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Festival dechových orchestrů počtvrté 

V sobotu 7. června odpoledne (letos už čtvrtým rokem) na ledečském náměstí 
vyhrávaly kapely. Úvod patřil swingu, a to tanečnímu orchestru ZUS Ledeč n. S. 
vedenému učitelem Jiřím Růžičkou, který po svém velkém úspěchu na školním 
koncertě v sokolovně se přišel představit i širší veřejnosti. Pak už ledečské ná-
městí zaplnil zvuk dechových nástrojů. Všechny Ledečáky určitě mile potěšilo 
též vystoupení známé Ledečské dechovky se zpěváky Ivetou Petrusovou a Pav-
lem Kopeckým. Již tradiční místo v této přehlídce má Zručská desítka se svými 
zpěváky a také dechové orchestry základních uměleckých škol - kromě pořádají-
cího orchestru místní ZUŠ se představil též dechový orchestr ZUŠ Skuteč. Muzi-
kanty doprovodili svým vystoupením malí tanečníci - žáci tanečního oboru ZUS 
Ledeč nad Sázavou. 

Festival dechových hudeb nám tentokrát přerušilo hromobití a prudký déšť, ale 
jakmile nám noty trošku oschly, pokračovalo se dál. 

Pozdravit účinkující i posluchače přišel i starosta města pan Stanislav Vrba. 
Děkujeme jemu i Městu Ledeč n.S. za finanční podporu této hudební přehlídky 
a všem příchozím za účast. 

Jana Laudátová, ředitelka ZUS 

Staročeská pouť 
Hrad - Ledeč nad Sázavou 

27.-29. června 2008 
Díky kostelu sv. Petra a Pavla je v Ledči 

nad Sázavou připisována pouť právě na pře-
lom června a července. Letošní druhý ročník je 
dobrým důkazem obnovenítradice poutív Led-
či nad Sázavou. 

Během tohoto pouťového víkendu budete 
moci zhlédnout dobový trh, řemesla, krčmy, 
historický šerm, historické tance, divadla, kej-
klíře, ohnivé show, apod. Budete si moci za-
střílet z luku či kuše a zažít příjemný zážitek na 
středověkém hradě v dobové atmosféře. 

Akce začíná v pátek 27. 6. v 17:00 - její slav-
nostní zahájení je v 18:00 na horním nádvo-
ří hradu v Ledči nad Sázavou a končí v neděli 
29. 6. v 22:00. 
VSTUP NA AKCI JE ZDARMA! 
Akci pořádají: město Ledeč nad Sázavou a o.s. 
Molekul za podpory kraje Vysočina. 

Setkání ve Sluneční zátoce 
Setkání se letos koná druhou červnovou 

sobotu, a to je 14. 6. 2008 
Tam si připomeneme 70. výročí narození 

„RYCHLÝCH ŠÍPŮ". Kdo jsi se loni 16. 6. 
zúčastnil a získal pamětní list, nalezneš tam 
uvedenou informaci, že další setkání se budou 
konat: v roce 2009 - 20. června, v roce 2010 
- 1 9 . června, a to znamená návrat k tradici tře-
tí červnové soboty. 

OS-Sonny 

Ve dnech 4.-30. července 2008 pro-
běhne v galerii muzea na ledečském hra-
dě výstava s názvem „JE DOBRÉ MÍT 
KŘÍDLA". Jaroslav Břečka - sochy ze 
dřeva, Jitka Hendrychová - keramika. 
Otevírací doba: 
Po-Ne: 9:00-12:00 13:00-17:00 

Z U B N Í P O H O T O V O S T 
DATUM LÉKAŘ 

14.-15. 
června 

MUDr. Kroutil Jaroslav 
Haberská 450, Ledeč n. S. 
Tel. 569 721 543 

21.-22. 
června 

MUDr. Kočovská Miroslava 
Lipnice n. S. 
Tel. 569 486 109 

28.-29. 
června 

MUDr. Laštovičková Julie 
Kalinovo náb., H. Brod 
Tel. 569 425 751 

5.-6. 
července 

MUDr. Maštálka Jan 
Habrecká 450, Ledeč n. S. 
Tel. 569 452 569 

12.-13. 
července 

MUDr. Pulman Josef 
Maleč 100 
Tel. 569 692 123 

19.-20. 
července 

MUDr. Ander Josef 
Nám. T.G.M. 326, Chotěboř 
Tel. 569 623 980 

26.-27. 
července 

MUDr. Vašíčková Magda 
Šubrtová 2127, H. Brod 
Tel. 569 421 329 



Kontaktní pracoviště Czech P O I N T 
Městský úřad Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 7 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, 
Czech POINT poskytuje tyto služby: 
Výpisy z veřejných evidencí: Obchodní rejstřík, Živnostenský 
rejstřík, Katastr nemovitostí 
Výpisy z neveřejných evidencí: Rejstřík trestů 

Doklady, které musí žadatelé o výpis doložit: 
• U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Ža-

datel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání 
svého požadavku. Obchodní rejstřík: IČ subjektu. Živnosten-
ský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby. Katastr nemovi-
tostí: Vždy název katastrálního území + číslo listu vlastnictví 
nebo číslo pozemku nebo číslo popisné případně číslo evi-
denční nemovitosti nebo číslo bytové jednotky. 

