 neby-
tových prostor ve svém areálu 

na Tyršově nábřeží 
v Ledči n. S. 

Kontakt: 731 156 922 

KROUŽEK GO 
(A JINÝCH DESKOVÝCH HER) 

Od tohoto školního rokuje možno na-
vštěvovat nový kroužek v domě dětí za-
měřený na rozvoj duševních schopností 
pomocí hraní deskových her. Převážnou 
náplní kroužku bude výuka a hraní Go, 
považované za nej dokonalejší strategic-
kou hru na světě. 

Go má jednoduchá pravidla, která se 
dají naučit za pár minut, a přesto ani 
nej dokonalejší počítače nedokáží pora-
zit člověka na mistrovské úrovni. Jedna 
partie trvá necelou hodinu a nepotřebu-
jete k ní nic víc než hrací desku (Goban), 
kameny (černé a bílé) a samozřejmě sou-
peře. Go je hra pro dva hráče. 

Je to hra stará 4000 let (starší než ša-
chy!) a stále se hraje po celém světě. Je 
možno hrát nejen na rekreační, ale i na 
soutěžní či profesionální úrovni. Hra-
je se dokonce i online na internetu, ale 
nej větší zážitek je samozřejmě hra tváří 
v tvář soupeři u jedné desky. 

Více informací o kroužku Go (a jiných 
deskových her) vám podají v Domě dětí 
L. n. S. anebo se koukněte na www.peli-
kanek.cz/go. 

Radek Pelikán 

Výsledky ankety 
o nebezpečných stromech 

Rada města Ledeč nad Sázavou se na své 12. 
schůzi dne 18. srpna 2008 zabývala situací ko-
lem nebezpečných stromů na starém hřbitově. 
Jednomyslně schválila dosavadní postup vede-
ní města v této cause a uložila starostovi města 
oslovit necelou tisícovku nájemců hrobových 
míst anketní otázkou následujícího znění: 

„Jste pro pokácení nebezpečných stromů na 
hřbitově a jejich nahrazení novou zelení?" 

Výsledky ankety k 1. říjnu 2008: 

Rozeslaných anketních lístků 910 
Navrácených anketních lístků 496 

E-mailem odpovědělo 
Celkem odpovědí 
Z toho pro ANO 
pro NE 
bez odpovědi nebo podpisu 
stížnost 

Děkujeme všem, kteří nás v naší snaze za-
bránit dalším škodám na starém hřbitově pod-
pořili a také všem, kteří nám na anketní otázku 
odpověděli. Výsledky ankety nám poslouží při 
dalším prosazování naší žádosti o radikální ře-
šení neutěšené situace na starém hřbitově. 

Stanislav Vrba, starosta města 

Město Ledeč nad Sázavou a TJ Sokol Ledeč n. S. 
Vás co nejsrdečněji zvou na vzpomínkové odpoledne k příležitosti 

90. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKA 

koná se 28. října 2008 v sále sokolovny od 14 hodin 
(od 13,45 bude vyhrávat dechový orchestr ZUŠ, vedený panem Karlem Růžkem) 

V programu dále vystoupí žáci mateřských škol, komorní pěvecký sbor ZUŠ Campanella, 
houslista Pavel Vančura. Dále uvidíte taneční vystoupení ZUŠ 

a cvičení rodičů a dětí z TJ Sokol. 

„ K R Á S A O K A M Ž I K U " 
Do 31. 10. 2008 je možné v galerii muzea 
navštívit výstavu fotografií Evy Pálkové. 

Eva Pálková roz. Kaczmarková se narodila v Dolních Královicích. Zde také prožila své mládí 
uprostřed přírody v malebném městečku na břehu řeky Želivky. Tady se také začal tvořit její vztah 
k přírodě a k jejím opakujícím se ročním cyklům. 

S fotografováním začala až v roce 1999. Od prvopočátku se snažila zachytit věci pomíjivé tak, 
aby stejně zapůsobily i na diváky. Příroda k ní promlouvá abstraktní řečí i symboly. Dosahuje zde 
nových vnitřních naladění, objevuje životodárnou sílu a zároveň pocit naplnění, radosti a štěstí. 
Zejména v obrazech mraků hledá skryté symboly, děje i abstraktní obrazy. Všímá si souvislostí, 
které přicházejí právě v obrazech. Hlavním přáním autorky je předat dál „ono skryté." 

Fotografování se věnuje většinou o víkendech a dovolených, které tráví právě zde v Ledči nad 
Sázavou. Nyní žije trvale v Praze. Veřejnosti představila své fotografie na autorských výstavách. 

Autorka přeje všem návštěvníkům této výstavy mnoho krásných zážitků s přáním, aby 
je tato výstava inspirovala k lásce k přírodě. 
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Petrklíč v dílně, na poutích, 
na koních a na lodi 

Během tohoto týdne uspořádal stacionář Petrklíč několik zajímavých akcí: 
V neděli 21. září jsme byli na 2. charitní pouti u sv. Anny v Pohledu. Měli jsme tu 

svůj vlastní stánek, kde jsme poutníkům nabízeli mimo jiné i výrobky z naší rehabi-
litační dílny, kterou již rok provozujeme v pronajatých prostorách v Domě s pečova-
telskou službou. Akce se zúčastnili též uživatelé našich služeb Radek, Lenka a Jana. 
Charitní pouť organizovala Oblastní charita Havlíčkův Brod ve spolupráci s obcí Po-
hled a pohledskou farností. Při mši svaté, kterou sloužil Mons. Antonín Duba, jsem 
v zaplněném pohledském kostelíku přednesla tuto přímluvu: 

„ Pane Bože, mám od Tebe svěřené děti a lidi se zdravotním postižením. Každý člo-
věk je před Tvou tváří stejně hodnotný, protože máme stejnou duši. Pomáhej nám 
vytvářet společenství lásky, štěstí a pokoje. " 

Ve čtvrtek 25. září jsme navštívili světelskou pouť a mohli se díky světelské radnici 
zdarma povozit nejen na autíčkách, ale i dalších atrakcích. Akce se zúčastnily všech-
ny přítomné děti ze stacionáře. Ten samý den 25. září jsme absolvovali (v září již 
podruhé) hipoterapii v Miskovicích u Kutné Hory. Jízdu na koni si vyzkoušeli i naši 
vozíčkáři a měli z ní neskrývanou radost. 

V sobotu 27. září jsem přijala pozvání děkana ledečské farnosti, dr. Jana Bárty 
na svatováclavské setkání na farní zahradě a tím mu oplatila jeho letošní návštěvu 
na červnových oslavách 6. výročí Petrklíče. 

V neděli 28. září jsme vyrazili v podvečer na parník do pražských Holešovic, odkud 
jsme na divadelní lodi Tajemství putovali při poslechu písniček skupiny Ponožky pana 
Semtamťuka až do Roztok a zpátky. 

Jak vidíte, stacionář Petrklíč dál funguje a má postiženým lidem stále co nabídnout 
i přes výměnu několika zaměstnanců, z nichž někteří se bohužel před svým odchodem 
nedokázali vyrovnat s každodenními povinnostmi, zodpovědností, či odešli za nabíd-
kou lepšího výdělku a jiní si naopak za svoji obětavou práci zaslouží poděkování. 

Bc. Iveta Vrbová 
vedoucí stacionáře 

Poděkování osobnímu asistentovi 
Pan Roman Vávra byl 5 let osobním asistentem našeho syna Petra ve stacionáři 

Petrklíč a pečoval o něj svědomitě a zodpovědně. Roman je empatický a vycítil, 
jak Petrovi porozumět, jak s ním jednat, a přistupoval k němu citlivě a starostlivě. 
Petr Romana respektoval a měl ho velice rád. 

Navíc je Roman značně všestranný. Je muzikant, zahraje divadlo, dokáže mo-
derovat akce, atd. a je milý a je s ním legrace. Všechny děti ve stacionáři ho měly 
moc rády. 

Litujeme, že ze stacionáře odchází, budeme ho postrádat. Patří mu naše podě-
kování. 

Bencovi 

Cvičiště psů Rašovec - nový 
život na ledečském kopci... 