• U neveřejných evidencí pro vydání ověřeného výpisu z Rejs-
tříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totož-
nost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnos-
ti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis 
z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlou-
hodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rod-
né číslo. 

• Lze žádat o výpis z RT v zastoupení, a to na základě plné mo-
ci. Zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc, kte-
rá musí obsahovat všechna osobní data zmocnitele (příjmení, 
jméno, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres mís-
ta narození, číslo občanského průkazu, příp. číslo cestovního 

pasu, adresu trvalého pobytu) a základní data zmocněnce, kte-
rý předkládá ještě doklad totožnosti. 
Část výpisů není možno vydat na požádání, v tomto případě 
bude výpis žadateli zaslán z rejstříku poštou. 

Ceník výpisů: 
Rejstříku trestů: 50 Kč za celý výpis 
Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitos-
tí: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za další stranu 

Pracoviště Czech Pointu na Městském úřadě v Ledči nad 
Sázavou, Husovo nám. čp. 7: 

m 1. patro, č. dveří 106 - matrika, Marie Bělohradská, 
telefon: 569 729 554 
1. patro, č. dveří 108 - evidence obyvatel, Iveta Kalivodová, 
telefon: 569 729 552 

Kontaktní osoba: 
Jitka Urbanová, vedoucí organizačního oddělení, 
telefon: 569 729 518, e-mail: jitka.urbanova@ledecns.cz 

Provozní doba MěÚ: 
pondělí, středa (úřední dny): 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00 
úterý, čtvrtek: 7:30- 11:30 12:30- 15:00 
pátek: 7:30- 11:30 12:30- 13:30 

Odkaz: Czech Point - www.czechpoint.cz 

AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ZMĚNĚNA! 

Aktivní zóna záplavového území (AZZÚ) se nachází v území, jež při povodni odvádí 
rozhodující část celkového průtoku a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek li-
dí. AZZÚ stanovuje příslušný krajský úřad na základě výpočtu velkých vod. 

Počátkem roku 2006 byla odborem lesního a vodního hospodářství krajského úřadu kra-
je Vysočina stanovena v Ledči nad Sázavou AZZÚ v rozsahu dvacetileté vody Q20, což 
pro mnohé vlastníky nemovitostí při řece Sázavě prakticky znamenalo stavební uzávěry, 
neboť původní AZZÚ zasahovala řadu domů a pozemků podél obou břehů Sázavy. 

Proto se starosta města 13.3. 2008 obrátil na zpracovatele výpočtu velkých vod s.p. Po-
vodí Vltavy s žádostí o revizi AZZÚ v Ledči nad Sázavou. Povodí Vltavy s.p. této žádosti 
vyhověl a revizi výpočtu velkých vod pro stanovení AZZÚ provedl. 

Dne 18. 5. 2008 tak mohl krajský úřad stanovit pro naše území novou AZZÚ, která 
umožní jak městu, tak i řadě firem (Aquacomp Hard, Atos, Billa, Lecom) realizovat jejich 
investiční záměry. 

Moje máma všechno ví, 
že mám kabát špinavý, že mám bouli 

na koleně, nohavice uválené, často bo-
ty umáčené, někdy oči ubrečené ... zně-
lo sálem koželského kulturního domu 
v úterý 6. května z úst jednoho z pro-
tagonistů besídky uspořádané tamní 
školou i školkou u příležitosti Dne ma-
tek. Napadlo mne v tu chvíli, že neje-
nom maminky, ale i paní učitelky Jana 
Rajdlová a Zdena Vojířová toho vědí 
spoustu, přinejmenším o dětské du-
ši. Ze vědí, jakou básničku komu vy-
brat. Že se svými, převážně tří a čtyřle-
tými svěřenci, dokáží nacvičit dlouhé 
a složité pásmo písniček a básniček. 
Že s těmi většími dokonce provozují 
aktivně hudbu, neboť jsme si vyslech-
li i malý flétnový sbor. Že vědí, co ma-
minky i babičky, strýčky a tetičky do-
jme a potěší. Zkrátka, že jsou lidmi na 
svém místě. 

Dovolte mi nakonec parafrázovat 
jednu z básniček, a věnovat ji personá-
lu koželské mateřské školy: 

...já nevím, co ti přát, 
Jsem totiž hrozně nerozhodný, 
A tak ti přeju tisíckrát, 
Abych byl aspoň jednou hodný. 
Hodné děti vám přeji i já. 

Jana Budinská 
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Oslavy 6. výročí stacionáře Petrklíč 
Oslavy 6. výročí založení stacionáře Petrklíč spojené se dnem ote-

vřených dveří proběhly tentokráte nadvakrát. Tradiční „rodinné" se-
tkání na zahradě mateřské školy Stínadla se uskutečnilo již v sobotu 
7. června 2008 odpoledne. Zaměstnanci a dobrovolníci stacionáře opět 
připravili pro své hosty bohaté občerstvení v podobě sponzorského se-
látka a sponzorského pivka. K tanci a poslechu (také opět) hrála spon-
zorsky kapela Country gang. Mezi hosty jsme (do třetice opět) přivítali 
děti ze stacionáře a jejich rodiče, naše děti a rodinné příslušníky, obyva-
tele z pečovatelské služby, kolegyně z oblastní charity, ledečského kně-
ze, starostu a místostarostu města, krajského radního Vondráčka, po-
slance Kasala a Bublana a spoustu ledečských občanů, kteří nám přišli 
poblahopřát a pobavit se. 

Fotbalový zápas HVĚZD 
Na další sobotu 14. června od 14:00 hodin připravila Společnost DU-

HA Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou z Trutnova ve spolu-
práci se starostou města a s TJ Kovofiniš benefiční akci Fotbalový zá-
pas HVĚZD, ve kterém se od 14:00 hodin utká mužstvo složené ze 
známých umělců, sportovců a politiků se „starými pány" TJ Kovofi-
niš. Z osobností přislíbili v době uzávěrky tohoto vydání svoji účast he-

rec Jiří Krytinář, zpěvák František Nedvěd ml., politici František Bub-
lán a Milan Urban, hokejisté Ladislav Lubina, Jiří Zelenka a fotbalisté 
Adrián Rolko, Michal Šmarda, Aleš Javůrek. Utkání bude moderovat 
Vlastimil Korec, hrát a zpívat bude kapela Country gang a již zmiňova-
ný František Nedvěd ml. Občerstvení pro všechny a atrakce pouze pro 
děti v podobě nafukovacího hradu, hasičské techniky v akci, vystou-
pení skupiny aerobic a přehlídky vozů BMW jsou připraveny. Na zá-
věr akce v případě příznivého počasí si budou moci děti za úhradu po 
19. hodině vyzkoušet let upoutaným teplovzdušným balonem nad le-
dečským stadionem. 

Vstupenky na fotbalové utkání hvězd v hodnotě 100,- Kč budou slo-
sovatelné, do tomboly přispěli kromě pořadatelů i tito sponzoři: EST+, 
Schafer Sudex, Wanservis, Galatek, PCT, Elkomplex+, Pekárna Brokl, 
Hospůdka U Petra, KOTOP H. Brod a dealer BMW firma AuTec. Dě-
ti do 12-ti let a účinkující sportovci i umělci mají vstup zdarma. Hlavní 
cenou bude zapůjčení vozu BMW na víkend! 

Výtěžek z charitativní akce bude věnován Dennímu stacionáři Petr-
klíč v Ledči nad Sázavou. Přijďte se s námi pobavit a podpořit dobrou 
věc, kterou péče o handicapované bezesporu je. 

Bc. Iveta Vrbová 

V rubrice Dotazy a odpovědi na oficiálních stránkách města se v úterý 3. 6. 2008 v 11:58 
hodin v době konání tradičních trhů na Husově náměstí objevil tento dotaz: 

TRHY 
„ Vážený pane starosto. Moc by mě zajímalo, co by se stalo, kdybyste si dnes někde za-

půjčil kočárek s dítětem a zkusil si projít náměstí od gymnázia k výběru. Kam až půjde 
hranice trhovců? Kam bude ustupovat město nemístním podnikatelům, když místním není 
schopno povolit ani zahrádku před restaurací kvůli šíři chodníku. A trhovec málem prodá-
vá až na přechodu pro chodce. Takhle město podporuje turistický ruch? Kde vůbec mají tu-
risté parkovat, když všude po celém náměstí jsou dodávky trhovců? " 

Josef Fanta 

Na tento dotaz bylo o čtvrthodiny později v 12:12 hodin odpovězeno: 

„Dobrý den, 
tradiční trhy v Ledči nad Sázavou jsou pořádány jednou měsíčně, každé první úterý 

v měsíci již téměř čtyři roky na základě nájemní smlouvy s pronajímatelem. Letmým po-
hledem z okna radnice jsem se přesvědčil, že náměstí je dnes v pravé poledne obsazeno 
čtyřmi desítkami stánků s minimálně stejným počtem kupujících. Volných parkovacích míst 
jsem napočítal min. 10. Průchody mezi přechody od KB k radnici a od radnice ke spořitel-
ně jsou přitom volné! 