Cvičák pro psy a jejich pány v Ledči nad Sá-
zavou funguje již více než rok. A jak to všechno 
začalo? Několik nadšenců (Ing. Jana Prchalová, 
Veronika Plicková-Nechvátalová, Veronika Ma-
limánková ad.) se v květnu 2007 rozhodlo za-
čít s lekcemi výcviku psů pro občany z Ledče 
a okolí. Díky vstřícnému přístupu vedení města 
a také technických služeb (především pana Nekoly) 
se podařilo pro tento záměr zajistit prostory revi-
talizované skládky na Rašovci. Z nepravidelných 
a zpočátku pouze několika lidmi navštěvovaných 
lekcí se postupně stávala akce stále žádanější, 
a proto se zakládající „členové" rozhodli vytvo-
řit pro svou činnost řádné zázemí. V lednu 2008 
tak zahájilo svou existenci naše občanské sdru-
žení při Českém kynologickém svazu - Základní 
kynologická organizace 730 Ledeč nad Sázavou. 
Do současné doby se díky příspěvkům a štědrosti 
řady sponzorů (jejich úplný seznam je umístěn na 
našem webu) podařilo cvičiště vybavit již řadou 
pomůcek a zařízení (vybavení na obranu, agility 
a další překážky, buňka na uskladnění věcí). K dneš-
nímu dni má ZKO již 24 řádných členů, přičemž 
dalších cca 30 „nečlenů" se více či méně pravidel-
ně účastní zhruba dvouhodinových lekcí vedených 
celkem třemi výcvikáři. Po úspěchu prezentace 
naší činnosti na Dětském dni na Šeptouchově 
jsme se rozhodli nabídnout veřejnosti něco zábavy 
a poučení sami. Premiéra se na Rašovci uskutečnila 
koncem srpna. „Psí loučení s prázdninami" určené 
nejen dětem navštívilo více než 200 lidí, pro které 
byl nachystán bohatý program (soutěže, policejní 
psovodi, hasiči, ukázka plemen, základního výcvi-
ku a agility). Poděkování patří všem organizátorům, 
pomocníkům a sponzorům, druhý ročník je v plánu 
na poslední srpnovou sobotu roku 2009. Ale proto-
že příští léto je ještě daleko, můžete se již brzy těšit 
na naši„Psí mikulášskou" nebo na „Jarní psí výleto-
vání". Rašovecký cvičák totiž není jen místem, kde 
se lidé a psi učí k sobě chovat, ale také možností 
aktivního odpočinku, zábavy a nových lidských 
i psích přátelství v našem městě. 

Věříme, že Váš zájem a podpora umožní le-
dečskému kopci užívat si svého nového (psího) 
života po mnoho let. 

Podrobné informace, více obrázků a aktuální 
termíny výcviku naleznete na www.cvicakvled-
ci.wbs.cz nebo na nástěnce na mostě. 

Mgr. Olga Růžičková, jednatel ZKO 

KONDICE PRO VÁS 
TJ KOVOFINIŠ - odbor SPV zahajuje cvičení 
od 1. října 2008 pro ženy a dívky - AEROBIC, 
STEP AEROBIC, KONDIČNÍ CVIČENÍ. 
Vždy v pondělí od 20:00-21:00 hod. a ve čtvrtek 
od 19:00-20:00 hod., ve školní tělocvičně 
v Nádražní ulici v Ledči nad Sázavou. 
Přihlášky stačí vždy před cvičební hodinou. 
Vybavení s sebou: cvičební podložka 
(karimatka, ručník), sportovní obuv, pití, 
dobrá nálada. 
Cena: 200-300,- Kč/rok 
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CESKOSLOVENSKE LEGIE (pokračování ze str. 1) 
Naši krajané žijící ve Francii se 22. srpna 1914 dostavili 

k odvodům do francouzské armády. Bylo jich asi 300, ale 
protože neměli francouzské občanství, byli přijati pouze do 
cizinecké legie. Tak vznikla první známá rota ,,Rota Na-
zdar". Avšak po šestiměsíčním bojovém nasazení 9. května 
1915 přestala prakticky existovat. Za tu dobu bylo zabito 
nebo těžce zraněno 150 dobrovolníků. Francie měla s Rus-
kem dohodu o přesunu 500 000 ruských vojáků na francouz-
skou frontu, ale vzhledem k říjnové revoluci se do Francie 
dostaly pouze dva transporty, tedy 1700 českých dobrovolní-
ků. První to byl transport v listopadu 1917 a druhý v březnu 
1918. Když v roce 1917 vstoupily Spojené státy americké 
do války, rozšířili francouzské legie naši krajané s americ-
kým státním občanstvím. Celkem přijelo z USA do Francie 
23 transportů. Po vyhlášení samostatnosti Československé 
republiky 28. října 1918, kdy se podařilo dovést do úspěšné-
ho konce úsilí představitelů Československé národní rady, 
byl vydán francouzským prezidentem dekret povolující 
formování samostatné československé armády ve Francii. 
Francouzští legionáři po výcviku v Cognacu a Jarnacau se 
v říjnu zúčastnili útočných bojů poblíž města Vouziers, dále 
u obce Terronu a u vesnice Chestres. O vzniku samostat-
ného československého státu se naši legionáři dozvěděli až 
11. listopadu 1918 a do ČSR se první vojáci začali vracet 
v prosinci 1918, poslední koncem ledna 1919. 

Na francouzské frontě za samostatnost našeho státu obě-
tovalo svůj život celkem 650 dobrovolníků. Němci v po-
sledních dnech války neváhali použít chemikálií, jak mi 
vypravoval můj otec. Jeho rota se právě nacházela v oblasti 
Champagne (Šampaň). Pochodovali kolem vinic a ačkoliv 
měli zakázáno cokoliv utrhnout a jíst, jeden voják to nezvlá-
dl. Několik zrníček vína ho v krátké době zabilo. Ještě stojí 
za zmínku, že po návratu do Čech mnoho francouzských 
legionářů se v roce 1919 vyznamenalo v bojích o Těšínsko 
a Slovensko. V květnu 1915 vstoupila Itálie do války pro-
ti Rakousku. Češi, kteří museli narukovat do rakouské ar-
mády, již tehdy věděli o legionářských oddílech ve Francii 
a Rusku. Proto už v roce 1916 vznikl v zajateckém táboře 
Santa Maria Capus Vettere Československý dobrovolnický 
sbor. I zde byli dobrovolníci využíváni především k průzku-
mu. Teprve v létě 1918 českoslovenští legionáři vystřídali 
italské alpské jednotky v prostoru Doss Alto. Dne 21. září 

došlo k urputnému boji. Za pomoci italského dělostřelectva 
podařilo se legionářům vytlačit rakousko-uherské jednotky, 
avšak za cenu sedmi mrtvých a 119 raněných. Kdo viděl 
skalnatý terén Doss Alto, dovede si představit, jak urputný 
boj to byl. 4. listopadu 1918 podepsala Itálie s Rakousko-
-Uherskem příměří. Návrat italských legií do vlasti začal 
11. prosince 1918a poslední transport z Itálie odjel 26. pro-
since 1918. Podle slov mého otce a jeho bratra, který byl pří-
slušníkem italských legií, bojovat v Itálii bylo jedno z nej-
těžších. V horském terénu vázlo hlavně zásobování. Vzniku 
samostatného československého státu se nedožilo 725 ital-
ských legionářů. Z nich 46 bylo popraveno za vlastizradu. 
Dokonce několik jich bylo pro výstrahu oběšeno na tako-
vém místě, aby je ostatní legionáři viděli. 

Ale ani na ruské a francouzské frontě legionáři nemohli 
upadnout do zajetí, protože byli rakousko-uherskou armá-
dou prohlášeni za vlastizrádce. Byla to ohromná odvaha, 
když věděli, co je může potkat a na druhé straně jim pomá-
hala myšlenka, že bojují za vznik samostatného státu po tři 
sta letech poroby. 

Tento měsíc slavíme 90 let vzniku Československé re-
publiky, a proto je namístě vzpomenout těch, kteří se o to 
zasloužili. V knize Českoslovenští legionáři - Rodáci a ob-
čané okresu Havlíčkův Brod jsou jednotlivě vyjmenováni 
a málokdo si dnes dovede představit, kolik rodin žilo dlou-
hou dobu v nejistotě, zda jejich synové ještě žijí. Jenom přes 
Červený kříž občas byl doručený lístek z fronty. Vyskytují 
se tam v jedné rodině i čtyři příbuzní. V mojí rodině to byli 
dva jediní synové, kteří měli to štěstí, že se vrátili. Město 
Ledeč se dokonce může pochlubit dvěma legionáři, kteří se 
i po stránce diplomatické zasloužili o vznik naší republiky. 
Byl to Jan Šeba, který doprovázel T. G. Masaryka při jed-
náních v Rusku a později se připojil k italským legiím. Dále 
pak novinář Lev Sychrava, který působil v České národní 
radě v Paříži. Ale měli bychom si stejně vážit každého, kdo 
z rodiny nebo okolí bojoval za naši samostatnost a třeba prá-
vě 28. října na jejich hrobě rozsvítit svíčku. 

Na snímcích zleva: Zdeněk Vltavský z Ledče n. S. a čeští 
legionáři na Slovensku - uprostřed plk. Z. Vltavský. 

Olga Pešoutová 



Pomník padlým ve Vrbce 
Velké útrapy přinesla první světová válka i do nedaleké Vrbky. 