Pronajímatel a organizátor trhů nám nejen zaplatí, ale dbá i na rozmístění stánků a uve-
de po ukončení trhů náměstí do pořádku. Přínos pro město je tak dvojí: 

1. ekonomický 
2. uspokojení potřeb nákupu chtivých občanů 
Trhy za dobu jejich pořádání si našly svoje zákazníky a jeden den v měsíci jdou stísně-

nější podmínky na našem náměstí vydržet. 
Jestli tím podporujeme turistický ruch? Možná, že ano. Trhovci jsou, jak říká organi-

zátor trhů, výhradně tuzemci z různých koutů republiky, určitě si někteří všimnou našeho 
krásného náměstí, hradu, kostela, milých a dobrosrdečných občanů a možná se přijedou 
třeba hned druhé úterý v měsíci k nám podívat jen tak, jako turisté :-) 

Přesto všechno jsem dnes na Vaše připomínky organizátora trhů upozornil s tím, že prů-
chody náměstím a parkoviště musí zůstat volné tak, jak to máme stanovené ve smlouvě!" 

Stanislav Vrba 

• • o vo . V V • f 9 Hasicí soutěžili 
Okrsek č. 17 opět po roce soutěžil v požárním 

sportu, tentokrát v Hradci. Dne 10. května 2008 za 
krásného slunečného dne se sešly jednotky sboru 
dobrovolných hasičů z okrsku č. 17 v Hradci u vo-
dojemu v krásném prostředí na dobře předem připra-
veném závodišti. Sešlo se rekordních 13 soutěžících 
družstev, i když okrsek č. 17 má pouze 10 SDH, tak 
3 sbory dali dohromady 2 soutěžní družstva, jednalo 
se o sbor domácího Hradce, Číhoště a Kozlova. Po 
prezentaci začala soutěž slavnostním nástupem sou-
těžících. Na domácí půdě je přivítala starostka ob-
ce paní Hoskovcová a za okresní výbor hasičů pan 
Cihlář z Číhoště. Poté si velitelé vylosovali startov-
ní pořadí, rozhodčí pod vedením pana Říhy a pana 
Hesse si rozdělili úseky a nic nebránilo tomu, aby 
soutěž začala. 

V rovných 10 hodin nám první závodník vyběhl 
na trať na 100 metrů překážek. Zde si své síly změ-
řilo celkem 35 jednotlivců. Nejlepších časů zača-
li dosahovat domácí borci. Bylo vidět, že ne jenom 
připravovali trať, ale také poctivě trénovali (uvedu 
prvních 5 závodníků) 
1. Pavelka Radek - SDH Hradec, 2. Čmedla Ro-
bert - SDH Hradec, 3. Cihlář Petr - SDH Číhošť, 
4. Vavřička František - SDH Kozlov, 5. Borovský 
Roman - SDH Kozlov 

Po ukončení běhu na 100 metrů překážek násle-
dovala asi půlhodinová přestávka, aby si závodníci 
mohli připravit své stroje a hadice na požární útok. 
V 11 hodin 30 minut nám začala druhá část měření 
si svých sil tentokrát v požárním útoku (soutěží celé 
7členné družstvo). 
1. SDH Ledeč, 2. SDH Pavlov, 3. SDH Číhošť II, 
4. SDH Kozlov I, 5. SDH Číhošť I 

I když bylo krásné slunečné počasí, tak přesto jak 
už to bývá při každé soutěži, dočkali jsme se v obou 
disciplínách i několika neplatných pokusů, které 
nám velmi zamíchala celkovým pořadím. 
1. SDH Ledeč, 2. SDH Číhošť II, 3. SDH Kozlov I, 
4. SDH Pavlov, 5. SDH Číhošť I. 

Tato soutěž je i pro diváky velmi zajímavá a tak 
jak už to bývá na našich soutěžích, tak i zde se sešlo 
dost diváků. Však proč taky ne, když hasiči něco dě-
lají, je vždy se na co dívat. 

Soutěž byla ukončena ve 13 hodin 30 minut vy-
hlášením výsledků a předáním hodnotných cen od 
pořadatelů. Poté co velitel soutěže zavelel k rozcho-
du, tak se ujal slova domácí virtuóz Míla Matlachu 
se svojí kapelou, který se až do pozdních hodin po-
staral o dobrou zábavu. 

Na závěr mi dovolte, abych jménem svým a jmé-
nem pořadatelů hasičů z Hradce poděkoval všem or-
ganizátorům, rozhodčím a všem, co se na této ak-
ci podíleli, včetně sponzorů, bez kterých se dá málo 
která akce pořádat. Sponzoři okrskové soutěže by-
li: Obec Hradec, Vrcha Jedlá a.s., Unimont Hra-
dec, Zemní práce Vrzáček, Zemní práce Lebeda, 
Atos, František Malimánek a pronajímatel pozem-
ku pan Franci 

Za okrsek č. 17 Borovský Josef, starosta okrsku 
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Včely a včelařské osobnosti 
našeho města 

Významnou včelařskou osobností našeho včelařského 
spolku byl přítel Stanislav Kovanda z Kynic. Narodil se 
ve Vlkanově 4. května 1930 v rodině rolníka, pocházel ze 
sedmi dětí. V rodné obci chodil do obecné školy a měšťan-
skou školu navštěvoval ve Světlé n. S. V roce 1947 nastou-
pil do Obchodního družstva ve Světlé n. S., zde pracoval 
2 roky jako prodejní úředník, později až do roku 1950 jako 
referent obchodního zboží. Po návratu z vojny pracoval jako 
vedoucí dopravy Jednoty v Chotěboři. Od 1. 11. 1960 bylo 
odd. dopravy přemístěno do Havl. Brodu, kde pracoval až 
do května 1995. Po odchodu do důchodu nadále zůstal čle-
nem spotřebního družstva, zastával funkci v revizní komisi. 
V roce 1990 začal podnikat soukromě v oboru zemědělství 
a to mu vydrželo až do své smrti. 

V archivu máme jeho přihlášku za člena naší organizace 
datovanou 10. června 1966, kdy choval pět včelstev, která 
si přivezl od přítele Emanuela Holaty z Koutů. Včelařství si 
velmi zamiloval, na konci každé zimy si vždy přál, aby vče-
ly začaly létat a s jarním oživením ve včelíně cítil přibývají-
cí energii a elán do práce. Té měl opravdu dost. V roce 1968 
již zastával funkci hospodáře O V CSV v Havlíčkova Brodě, 
od roku 1980 pracoval jako jednatel až do roku 2005. Byl 
přítomen mnoha včelařských schůzí a přednášek, kde sbíral 
podnětné připomínky včelařů k vlastní práci včelařských or-
ganizací v okrese. Jako vedoucí dopravy Jednoty Havlíčkův 
Brod převzal i záštitu nad výkupci medu a tak v době, kdy 
včelaři z jiných okresů si stěžovali na nedostatek volných 
konví na nákup medu, byli výkupci v našem okrese na první 
dodávku medu bezproblémově připraveni. Pokud byla i dal-
ší snůška, operativně zařídil odvoz plných konví do druž-
stevního závodu Včela Předboj, kde svým klidných obchod-
ním přístupem dokázal zajistit další volné konve, aby nákup 
neváži pro nedostatek obalů. 

Svým vlivem ve vedení Jednoty dokázal prosadit i finanč-
ní odměnu pro jednotlivé včelařské organizace, jednak pod-

le množství vykoupeného medu, ale i za umístění v soutěži, 
která organizace dodá více medu nad sjednanou dodávku. 
Tyto částky pravidelně Jednotou vyplácené byly tolik po-
třebné pro chod včelařských organizací. 

Jako včelař se zabýval i chovem matek, aby užitek ze 
včelaření mohl být větší. Na začátku sedmdesátých let spo-
lupracoval se včelaři z Habrů a Golčova Jeníkova, kde se 
chovu matek věnoval př. Josef Drtina. Později si obstarával 
i inseminované matky z pracovišť Výzkumného ústavu vče-
lařského v Dole, aby měl zajištěn kvalitní chovný materiál. 
Mnoha včelařům v okolí, kterým dodával svoje matičky, tak 
pomohl vyměnit jejich bodavé včely za včely mírnější. Sám 
to dokazoval tím, že ve včelstvu pracoval nejen bez rukavic, 
ale i bez kukly. 

K funkci jednatele O V převzal v roce 1995 i funkci před-
sedy naší základní organizace. 

Již od sedmdesátých let byl neustále členem našeho vý-
boru. 

Jako okresní funkcionář a za pomoci př. Václava Vac-
ka z Vilémovic dokázal přesvědčit radní kraje Vysočina, že 
včelaři potřebují nutně pomoc v boji proti varroáze. To se 
podařilo v roce 2005 vyřízením dotace na nákup 3 ks pře-
nosných benzinových kompresorů k vyvíječům aerosolu. 
Nová technika nám již tři roky pomáhá bojovat proti tomuto 
zákeřnému škůdci včel. 

Tento zdárný počin je dokladem, že pokud se spojí od-
borná znalost s možnostmi a chutí odpovědných pracovní-
ků pomoci na správném místě, výsledek pro dobro celé spo-
lečnosti se dostaví. 

Náš předseda Stanislav Kovanda zemřel náhle 27. února 
2007. Na hřbitov do Číhoště 

5. března se s ním přišlo rozloučit několik stovek lidí, me-
zi nimi většinou byli jeho přátelé a včelaři ze širokého oko-
lí. 

Český svaz včelařů o. s., ZO Ledeč n. Sáz. 

OMLUVA 

Omlouvám se čtenářům LN i včelařům za chybu v květnovém vydání novin, kdy v článku Včely a včelařské osobnosti naše-
ho města došlo k záměně fotografií. Těší mě, že pozorní čtenáři si i po třinácti letech pamatují podobu prof. Krátkého, býva-
lého předsedy včelařské organizace v Ledči n. Sázavou. Na památku jeho nedožitých 80 let byl článek publikován. Jeho foto-
grafii dnes otiskujeme s měsíčním zpožděním. V květnu vytištěná fotografie patřila Stanislavu Kovandovi, o kterém je článek 
v tomto vydání. Děkuji za pochopení. 

ok - redakce LN 
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Mů 
Navštěvovat hudební obory v základ-

ní umělecké škole se může mnohým 
zdát jako řehole. Jako by nebylo dost 
školních povinností. V době, kdy ostatní 
spolužáci po příchodu ze školy odhazu-
jí s radostí vše, co s ní souvisí, za hlavu 
a věnují se oddychovým činnostem, 
adept umění usedá ke svému nástroji 
a moří se dál. V ZUŠ se totiž vyžaduje 
práce, systém, řád, příprava, výkon, vý-
sledky. Co z toho? Vždyť navíc profese 
umělce není lákavou perspektivou... 