Na různých frontách nebo lazaretech padlo z obce dvanáct mužů. 
Jednalo se o Václava Coufala, Františka Vojíře, Karla Rosičku, 
Karla Borovského, Antonína Balšánka, Václava Cihláře, Františ-
ka Halamu, Josefa Tvrdíka, Jana Hanzla, Josefa Hanzla, Jaroslava 
Kloudu a Karla Kloudu. Někteří vojáci vstoupili i do českoslo-
venských legií. Do legií v Rusku vstoupili Bohumír Flekal, Josef 
Malimánek a František Roček, do italských Josef Kruntorád, Ma-
limánek Karel a František Vojíř. Ve francouzských legiích bojoval 
František Vojíř. V americké armádě, která bojovala v Evropě, byl 
i zdejší rodák - František Rosička. Na hospodářstvích pracovaly 
převážně ženy, staří a mládež. Vše, co se vypěstovalo, se muselo 
téměř celé odevzdat, a tak lidé zažili hodně hladu a bídy. 

O to radostněji přivítali obyvatelé konec války a vyhlášení Čes-
koslovenské republiky. Zprávu o této události přinesl zvláštní po-
sel z Ledče odpoledne 29. října 1918. Všichni spěchali do Ledče, 
kde se sešli lidé z města i okolí, aby společně vyslechli projevy 
o vzniku samostatné republiky a zúčastnili se průvodu za doprovo-
du hudby po městě. Po příchodu z města odstranili z budovy školy 
znak mocnářství a všechny portréty bývalého panovnického rodu. 

Přímo ve Vrbce se uskutečnila oslava 3. listopadu tohoto roku. 
Obyvatelé vyzdobili stavení červenobílými prapory. Občané 
a zdejší mládež za doprovodu hudby prošli vesnicí. Hlavní projev 
pronesl zdejší řídící učitel Antonín Dvořáček, který připomněl jmé-
na padlých mužů i legionářů z vesnice, kteří se přičinili o vznik 
samostatnosti státu. Při slavnosti dali obyvatelé do kasičky dvě stě 
dvacet korun, které byly určeny na pomoc sirotkům padlých ob-
čanů. V okolí se začalo brzy po válce se stavbou pomníku padlým 
hrdinům. I zdejší obec se začala zajímat o jeho výstavbu. 

Ředitel zdejší školy Antonín Dvořáček věnoval svou odmě-
nu 100 korun, za funkci pokladníka zdejší Kampeličky, k oslavě 
míru v roce 1916. Peníze zůstaly uložené v Kampeličce a byly 
použity na stavbu pomníku. Kampelička věnovala v roce 1920 
šest set korun. Z výtěžku divadelních představení věnovali místní 
ochotníci na tuto akci dvě stě korun. 

Pomník byl postaven v parčíku naproti škole a slavnostně 
odhalen ve svatodušní pondělí. Učitelé potom upravili celé pro-
stranství, vysázeli keře a postavili kolem pomníčku plot. Pomník 
převzala do opatrování zdejší obec, se slibem, že o něj bude 

pečovat. Dodnes je tento pomník ve vsi zachován i se jmény 
zdejších obyvatel, kteří více než před osmdesáti lety položili své 
životy na frontách nesmyslné první světové války. 

František Pleva 

Ledečští legionáři 
V letošním roce, 28. října, oslavíme již devadesáté výročí 

vzniku naší republiky. U jejího zrodu stálo i velké množství 
Ledečáků. Na prvním místě je potřeba vzpomenout Jana Sebu 
(1886-1953), spolupracovníka T. G. Masaryka v Rusku a M. 
R. Stefánika v Itálii. Jednalo se o předního politika a diplomata 
té doby. Dalším rodákem byl význačný český politik, novinář, 
spisovatel a sekretář jak Masaryka, tak i Stefánika a Beneše, 
JUDr. Lev Sychrava (1887-1958). Naši vzpomínku v tomto ju-
bilejním roce si zaslouží i několik dalších ledečských legionářů 
z osmdesáti, kteří bojovali v Rusku, Itálii a Francii. 

Byl mezi nimi i můj strýc Rudolf Dvořák, který se narodil 
a po návratu z legií dožil v malém dřevěném domku Na Mize-
rově. Bojoval v Rusku na Sibiři a často vyprávěl až neuvěřitelné 
příběhy z bojů i cesty lodí zpět do vlasti. Nelze nevzpomenout 
plukovníka Zdeňka Waldhúttera - Vltavského, kterého si ještě 
mnozí pamatují, že dělal předsedu Svazu zahrádkářů v Ledči. 
Vzpomínku na ruské zajetí a život v ruské legii nám zanechal 
ledečský kameník František Kranda, který si po celou dobu psal 
deník. Vylíčil v něm svoje zajetí a setkání se svým bratrancem 
Janem Šebou již po bolševické revoluci, kdy Šeba přijel do Rus-
ka s Masarykem. Seba zařídil, aby se naši vojáci dostali ze za-
jetí v Petrohradu a později i do legií. Z Ruska se však nevrátili 
do svých domovů - děda pana Vladimíra Pražáka, vojín Josef 
Pražák a děda majitele penzionu Markéta, pana Jaroslava Cer-
nického, střelec Václav Černický. Z Ledče bojovali ve všech le-

giích Jan Alexander, František Augusta, Boleslav Bárta, Karel 
Brušák, Vladimír Budínský, Antonín Burýšek, Antonín Čech, 
Antonín Čepek, Bohumil Černý, Jaroslav Fiala, Václav Fiala, 
Richard Filip, Karel Flekal, Václav Halík, František Havlíček, 
František Heřmánek, Alois Holík, Jiří Holík, Josef Holík, Václav 
Holík, Josef Chaloupka, Zdeněk Chaloupka, Josef Janoušek, Jan 
Jelínek, Josef Jelínek, Pavel Jeřábek, Jan Kmoníček, František 
Kout, Antonín Krajíček, Rudolf Kraus, Vladimír Krejčí, Karel 
Kuchař, Rudolf Loukotka, Josef Macháček, Josef Machačka, Jan 
Marek, Alois Milec, Josef Neufuss, František Neuman, Rudolf 
Novák, Josef Nykodým, Ludvík Oliva, Josef Pavel, Jan Pavlí-
ček, Pavel Perunovský, Jindřich Piek, Bohumil Pipek, Antonín 
Pokorný, Karel Picl, Josef Pros, Rudolf Pros, Karel Přenosil, 
Ferdinand Ptáčník, Jan Radoš, František Radoš, František Raj-
dl, Jakůb Růžička, Václav Rykl, Ludvík Skalický, Alois Slavík, 
František Smetana, František Smítka, Antonín Staněk, František 
Syrovátka, Karel Škvor, Alois Švanda, Eustach Švandr, František 
Trich, Konstantin Urban, Otto Urban, Jan Vecko, Josef Viktora, 
František Vojtěchovský, Josef Vrána, Karel Vrchotka a František 
Waldhutter. 

Těm všem je třeba v letošním roce věnovat vzpomínku. 
Vždyť to byli právě oni, kteří se velkou měrou zasadili o vznik 
naší samostatné Československé republiky. 

František Pleva 
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O z n á m e n í 
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina 

Starosta Města Ledeč nad Sázavou pan Stanislav Vrba podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e : 

1. Volby do Zastupitelstva kraje Vysočina se uskuteční 
v pátek dne 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina 
ve volebním okrsku č. 1 - je volební místnost v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad 
Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 
- Barborka - Jiřího Wolkera - Petra Bezruče 
- Hrnčíře - Julia Fučíka - Podolí 
- Husovo náměstí - Mlýnská - Pod Šeptouchovem 
- Jaroslava Haška - Mostecká - Tyršovo nábřeží 
ve volebním okrsku č. 2 - je volební místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo náměstí čp. 242, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- Družstevní - Melechovská - Spojovací 
- Háj - Na Pláckách - Údolní 
- Havlíčkova - Na Potoce - Zahrádecká 
- Hůrka - Na Skalce - Z. M. Kuděje 
- Hutní - Nad Internátem - Želivská 
- Koželská - Pod Skalkou 
ve volebním okrsku č. 3 - je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- 28. října - Lipová - Poděbradova 
- Čechova - Lovčen - Poštovní 
- Hálkova - Mizerov - Růžová 
- Heroldovo nábřeží - Nádražní - Sázavská 
- Hlaváčova - náměstí Svobody - Slunečná 
- Hradní - Nad Lesem - U Hradce 
- Jabloňová - Nad Strání - Zahradní 
- Ke Křížům - Na Žižkově - Zoufalka I 
- Komenského - Partyzánská - Zoufalka II 
- Letní - Pivovarská - Zoufalka III 

ve volebním okrsku č. 4 - je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- 5. května - Ke Stínadlům - Na Sibiři 
- Aloise Jiráska - Marie Majerové (do č.p. 670) - Pod Stínadly 
- Boženy Němcové - Na Rámech - Zdeňka Fibicha 
- Habrecká 
ve volebním okrsku č. 5 - je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- Marie Majerové (od č.p. 681) 
- Stínadla 
ve volebním okrsku č. 6 - je volební místnost v areálu Zemědělství Vrcha a.s., Habrek, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v obcích: 
- Habrek - Souboř - Vrbka 
- Obrvaň - Sychrov 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