Co je tedy odměnou těm, co hudebku 
berou vážně? Určitě vklad do života: hu-
dební vzdělání postihuje celou strukturu 
osobnosti, rozvíjí sluchové, motorické 
schopnosti a také poznávací, rozumové 
a citové složky, fantazii, představy, pa-

:eme se pochlubí 
měť, kombinační schopnosti i tvůrčí po-
tence. Dále v dětech podporuje vlast-
nosti jako odpovědnost vůči kolektivu, 
uvědomělou kázeň. Dítě dostává mož-
nost zažít úspěch. Jednou příležitostí 
k tomu jsou soutěže. Ty vypisuje MSMT 
každoročně pro určitou skupinu hudeb-
ních nástrojů. Letos soutěžili klavíristé, 
kytaristé a akordeonisté. Ledečští „ZU-
Šáci" v těchto soutěžích obstáli na vý-
bornou, zde jsou výsledky: 

Okresní kolo - klavír: 
Petra Hoskovcová - 1 .místo, Jana Kara-
fiátová - 1. místo, Pavel Jahn - 2. místo, 
Tereza Brabcová - čestné uznání 

Okresní kolo - akordeon 
Adéla Casková - 1. místo, Tomáš Vrbka 
- 1. místo, Tomáš Peca - 1. místo, Kate-
řina Lebedová - 2. místo, Antonie Radi-
lová - 2. místo, Iva Pecová - 2. místo 

Krajské kolo - akordeon 
akordeonové duo - P. Havel, J. Dokou-
pil - 1. místo, Anna Březíková - 2. mís-
to, Jiří Dokoupil - 2. místo, akordeono-
vé trio - J. Dokoupil, T. Peca, I. Pecová 
- 2. místo 

i • • • 

Všemi postupovými koly úspěšně pro-
šli a zaslouží největší obdiv akordeonis-
té Petr Havel a Martin Knuto (foto). 
V celostátním kole v Teplicích obsadi-
li shodně 3. místa. Také kytaristka Pe-
tra Blažková (foto) se probojovala až 
do celostátního kola a z místa konání 
v Novém Strašecí přivezla cenné čest-
né uznání. 

Naši milí soutěžící žáci, vychutnej-
te si zasloužené úspěchy, všem vám dě-
kujeme za výbornou reprezentaci ZUŠ 
v Ledči nad Sázavou. Poděkování pat-
ří také vyučujícím, kteří žáky do soutě-
ží připravili, jsou to paní učitelky Soňa 
Brabcová, Jiřina Hoskovcová, Vladimíra 
Fišarová a Alena Kederová. 

Jana Laudátová, ředitelka Z U Š 

Okresní kolo - kytara 
Červenková Lucie - 3. místo, Králová 
Michaela - 3. místo, Doležalová Marie 
- 2. místo 

Krajské kolo - kytara 
Tereza Panská - 3. místo, kytarové duo 
- Michaela Šturcová, Lenka Králová -
1. místo 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
Ředitel Centrum - DDM, Ledeč n. S. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

PEDAGOG / PEDAGOŽKA volného času 
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 

Kvalifikační předpoklady dle §3 a §4 zákona 
č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

• způsobilost k právním úkonům 
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou 

činnost 
• trestní bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
• znalost českého jazyka 

Kvalifikační požadavky 
• Odborná kvalifikace dle §17 zákona č.563/2004 

Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Dále požadujeme 
• zájem o práci s dětmi i veřejností 
• časovou flexibilitu 
• základní znalost práce na PC (MS Word, Ex-

cel) 

Nabízíme 
• práci v malém, ale přátelském kolektivu 
• možnost dalšího vzdělávání 
• náplň práce: vedení útvarů zájmového vzdě-

lávání, výchovná práce v klubu volného času, 
volnočasové aktivity o víkendech 

Předpokládaný termín nástupu je 1. září 2008. 

Přihláška musí obsahovat strukturovaný životopis a odpověď na základní otázky: 
1. Čím mne zaujala nabízená pracovní pozice. 
2. Moje představa o pracovní náplni, co mohu nabídnout v oblasti volného času. 
3. Jaký mám vztah k dané lokalitě. 

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu nebo předejte na podatelnu: 
Centrum - Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 

Posledním dnem pro doručení přihlášky je 18. 6. 2008. 
Rozhodující je datum poštovního razítka. 