V Ledči nad Sázavou dne 30. září 2008 
Stanislav Vrba, starosta města 
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Stanislav Vrba 

DOHODA pro Vysočinu 

KDO JSME? 
Volební strana DOHODA pro Vysočinu je uskupením výrazných 
osobností, z nichž řada má letitou zkušenost z komunální politiky. 
Osvědčili schopnost nejen dobře rozhodovat, ale také nést za svá 
rozhodnutí zodpovědnost. Je mezi nimi celá řada starostů a členů 
zastupitelstev měst a obcí Vysočiny, kteří při své práci cítí 
nedostatečnou podporu krajských orgánů a chtěli by tento stav 
napravit, chtěli by uzavřít DOHODU pro Vysočinu. 
Jméno DOHODA pro Vysočinu nevzniklo náhodou. Jsme oproštěni 
od ideologie velkých stran, nejsme vázáni stranickou poslušností, 
ale pouze loajalitou k voličům, občanům Kraje Vysočina. DOHODA 
pro Vysočinu nabízí dohodu všem, kteří chtějí přispět k povznesení 
našeho kraje. 
Nabízíme erudici, výkonnost, slušnost a komunikativnost. Zkrátka 
DOHODU pro Vysočinu 

CO CHCEME? 
Plnohodnotný kraj 
Otevřený přístup k informacím, vstřícné jednání 
Naslouchat názorům občanů a reagovat na ně 
Živý prosperující venkov 
Trvalou péči o památky a přírodu kraje Vysočina 
Stabilní střední školy a kvalitní výuku na vysokých školách v kraji 
Fungující síť kvalitních zdravotnických zařízení 
Získat co nejvíce financí z evropských fondů 
Opravené, bezpečné silnice a funkční systém veřejné dopravy 

KOHO MŮŽETETAKÉ NAJÍT NA NAŠÍ KANDIDÁTCE 
MVDr. Pavel Heřman 
Ing. Milan Kolář 
Jaromír Čejka 
Ing. Vlastimil Bařinka 
Marie Steinhauserová 
Stanislav Vrba 
Ing. Karel Vaverka 
Romana Hrbatá 
Ing. Marcela Smékalová, BA 
Jaroslava Straková 
MUDr. Michal Kheck 
Ladislav Bártů 
Ing. Martin Švarc 
Zdeněk Kučírek 
Jana Kiesewetterová 
Jana Svobodová 
Ing. Pavel Hořejší 
RNDr. Rostislav Štork, Ph.D. 
Ing. František Uhlíř 
Ing. Bc. Jaromír Barák 
Karel Dvořák 
Evžen Zámek Ing. Mgr. 
Pavel Křeček 
MVDr. Jolana Smolová 
Jaroslav Frantál 

Třebíč 
Jihlava 

Nové Město na Moravě 
Moravské Budějovice 

Pelhřimov 
Ledeč nad Sázavou 

Třebíč 
Jihlava 

Rapotice 
Bobrová 

Pelhřimov 
Brtnice 

Náměšť nad Oslavou 
Jihlava 

Moravské Budějovice 
Ždár nad Sázavou 

Pelhřimov 
Třebíč 

Luka nad Jihlavou 
Třebíč 
Měřín 

Jihlava 
Jinošov 

Třebíč 
Jihlava 



INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

lizaci supermarketu pro budoucí Penny Market, pří-
padně pro jinou provozovnu zahraničního řetězce 
a že nikdy s majitelem uvedených pozemků nejednali 
Tím je snad informovanosti o stavbě již učiněno zadost, 
různým dohadům a spekulacím snad i přítrž a můžeme se 
těšit na předvánoční nákup v PENNY marketu. 

• Svatováclavské setkání na farní zahradě 
Již tradiční svatováclavské setkání na farní zahradě uspo-
řádala v sobotu 27. září 2008 ledečská římskokatolická 
farnost. Několik desítek farníků a příchozích hostů při-
vítal děkan farnosti a hlavní hostitel dr. Jan Bárta. Po-
hovořil o významu a odkazu sv. Václava a popřál svým 
hostům vše dobré. 
Akce se již počtvrté jako v předešlých letech zúčast-
nili i představitelé města, kteří pana děkana infor-
movali o snaze radnice zabránit škodám na církev-
ním majetku způsobovaným nebezpečnými stromy 
v blízkosti hřbitovních zdí a kostelů. Též mohli s ra-
dostí panu děkanovi a řadě přátel oznámit, že zastu-
pitelstvo města odsouhlasilo na svém 5. zasedání dne 
15. září finanční příspěvek ledečské farnosti ve výši 
100.000 korun na údržbu a obnovu těchto památek. 
Pečlivě udržovaná farní zahrada za léta organizování 
těchto setkání řádně prokoukla. Upravený trávník, ka-
menné opěrné zídky a chodníčky, nové střešní krytiny 
na obou farních budovách, jeden nový a jeden zrekon-
struovaný altánek jsou výsledkem dobrovolné práce 
farníků a snahy ledečského děkana zkulturnit tyto pro-
story a otevřít ještě v nedávné minulosti zarostlou a za-
nedbanou zahradu veřejnosti. 

• Oprava střechy bývalého městského úřadu 
V měsíci září byla dokončena dlouho odkládaná opra-
va střechy budovy bývalého městského úřadu na Hu-
sově náměstí. Do budovy čp. 16, kde sídlí Úřad práce 
a Technické služby, zatékalo, městu jako majiteli budovy 
nezbylo nic jiného, než přistoupit k výměně střešní kryti-
ny a generální opravě střechy. Z výběrového řízení, které 
ledečská radnice zorganizovala v červnu letošního roku, 
vyšla vítězně vilémovická firma FEMIS, která nákladem 
543.014.- Kč vč. DPH provedla potřebné stavební, tesař-
ské, izolační, klempířské a pokrývačské práce. Střechu 
budovy čp. 16 tak nyní pokrývá asfaltovaný šindel TE-
GOLA Standard s odvětrávači AERATOR, se zachytáva-
či sněhu, s pozinkovaným oplechováním, okapy a opra-
veným hromosvodem. 

• Ledeč na MSV 2008 v Brně 
Osm ledečských firem se letos aktivně zúčastnilo jubilej-
ního 50. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. 
V pavilonu E mezi výrobci a dodavateli zařízení pro po-
vrchové úpravy byly k vidění stánky firem AQUACOMP 
HARD, KOVOFINIŠ KF, EST+, EKOL, GALATEK 
a LECOM. V pavilonu G2 jsme se čtvrtý den veletrhu 
zastavili též na stáncích firmy WATEK a ENVICOMP. 
Na prestižním mezinárodním poli daly tyto všechny tyto 
firmy důrazně vědět, že Ledči nad Sázavou kromě po-
jmenování Perla Posázaví patří právem i označení Město 
povrchových úprav. 

• Provozovatel marketu bude PENNY 
Za dva měsíce vyrostla v lokalitě nad benzínkou Adam 
při komunikaci 11/130 na Kožlí hrubá stavba nového ná-
kupního střediska. Tesaři nainstalovali střešní latě, po-
krývači zahájili pokládání střešní krytiny, zedníci omítli 
venkovní stěny a stavaři připravili terén pro odbočovací 
pruh z příjezdové komunikace, což si vyžádalo částeč-
nou uzavírku levého pruhu komunikace směrem z města 
a provoz dopravy na světelnou signalizaci. Investor akce, 
firma TMIS ALFA, s.r.o., umístila na naše upozornění 
na staveniště informační tabuli s povinnými údaji o akci, 
na které je uveden i budoucí provozovatel PENNY MAR-
KET, s.r.o. a MASO UZENINY Procházka, s.r.o. 
Dne 22. září 2008 nás také zástupce OVD Jednota pí-
semně ujistil, že ,,nemají nic společného s výstavbou 
budoucího supermarketu při výjezdu z Ledče n. S., 
směrem na Prahu a předpokládají, ze se jedná o rea-
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Počasí se tentokrát vydařilo, prasátko na rožni a točené 
pivko chutnalo, muzika hrála, břinkala a děti také. Pří-
jemné odpoledne. 

• Zimní stadion ponese označení ATOS aréna 
Odbor samosprávy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou 
zorganizoval v měsících srpen-září 2008 výběrové řízení 
na generálního sponzora ledečského zimního stadionu. 
Písemně oslovil tři desítky ledečských firem s nabídkou 
umístění jména sponzora na viditelném místě budovy 
zimního stadionu. Z oslovených subjektů za tuto nabídku 
písemně poděkovalo 5 firem a pouze jedna firma přišla 
s konkrétní a jasnou nabídkou sponzorství. Rada města 
se s touto nabídkou seznámila dne 8. 9. 2008 a předlože-
nou nabídku schválila. 
Po uzavření sponzorské smlouvy bude tedy fasádu zim-
ního stadionu zdobit název ATOS Aréna s logem firmy, 
která byla v letech 2004 - 2005 jeho generálním doda-
vatelem. 

• Oprava havarijního stavu toalet v ZŠ Nádražní 
První část odstranění havarijního stavu chlapeckých 
i dívčích toalet v 1. podlaží pavilonu B základní školy 
v ulici Nádražní byla předána koncem září k užívání. Po 
výměně veškerých potrubních rozvodů, které byly do za-
čátku školního roku nahrazeny novými, litinové odpadní 
potrubí nahrazeno plastovým, nástěnné splachovače a zá-
chodové mísy vyměněny za nové kombinované sestavy 
byla provedena výměna umývadel, vodovodních baterií, 
boilerů, zhotoveny nové obklady stěn a dlažby na podla-
hách. Na dívčích toaletách v růžovém odstínu, na chla-
peckých v modrém. Doplněny byly též horkovzdušné 
osoušeče rukou a nevzhledné plechové příčky se vstup-
ními dveřmi byly nahrazeny plastovými. Na dívčích toa-
letách byl doplněn bidet a chybí zde ke vší spokojenosti 
snad jenom zrcadlo. Odstranění havarijního stavu svěři-
la rada města firmě TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., která 

bude bezprostředně pokračovat ve stejném rozsahu oprav 
i v 2. podlaží pavilonu B. 

• Perla Posázaví v Zrcadle kraje 
Krajská redakce regionálního vysílání R1 na TV PRIMA 
zařadila do své první zářijové páteční zpravodajské re-
lace Minuty regionu dne 5. 9. 2008 několikaminutový 
snímek o Ledči nad Sázavou - Perle Posázaví. Jednalo 
se o všeobecné (cca 4minutové) představení města Le-
deč nad Sázavou se záběry ze skalní vyhlídky, z hradní 
věže, záběry náměstí, řeky, jeskyně, památek a samo-
zřejmě hradu a městského muzea. Po Pacovu a Novém 
Městě n. M. se tak Ledeč nad Sázavou stala třetím měs-
tem kraje Vysočina, které se v Zrcadle kraje představilo. 
O měsíc později dne 1. října 2008, v den zahájení další 
bruslařské sezony na zimním stadionu, přijela redakce 
R1 do Ledče natáčet podruhé. Záběry zimního stadionu 
a informace o plánované výstavbě krytého bazénu byly 
doplněny informací o stavbě marketů PENNY a BIL-
LA v Ledči nad Sázavou a představením ledečské firmy 
ATOS, která nám nejen zimní stadion v roce 2004 po-
stavila, ale která se také letos přihlásila ke generálnímu 
sponzorství zimního stadionu, ten na oplátku ponese jmé-
no ATOS aréna. Příští měsíc máme domluvené s redakcí 
R1 další televizní představení našeho města a firmy Schá-
fer - Sudex. Podaří-li se nám mezi ledečskými firmami 
sehnat i další ochotné sponzory, vznikne celoroční cyklus 
publicistických pořadů, které na DVD nosiči budou moci 
sloužit k propagaci města a sponzorských firem. 

-sv-

KADEŘNICKÉ 
SLUŽBY 

(dámské, dětské, pánské) 

TYKVARTOVÁ JAROSLAVA 
LEDEČ - NOVÉ SÍDLIŠTĚ 

Objednávky na tel.: 
723 957 633 

Provozní doba dle dohody 

PRODEJ A SERVIS 
EL. NÁŘADÍ. 

Husovo nám. 11 
(vedle tabáku) 

Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 724 398 602 
7.00 - 16.00 hod 

PRONÁJEM 
Nabízíme k pronájmu 4 

reprezentační kancelářské 
místnosti se vstupní halou 
o celkové rozloze 130 m2 

s výhledem na náměstí 
v domě čp. 141 

Husovo nám. v Ledči n. S. 

Bližší informace na tel. 
603 446 106 
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hudbu 
iproVós každý všední den 
od 12:30 do 20:00 

O v I v: co zde muzes 

za hrát si 

^ o d n f c * 

přečíst si 
časopisy 

posedět 

osvěžit se, 
v klubovém 

— baru 

vyzkoušet si • 
tancovací koberec 

zcela 
zdarma 

* peškové hrjý 

Otevíráme 
y#erý 14. října 2009 

u-z-deď" í : p 

popovídat si 

• brouzdat 
po internetu 



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V sobotu dne 13. září 2008 proběhl ve výrobních 

prostorách firmy KOVOFINIŠ KF, s.r.o. a AQUA-
COMP HARD, s.r.o. v Ledči nad Sázavou Den ote-
vřených dveří. 

Přes nepříliš příznivou předpověď počasí celé 
dopoledne provázelo sluníčko a usměvavé tváře 
malých i velkých návštěvníků - zástupci firmy KO-
VOFINIŠ KF, s.r.o. přivítali na 600 návštěvníků, 
výrobní prostory firmy AQUACOMP HARD, s.r.o. 
si přišlo prohlédnout téměř 200 zájemců. 

Mezi příchozími byla řada bývalých zaměstnanců, 
kteří neskrývali nadšení a radost ze zmodernizova-

ných provozů a celkové přeměny, kterou výrobní pro-
story doznaly za několik posledních let. Návštěvníci 
měli možnost prohlédnout si nejen výrobní prostory, 
provoz práškové lakovny, laseru či čistírny odpadních 
vod, ale mohli nahlédnout také do moderně vybave-
ných administrativních a konstrukčních kanceláří. 

Kromě tanečního vystoupení, výstavky historic-
kých fotografií a drobných atrakcí pro děti přispěla 
k příjemné náladě také dechová hudba a možnost 
teplého občerstvení. 

Všem návštěvníkům děkujeme za jejich návštěvu 
a těšíme se na další setkání. 

IWÍČSKÍ W W I W Y li 



Perla Posázaví a trampové — VII. 
Až se jednoho dne objevil náčelník ledečských Ju-

náků. Pozval mne na oslavu čehosi na jejich tábor na 
Horkách. Líbil se mi jak tábor, tak jejich kapela. V roce 
1995 mě začal náčelník ukecávat, abych mu pomohl 
založit trampskou osadu. Že mu vyrůstají Roven a tak 
bych je mohl učit trampovat. Moc se mi to nelíbilo, staří 
trampové kteří odešli od Junáků se chtěli osamostatnit, 
tak proč by lezli do osady. V tuto dobu jsem se zabýval 
politikou a neměl jsem chuť se angažovat coby učitel. 
Nakonec mě umluvil. Nastával čas, kdy musel předat 
vedení Junáka mladším a rozhodl se stát velkým tram-
pem, co možná nej větším. V lednu 1996jsme u Malého 
koně založili trampskou osadu Venturer Rovers. Na můj 
návrh udělat domovský osadní camp v lomu nepřistou-
pil, ale nechal se svými Rovery zvolit šerifem osady, 
čímž hned porušil úmluvu, kterou jsme měli. Prosadil 
přes moje protesty camp na tábořišti Junáků. 

Pak začal pořádat akce. Jiný názor než jeho se ne-
připouštěl. Na vandr se za celý rok 1996 jelo jednou, 
autobusem. Neodešel jsem z osady jenom proto, že 
šerifa vzal jenom na rok jak tvrdil. Mladí by to prý, 
bez jeho pomoci nezvládli. V lednu 1997 využil mé 
nemoci a nechal se zvolit znovu. Na moji výtku pro-
hlásil, že je osada jeho a komu se to nelíbí, ať si založí 
svojí. První trampský tunelář. Po tom, co jsem ještě 
se dvěma členy přestal s osadou spolupracovat, jsem 
se dozvěděl, že náčelník ledečského Junáka je aktivní, 
normalizační Komanč. Jak se to mohlo stát, že Rudoch 
dělal vedoucího Junákům, by měli vysvětlit Junáci 
a OldSkauti. Za dobu co jsem ho poznal, jsem pocho-
pil, že je destruktor všeho, co trampové uznávají. To 
ale poznal každý, kdo mu kdy uvěřil. Těm, kteří se 
mne ptali, jak mohl pořádat 4. a 14. ČS potlach mohu 
říci, že organizátoři těchto akcí o tom, co je zač nevě-
děli. Ti, kteří ho již poznali a věděli, že žádný tramp 
není, chtěli pořádat Trucpotlach, ale nakonec od toho 
ustoupili, aby nepoškodili Trampské hnutí. Tady od-
bočím, abych čtenářům vysvětlil co jsou Mezinárodní 
a Národní potlachy. Trampové, kteří od roku 1948 do 