P O D Ě K O V Á N Í 
Poděkování třídní MŠ 28. října za 

vzornou spolupráci s rodiči po celý 
rok, zvláště paní Brabcové za krásné 
tablo pro každé dítě a panu Štěpán-
kovi za dar ve formě DVD přehrá-
vače, který mohou využívat všechny 
děti při nepříznivém počasí. 

Všechny třídy před prázdninami 
uskuteční krátké výlety do okolí Led-
če a rozloučení s budoucími školáky. 
V tomto školním roce jsme již usku-
tečnili dva výlety. Navštívili jsem di-
vadlo Spejbla a Hurvínka v Praze 
a ZOO v Jihlavě. 

Přejeme všem rodičům a dětem 
hezkou dovolenou a těšíme se na se-
tkání s mladšími dětmi a spolupráci 
s vámi v příštím školním roce. 

V minulém čísle LN došlo při na-
šem poděkování k záměně jmen. Na-
místo Polákovi je správně Palánovi. 

MŠ 28. října: Vlasová, Valo ušková, 
Vondráčková, Mikotová, Pavlíčková 
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• Informační cedule po městě 
Nové orientační, směrové a uvítací cedule, které v současné 

době instalují ledečské Technické služby po našem městě, do-
plní v centru města též velké tabule informační s mapou měs-
ta a upoutávkou na ledečské dominanty a tím bude dokončena 
realizace projektu Ledečsko 2007 - 2008, na který jsme získali 
v loňském roce příslib dotace z Grantového schématu v rámci 
podopatření 4.1.2 SROP „Podpora regionálních a místních slu-
žeb cestovního ruchu v kraji Vysočina". 

Nezávisle na tomto ledečském projektu instaluje odborná fir-
ma najatá krajem Vysočina po celém vysočinském regionu in-
formační směrovky ke kulturním památkám, jakými jsou le-
dečský či lipnický hrad. V centru města se tak objevily přímo 
na Husově náměstí a náměstí Svobody. Na turistické cíle v kra-
ji tak upozorní nové značení. I toto značení je součástí projek-
tu realizovaného tentokrát krajem Vysočina v rámci stejného 
Grantového schématu „Podpora regionálních a místních slu-
žeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" spolufinancovaného 
Evropskou unií. 

* Poutač do Ledče na dálnici D l 
Veliký poutač, lákající turisty do Ledče nad Sázavou, se ob-

jevil na dálnici Dl před sjezdem Exit 66. Velký barevný pa-
nel s logem města a pozvánkou do muzea a na hrad pořídila 
na své náklady zručská firma ASMO, která tím prezentuje svo-
ji snahu podporovat ledečský region. V minulosti nám přispě-
la jak na pořádání Plesu pro obyčejné lidi, tak i na Vánoční tur-
naj v odbíjené mužů a Oslavu vánoc u stromečku. Poutač má 
snad jedinou chybuje umístěn při dálnici před sjezdem v Lokti 
ve směru od Brna, přičemž většina aut z tohoto směru sjíždí do 
Ledče již v Koberovících. 

Přesto japonským sponzorů z firmy ASMO patří poděkování. 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 

t r y Á h r a d 

J p L ^ - C * , ^ MUZEUM 
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• Natíráme lávku ke Kovofiniši 
Lanová lávka ke Kovofiniši prošla zkraje roku výměnou nos-

né konstrukce pochůzné části a nyní jsme přistoupili i k obno-
vě nátěrů. Využíváme k tomu odsouzené k obecně prospěšným 
pracím, kteří po očištění zábradlí a pilířů dávají lávce nový ze-
lený kabát. Kromě lávky se nové nátěry objevily i na řadě dal-
ších ocelových konstrukcí po městě (zábradlí na šeptouchovské 
vyhlídce, na schodišti k Septouchovu). Využití odsouzených 
k obecně prospěšným pracím má pro město nezanedbatelný 
přínos, neboť opravu nátěrů zajišťujeme prakticky jen za ce-
nu barev. 

• Pravda o akcích BILLA, Pro-Sin 
a kulturní sál 
Aby ledečská veřejnost nebyla informována pouze z názo-

rů mladých oponentů a nespokojenců, předkládám nejen jí, ale 
všem čtenářům Ledečských novin, následující informace: 

1. Akce BILLA. 
1. Jednání města s BILLA expanze o stavbě marketu na mís-

tě kina stále pokračují a BILLA jeví o stavbu marketu v našem 
městě stále zájem! 

Podařilo se nám konečně přesvědčit správce toku Sázavy 
o nutnosti revize aktivní zóny záplavového území v lokalitě 
u kina, čímž byla překonána hlavní překážka, pro kterou světel-
ský úřad zatím odmítal vydat souhlas s umístěním stavby par-
koviště. Průtahy s povolením akce mají sice dopad do smluvní-
ho vztahu, ale stále platí teze, že po 20-ti letech čekání tu máme 
konečně investora, který nám pomůže lokalitu mezi autobuso-
vým nádražím a sokolovnou uspořádat. Výhodnost či nevýhod-
nost celé akce posuzuje zastupitelstvo města, které 23. červ-
na bude schvalovat novou smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 
BILLA po odstranění překážky spojované s aktivní zónou zá-
plavového území požádala o územní rozhodnutí pro výstavbu 
marketu s parkovištěm a autobusové čekárny. 