roku 1989 emigrovali, pořádají mezinárodní potlachy. 
Střídají kontinenty i státy. Dělají je podle situace, ale 
většinou lx za pět let. Po revoluci začali na tyto po-
tlachy létat trampové Českoslovenští. Kdo na to měl 
finance. Atak se stalo, že létali také tak zvaní trampové 
z leknutí. Kamarádi venku to poznali a vytkli to pořa-
datelům zájezdů. No co, řekli si pořadatelé, budeme 
si pořádat svoje Národní. A každý rok. Tak po rozdě-
lení republiky v roce 1993 udělali první. ČS nebo SČ 
podle toho, kde se koná. To se nelíbilo Moravákům 
a tak chtěli ČMS nebo SMČ nebo MČS nebo MSČ. 
Co ti budu povídat. Česko. Koukni na naše politiky. 
Nakonec přece jenom zvítězil rozum. Ještě bych mohl 
napsat jak se emeritní šerif chová k přírodě a vycho-
vává své následníky, ale to bych mohl rovnou napsat 
knihu. To, že nakonec zůstal v osadě sám a šerifuje 
sám sobě, mluví za vše. Na to, aby mohl pořádat po 
4. ČS potlachu 14. musel přesvědčit ke spolupráci ně-
koho, kdo ho ještě neznal. Mimo jiné i světelskou T.O. 
Severní Californii. Tak, jak je jeho zvykem, se o ni-
kom, kdo na uspořádání ohně pracoval, v Ledečských 
novinách nezmínil, natož aby jim poděkoval. Bylo ale 
úsměvné, když pouť, kterou pořádal pod přivlastněnou 
vlajkou výhradní majitel T. O. Venturer rovers u Hrad-
ce, nazval pravým trampským potlachem. Jak by asi 
dnes vypadal lom, kdyby se využila aktivita ledečské 
a světelské osady? Californie by tam mohla předvádět 
ukázky historického šermu, Koudelovic děvčata své 
umění v jízdě na koních, a nemusela poslouchat výtky 
rybářů. Chceš - li vědět, proč se v hospodách nehraje, 
tak ti mohu zodpovědně říci, že lidé jako on přestě-
hovali hospodu do přírody. Ovšem dosáhl svého. Je 
první. První Komanč, který šéfoval trampům dvakrát 
na Národním potlachu. Z toho budou kamarádi, kteří 
před Rudochy utekli, úplně paf. To by mohlo těm, kteří 
mi po 14. ohni kladli spoustu otázek, na vysvětlenou 
stačit. Trampink není o pořádání akcí. Trampové jsou 
banda veselá, která si ráda zazpívá a pobaví na účet 
svých kamarádů. 

Foto skautského tábora ve Zdeslavicích 
Pavel Koníček 
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Vážení čtenáři, ač školní rok běží již 
zase naplno, vracíme se v tomto čísle 
ještě k prázdninám, resp. k seznamova-
címu pobytu studentů prvního ročníku 
gymnázia, který proběhl v posledním 
prázdninovém týdnu. V jejich příspěv-
ku se dočtete o tom, co všechno se o nás 
i o škole dozvěděli. 

Nakouknete také do nově zrekonstruo-
vaných prostor jídelny a kuchyně, jakož 
i do laboratoře fyziky. 

A můžete se s námi podívat i dále, to-
tiž do Francie, až k Atlantskému oceánu, 
odkud se skupina studentů a studentek 
vrátila v poslední zářijovou sobotu. Přeji 
vám hezké čtení. 

Jana Budinská 

Co všechno jsme viděli 
ve Francii 

Vskutku, bylo toho hodně: Eiffelo-
vu věž i Notre Dame, Louvre i Centre 
Georgie Pompidou v Paříži, středověké 
přístavní městečko La Rochelle zná-
mé českým čtenářům z knih Alexandra 
Dumase, přímořská letoviska i rybářské 
vesničky na březích Atlantského oceánu, 
ekomuzeum Daviaud s expozicí země-
dělství i těžby mořské soli, ostrov Ile 
DYeu s jeho pirátskou minulostí, alsas-
ký Štrasburk s neméně slavnou katedrá-
lou i pitoreskní čtvrtí brázděných domů 
zvanou Malá Francie. Zkrátka a dobře, 
náš letošní desetidenní výměnný pobyt 
se studenty v College v Saint Jean de 
Monts byl naplněn zážitky všeho druhu. 
Milá setkání s francouzskými partne-
ry se prolínala s událostmi sportovními 
i kulturními. Jako obvykle jsme se zú-
častnili výuky, shledali odlišnosti i stej-
nosti našich školních životů, projeli 
jsme se společně na kolech i ve vozících 
poháněných větrem, a všichni jsme si, 
každý na své úrovni, pocvičili francouz-
štinu, případně angličtinu. 

Co je však nej důležitější: setkali jsme 
se s novými, tolik milými lidmi, navá-
zali nová přátelství, a teď nezbývá, než 
se těšit na duben příštího roku, kdy naši 
francouzští přátelé navštíví nás, a my jim 
budeme moci oplatit jejich pohostinnost 
a vlídnost, a podělit se s nimi na oplátku 
o krásy naší země. 

Jana Budinská 

l .B je připravena a nebojí se ničeho! 
Dne 26. 8. 2008 se sešlo před Gymnáziem v Ledči nad Sázavou 24 lidí. Ano, je to budoucí 

1 .B čtyřletého gymnázia. Začátky byly nesmělé, drželi jsme se ve skupinkách tak, jak jsme se 
znali. Skupinám jsme dali poetická jména: Kytičky, Motýlci, Sluníčka, Smajlíci a Měsíčci. 

První z celkem pěti disciplín začala v restauraci U Čolka, kde jsme se seznámili a mohli 
jsme se pustit do prvního úkolu. Tím úkolem bylo skládání tangramu. Sestavit dva obrázky 
vypadalo jako snadný úkol, ale brzy jsme se všichni přesvědčili o tom, že tomu tak není. 
Vše se zvládlo a mohli jsme vyrazit na dlouhou a náročnou cestu. 

Ubírali jsme se kolem řeky Sázavy do hustého lesa, kde na nás čekal další úkol a hlídka. 
Od té jsme se dozvěděli, že dalším prostředkem k získání bodů bude přesná muška a dobrý 
odhad. Když jsme pár metrů od sebe uviděli čtverec a okolo něj množství šišek, bylo nám 
vše jasné. Každý člen týmu si nasbíral deset šišek a pět z nich měl hodit do čtverce a dalších 
pět na strom, který byl značně úzký. Někomu se daňlo méně, někomu více a po zapsání 
počtu bodů a nezbytného orazítkování bodovací listiny jsme se vydali na další cestu. 

Hned po východu z lesa jsme uviděli další stanoviště. Třetí bod byl zaměřen na naše 
„medicinmanské" schopnosti a mnohým se určitě zdařil i herecký výkon, když hráli bru-
tálně zmlácené nebo poraněné. Po obdržení bodů se pokračovalo k poznávací soutěži 
v zemědělství, což byl úkol číslo 4 a jelikož nejsme velkoměšťáci, musíme znát alespoň 
základní rostliny, které rostou na poli. 

Pátý, poslední bod byl asi ze všech nejtěžší. Po strastiplné cestě jsme se dostali na zříceni-
nu hradu Melechova, který byl místem posledního úkolu. Dvě asistentky nám daly do ruky 
20 rozstřihaných papírků a řekly nám, že z nich máme složit 2 pověsti. Jedna byla o Stvo-
řidlech a druhá se vztahovala přímo k hradní zřícenině. Tento bod nám zabral nejvíce času. 
Žádný tým neměl správně obě pověsti, takže tady se nějaký velký náskok nahrabat nedal. 

Po absolvování této položky jsme se vydali vstříc lyžařské chatě, která měla být na dva 
a půl dne naším domovem. Poté jsme se přesunuli do hotelu Kouty, kde jsme měli oběd a po 
naplnění hladových žaludků jsme se vrátili do chaty, kde už na nás čekali páni profesoři Tě-
šínský a Šťastný, kteří se stali našimi průvodci v biologicko-zeměpisném odpoledni. Když 
jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna zkoumala lyžařskou sjezdovku a druhá se vydala 
podle buzoly a mapy na melechovskou rozhlednu. Po hodině se obě skupinky prohodily 
a dobrodružství pokračovalo. 

Po převlečení jsme se opět rozdělili do teamů, ve kterých jsme došli na chatu a začali se 
hrát bodovací hry. Na programu bylo „srovnej se beze slov" podle délky nohy, výšky, atd. 
Při těchto soutěžích jsme si užili mnoho legrace a nebyla nouze o komické situace. 

Druhý den jsme měli nařízený budíček na 06:30. Následovalo seznámení s paní učitelkou 
Dudákovou a Hofmanovou, které nás vytáhly na 16 kilometrovou cestu na hrad Lipnici, kde 
se to točí především kolem Jaroslava Haška a poslušně hlásím, že po prohlídce hradu jsme 
se vydali kouknout na pomník a poté čekali na autobus. Během čekání nás do varu přivedla 
lízátka ve tvaru píšťalek a místní, kteří měli zrovna siestu, z nás nejspíš neměli radost. 

Třetí den byl bez snídaně na chatě, ale odehrával se už v jídelně školy, kde jsme posní-
dali. Vedoucí jídelny nám ochotně sdělila, jak funguje zařízení na objednávání jídla a poté 
jsme se přemístili k blízké, nově zrekonstruované tělocvičně, kudy nás provedl pan pro-
fesor Král a my pokračovali do budovy, která se stane na následující 4 roky naším druhým 
domovem. Prošli jsme ji od učebny číslo 1 až po 18 a došli k naší třídě se smolným, ale pro 
nás šťastným číslem 13. O chůzi vpravo a škodolibosti vyšších ročníků jsme byli poučeni 
a tak nás nic nezaskočí! 
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Ledečští harmonikáři 
v Telči 

Již několik let spolupracují akordeonová od-
dělení Základních uměleckých škol v Ledči n.S., 
Telči a Třešti. V pátek 19. září 2008 se v rámci 
této spolupráce uskutečnil v Telči v přednáš-
kovém sále Masarykovy univerzity společný 
koncert, na němž se představili sólisté (z našich 
Martin Knytl, Petr Havel, Tomáš a Iva Pecovi) 
a akordeonové orchestry těchto škol. Koncert 
probíhal v úžasné atmosféře, krásu neobvyklé-
ho koncertního prostoru umocňovaly rozsvícené 
svíce na stolech, pohodu dotvářel slavnostní čaj 
a sladké občerstvení, ajakby ne, tento páteční pod-
večer v Telči se konal pod názvem „Čaj o páté". 
Pestrý a kvalitní program všech účinkujících byl 
ovšem určitě tím, co příchozí posluchače zaujalo 
nejvíce, a tak plně obsazený sál nešetřil potles-
kem a po skončení koncertu ani slovy chvály 
a nadšení. Společně se nám podařilo opět potvr-
dit, jak je akordeon schopen proniknout všemi 
žánry - od populáru (např. Rock Around The 
Clock nebo hudba z filmu Piráti) přes muzikálo-
vou hudbu Karla Svobody až po náročnou klasi-
ku typu Chačaturjanova Šavlového tance, a po-
kud ho ovládají zkušení hráči (v našem orchestru 
jich je dostatek), pak může posluchače doslova 
strhnout. Takto krásnou atmosféru jsme v pátek 
v Telči zažili. 

Koncertem však náš výlet do Telče nekončil. 
S telčskými a třešťskými kamarády jsme strávili 
v nedaleké Panenské Rozsíčce krásný večer plný 
společných her a navazování nových přátelství mezi 
dětmi našich orchestrů. Druhý den ráno jsme po 
krátkém výšlapu ještě společně absolvovali návštěvu 
zámku v Telči a kolem poledne jsme spokojeni a plni 
dojmů a nových zážitků odjížděli domů. 

Již dnes se těšíme na další setkání, které pro-
běhne na jaře 2009 na oplátku u nás v Ledči nad 
Sázavou. 

Jana Laudátová 
a Jiřina Hoskovcová, ZUŠ 

MATERSKA ŠKOLA 
KOZLÍ 

Od nového školního roku mohou využívat děti 
z Mateřské školy Kožlí na své zahradě novou her-
ní sestavu, která se skládá z věže se skluzavkou, 
šplhací rampy a dvou provazových houpaček. 
Toto krásné zařízení s mnohostranným využitím 
vzniklo díky těmto sponzorům: rodině Mindlo-
vých, kolektivu autoservisu Mindl Vilémovice, 
Tesařství Dočekal Broumova Lhota, Zemní práce 
Tvrdík - Radil, Svářečské škole Ledeč n. Sáz. -
panu Cihlářovi a Drogerii Holoubek Světlá n. Sáz. 
Všem patří velké poděkování. 

Vojířová Zdeňka a děti z MŠ Kožlí 

ZUŠka v novém! 

S velkou radostí oznamujeme ledečské veřejnosti, že byla dokončena rekonstrukce budovy č. 231 
v Nádražní ul. v Ledči nad Sázavou, do níž se mohla ZUŠ Ledeč nad Sázavou k 1. 9. 2008 nastěhovat 
a zahájit zde novou etapu svého vývoje. Po více než padesáti letech působení školy v těsných a převáž-
ně pronajatých prostorách máme nyní už ve vlastní budově k dispozici deset učeben včetně prostorné 
zkušebny dechového orchestru, výtvarného ateliéru a tanečního šálku. Našich téměř tristapadesát žáků 
se od této doby může vzdělávat v esteticky nesrovnatelně kvalitnějším prostředí. 

Poděkování za to vše patří především zřizovateli školy kraji Vysočina, který o umístění ZUŠ do této 
budovy rozhodl a následně zde v nákladu 3 mil. Kč provedl i stavební úpravy prostor 2. n. p., a také těm, 
kteří tento záměr kraje podpořili - radě Města Ledče n.S., starostovi panu Stanislavu Vrbovi a panu 
Jaroslavu Poborskému, zastupiteli kraje Vysočina. Za samotnou realizaci pak také firmě ATOS s.r.o., 
která nám stavbu předala v dobré kvalitě. 

Zveme všechny rodiče našich žáků i širokou veřejnost k návštěvě naší školy ve dnech 30. a 31. října mezi 
13. a 17. hodinou. Bude pro nás potěšením přivítat vás všechny v našich krásných nových prostorách. 

Jana Laudátová 
ředitelka ZUŠ Ledeč nad Sázavou 

MICHAL NA HRANÍ 
V neděli 30.11. v 15 hod. se uskuteční premiéra dětského divadelního představení autora a protago-

nisty Michala Nesvadby s názvem Michal na hraní, místo konání je sokolovna v Ledči nad Sázavou. 
Předprodej vstupenek je v Infocentru Ledeč nad Sázavou 

O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu.Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kou-
zelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? 
Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde, a tak jsou od začátku až do konce 
aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky. Dětské pořady Mi-
chala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených diváků. Tato představení 
předčila všechny současné projekty pro děti. Můžete čekat spoustu legrace, soutěží, písniček a dárků. 

Přijďte si hrát! Michal bude vaší hračkou!! 
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SPORTOVNÍ HRY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
XXXII. ROČNÍK 

Na fotografii zleva: Jan Wenemoser, Zdeněk Veleta, Josef Musil. 

Tyto hry se uskutečnily 5 . - 7 . září 2008 v rekreačním středisku Obora v Lanškrouně. 
Téměř stovka zdravotně postižených sportovců se tu utkala v soutěžích jednotlivců i družstev 
v atletických disciplínách i vícebojích. V tomto velkém počtu sportovců se neztratili ani 
borci z TJ Sdružení zdravotně postižených z Havlíčkova Brodu. Zde jsou jejich výsledky: 

Děti 
2. místo - Daniel Wenemoser z Ledče n. S. 
Lehce postižení muži 
2. místo - Josef Musil z Ledče n. S. 
Absolutní výsledky ve štafetě 
1. místo - Josef Musil, Jan Wenemoser (Ledeč), Zdeněk Veleta (Světlá). Tento hod-
notný putovní pohár získali naši borci opět po tříleté přestávce. 

Celková atmosféra závodů byla samozřejmě napjatá, ale vedená v přátelském 
a družném duchu. Všem oceněným, ale i těm, kteří se prostě jen zúčastnili, patří velký 
obdiv a poděkování. 

Za TJZZPH. Brod Josef Musil 

Podzimní setkání v Háji 
Dne 10. 9. 2008 proběhla akce Podzimní setkání v Ústavu sociální péče Ledeč nad 

Sázavou. Této akce se zúčastnilo několik ústavů a domovů důchodců. Uživatelé soci-
álních služeb si přijeli zasoutěžit a pobavit se. Za své sportovní úsilí si odnesli i drobné 
ceny, za které bychom chtěli poděkovat těmto dárcům: baru Eden a panu Martinu Ho-
řejšovi, cukrárně v Ledči nad Sázavou a paní Daně Novákové, panu Václavu Vackovi 
z Vilémovic, Elektru Štěpánek z Ledče nad Sázavou a firmám Atos spol. s.r.o. Ledeč 
nad Sázavou, Galatek a.s. Ledeč nad Sázavou a Bohemia machine s.r.o. Nová Ves. 

Mgr. Miroslav Sklenář, ředitel 

Občanské sdružení Diakonie 
Broumov ve spolupráci 

s Obecním úřadem v Hradci 
vyhlašuje 

H U M A N I T Á R N Í 
S B Í R K U 

Věci, které nám pomáhají! 
- Veškeré dámské, pánské, dětské 

oblečení z bavlněného materiálu -
i poškozené (trička, košile, mikiny, 
tepláky a teplákové soupravy, halen-
ky, kalhoty, kimona) 

- Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky-
nejméně lm2 i poškozené! 

- Zimní oblečení-jen nepoškozené-
bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů 
(sportovní bundy, kabáty) 

- Kožené nepoškozené věci (bundy, 
kabelky, peněženky, pásky) 

-Nepoškozené záclony různých roz-
měrů, larisy, vlněné deky 

- Plyšové hračky, spací pytle, knihy-
nepoškozené 

- Boty (pouze nové), přikrývky pouze 
péřové 

Věci, které opravdu brát 
nemůžeme! 
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé 
- Svetry, silonové a dederované oblečení 
- Saka, uniformy, vatové kabáty, balo-

nové a šusťákové kabáty 
- Molitanové věci a jakékoliv odřezky 
- Péřové bundy, vatované přikrývky, 

polštáře, stany, koberce, matrace 
- Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské 

boty, hůlky), poškozené a obnošené 
boty 

- Nebezpečný odpad (lednice, televi-
zory, sporáky, počítače) 

- Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, 
postele, šicí stroje,...), jízdní kola, 
lampy, lustry 

- Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, 
topinkovače, varné konvice,...) 

- Domácí potřeby (skleničky, talíře, 
hrnce,....), kufry, kočárky, školní 
potřeby 

Náklady na likvidaci těchto nepo-
třebných věcí výrazně snižují hod-
notu Vaší humanitární sbírky! 

Sbírka se uskuteční dne 
3. a 4.11. 2008 

v 15:00-17:00 hod. 
v budově Obecního úřadu 

v Hradci. 

Nebalte prosím věci do krabic, ale do pytlů! 

Předem děkujeme všem dárcům! 
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VZPOMÍNKA PODĚKOVANÍ 
PANÍ GEHEROVÉ 

Ovocná a růžová 
školka Šťastných 

zahajuje podzimní prodej ovocných 
stromků, růží, kanadských borůvek, 
vřesů, jehličnanů a okrasných keřů 

Dne 26. října letošního roku si připomeneme první 
výročí úmrtí pana Josefa VIKTORY z Ledče nad 
Sázavou. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, 
spolu s námi, tichou vzpomínku. 

Manželka a synové 

Dne 27. 8. 2008 zemřel ve věku 67 let pan 
Miroslav Štěch. Pro Ledečáky prostě MÍLA. Díky 
jeho mentální nevyzrálosti neměl jednoduchý 
život. Mnoho let vykonával ty nejtěžší práce 
např. v Sodovkárně, nebo později jako závozník 
v ČSAD. Už jako invalidní důchodce rád pomáhal 
„Cvrkovi" na Sázavě. Byl hodný a ochotný 
pomoci, třeba složit uhlí, ale mnohdy byl pro 
svoji dobrotu zneužívaný. Byl velkým fandou 
ledečského fotbalu a nechyběl na jediném zápase 
doma ani venku. Troufám si říct, že nástupem 
do Domova důchodců ve Smrčné v roce 1984 
začala jedna ze šťastných etap v jeho životě, kde 
měl zajištěn pravidelný režim, slušné zacházení 
a určitou volnost. Od 1. 9. 2000 byl obyvatelem 
Domova důchodců Světlá a od 1. 2. 2002 trávil 
poslední roky života v ÚPMP v Háji u Ledče n. 
S. Právě tato dvě zařízení, kde pan Miroslav Štěch 
žil, se rozhodla mu připravit důstojné rozloučení. 
Církevní obřad se konal za účasti zaměstnanců 
a klientů obou vzpomínaných ústavů dne 1.10.2008 
v obřadní síni Domova seniorů Sociálního centra 
ve Světlé nad Sázavou. Kdo jste MILOUŠKA 
znali, vzpomeňte s námi. 

Josef Hnik 

Dne 28. srpna se konala mimořádná schůze vý-
boru ČČK. Na ní ukončila svoji funkci předsedky-
ně ČČK v Ledči nad Sázavou Daniela Geherová 
a na její místo byla zvolena Romana Sekotová. 

Důvodem této změny je skutečnost, že se naše 
sestra Danuška stěhuje do severních Čech za svojí 
maminkou. 

Přejeme jí, aby se jí v novém bydlišti líbilo, 
našla tam nové přátele a neopustil ji její elán 
a zapálenost pro práci v ČČK. 

Za její dosavadní obětavou dlouhodobou práci 
v ledečské organizaci jí moc děkujeme. 

Za výbor CCKMgr. Marie Roučková 

K přání všeho dobrého v novém působišti se 
přidává i redakce Ledečských novin, jejichž čas-
tou přispěvatelkou byla i paní Geherová. Při její 
vitalitě a elánu věřím, že si najde řadu aktivit ve 
prospěch svůj i svého okolí. 

ok 

Děkujeme panu Davidu Kunáškovi za mate-
riální sponzorský dar na pionýrský letní tábor 
pořádaný Pionýrskou skupinou J.Wolkera Svět-
lá nad Sázavou, který se uskutečnil ve dnech 
26. července - 9. srpna 2008 v Nejdku u Karlo-
vých Varů. Za každoroční podporu panu Davidu 
Kunáškovi moc děkujeme. 

Za LPT Jan Coufal, hlavní vedoucí tábora 

Za projevená blahopřání k mým naroze-
ninám děkuji řediteli územního odboru ha-
sičského záchranného sboru Havlíčkův Brod 
glk. Jaroslavu Nácovskému, sdružení hasičů 
Cech, Moravy a Slezska kraje Vysočina p. Jo-
sefu Cihlářovi a Josefu Culkovi, za okrsek 
Ledeč nad Sázavou Josefu Borovskému, za 
Sbor dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou 
p. Vítku Hesovi a p. Danu Horkému a všem 
ostatním. Též manželům Tomkovým za vzornou 
obsluhu a příjemné posezení. 

Václav Pokorný 

11. října 2008 
Prodejní doba: 

P o - P á 8:00-16:00 hod. 
So: 8:00-12:00 hod. 

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

Ledeč nad Sázavou 
Tel. 569 722 518, 604 360 546 

www. školka-stastny. cz 

MORMAN* 

DOKAmont 
PRODEJ*MONTÁŽ*SERVIS 

Garážová vrata, dveře, brány, pohony. 
Martin Dospěl - tel. 728 156 717 

Petr Kárník - tel. 775 668 339 
Adresa: Břevnická 1592, 583 01 

C H O T Ě B O Ř 
E-mail: dokamont@seznam.cz 

www.dokamont.cz 

OZNÁMENÍ 
Oznamuji svým zákazníkům, že 

se obchod Bílý tulipán přestěhoval 
z ulice Hrnčíře na Husovo náměstí 
č. 19 proti autobusovému nádraží. 

Těším se na Vaši návštěvu. 
Alena Syrovátková 

KOUPÍM 
rodinný domek v Ledči nad 

Sazavou. RK nevolat! 
Kontakt na tel. 775630965. 

NEMOCNICE LEDEČ-HÁJ 

Po a Pá 10-14, Út a St 7.30-10 a 13-15, Čt 7.30-14 

Út a St 10-12.30 

Út 13-15 

Út 7-15.30, St 7-11, Pá 7-15 

Po a St 7-14, Út 7-15.30, Čt 7-17 , Pá 7-14.30 

Tel.: 606 629 164, 569 726 003 

Endoskopie a ultrasonografie / tel.: 569 432 938 / 
Út a St 7.30-11, Pá 8.30-11 

OD 1.10.2008 (ČTVRTEK 8.00-13.00 HOD.) 
ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍ DOBY 

O NOVÉ ZOBRAZOVACÍ METODY POMOCÍ 
ULTRAZVUKU. 

Kandidát i ODS 
říkají ve znakové řeči 
1. program 
2 důvěra 
3. důležitý 
4. dobrý 
5. skvěle 
6. bezpečí 

1 Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny 
2 Jana Fischerová, Havhckobrodsko 
3 Ivo Rohovský, Žďársko 
4 Stanislav Cejpek, Třebíčsko 
5 Pavel Hájek, Pelhřimovsko 
6 Jaroslav Vymazal, Jihlavsko 

KRAJSKÉ VOLBY 2008 

Vysočina zdravá, bezpečná a bohatá 

w w w . v y s o c i n a p r e d e v s i m . c z 

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. 

mailto:dokamont@seznam.cz
http://www.dokamont.cz
http://www.vysocinapredevsim.cz
mailto:otakar.kubat@ledecns.cz
http://www.ledecns.cz