2. Akce market Pro-Sin 
Developerská firma Pro-Sin po delším vyjednávání s měs-

tem a hlavně se soukromým vlastníkem pozemků nad benzín-
kou Adam získala nyní stavební povolení na výstavbu marketu 
po levé straně ulice Koželská na okraji města. Teprve až po roč-
ní investorské a projekční přípravě se tedy i zde, kde není ani 
památková, ani záplavová zóna, ani vzrostlá zeleň a snad ani 
snahy akci překazit, může zahájit výstavba dalšího nákupního 
střediska. Kdo bude jeho skutečným investorem a kdo provo-
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zovatelem, zatím nevíme. Mluvilo se o marketu Plus či Penny, 
nechrne se překvapit. V každém případě město dostalo za svo-
je pozemky nad benzínkou Adam, po kterých bude pouze vede-
na příjezdová komunikace k marketu, již zaplaceno skoro mi-
lion korun. 

3. Kulturní sál 
S přijetím nabídky BILLA expanze byl zastupitelstvem měs-

ta spojen závazek použít částku získanou z prodeje nemovitostí 
určených k demolici na rekonstrukci či výstavbu kulturního sá-
lu ve městě. Aby byl tento závazek naplněn, musí nejdříve pře-
jít smlouva o smlouvě budoucí ve smlouvu kupní. Vedení měs-
ta v předstihu před tímto aktem jednalo jak s vedením Sokola, 
tak s vedením gymnázia a kraje Vysočina o možnosti rekon-
strukce kulturních sálů v jejich objektech. V obou případech 
probíhá projekční příprava a možnou podobu sálu na gymnáziu 
vám předkládám v obrazové příloze jako důkaz toho, že slovo 
Pravda v názvu článkuje na svém místě. 

jedná se sice o originály slavných obrazů Leonarda da Vinciho 
a Rafaela, ale o jejich neuvěřitelně zdařilé repliky. 

Obě díla jsou vytvořena poskládáním říčních mušliček v po-
čtu cca 100000 ks. To číslo není chybné! Při pohledu na obě 
díla zjistíte, že mušličky u obrazu Mona Lisa mají v průměru 

* Mona Lisa dětem 
Dvoudenní výstava obrazů Mona Lisa a Sixtinská madona 

proběhne 13. června od 9:00 do 16:00 v ledečské synagoze. Ne-

3 mm, u obrazu Sixtinská Madona jsou v průměru ještě men-
ším. A další zvláštností je to, že nejsou mušličky malované, 
jsou v původní, přírodní barvě. Tedy sběr a třídění mušliček, 
které nutně předcházelo samotné „instalaci" v obraz, bylo stej-
ně náročné jako samotné zhotovení díla. Každé dílo bylo zho-
toveno samostatně, není podmalované, práce trvala jeden rok 
a i samotné lepidlo je přírodnina. Stáří děl je deset let. 

Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou 
obrnou se sídlem v Trutnově, je získala v červnu 2000 při 
příležitosti slavnostního vyhodnocení ročního plnění pro-
jektu „Nemysli jen na sebe" dva úžasné unikáty. 

Výnosy z prezentací obou děl, z uzavřených finančních kon-
traktů mají pomoci v poskytnutí odborné lékařské péče dětem, 
které se staly obětí válečných konfliktů např. v Iráku, Balkáně. 
Druhá část výtěžku má pomoci dětem v zemích, kde politická 
situace je úzce spjata s diktátorskými režimy, a třetí část výnosů 
má pomoci postiženým dětem v ČR. České děti pak prostřed-
nictvím české nadace získávají prospěch z děl, které pro ně vy-
tvořil neznámý autor v daleké cizině. To je smyslem projektu 
„Mona Lisa dětem". Každý kdo tato díla vidí na vlastní oči, mů-
že postižené děti podpořit finančním příspěvkem. 

-sv-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA RYBÁŘSKÝCH Z Á V O D Ů 
konaných dne 24. května v Ledči n. S. na rybníku Hutě II. 

I. Dospělí, muži a ženy 
Celkem se zúčastnilo 71 startujících, z toho 3 ženy. 
1. místo: Pajer Stanislav, MO ČRS Ledeč n. Sáz., 

celkový výsledek - 469 cm 
2. místo: Beránek Jaroslav, MO ČRS Světlá n. Sáz., 

celkový výsledek - 335 cm 
3. místo: Flanderka Aleš, MO Kolín, 

celkový výsledek - 288 cm 

II. Děti - Celkem zúčastněných 41. 
Vítězem dětských závodů se stal Štěpán Zlámal, celkový výsledek 28 cm. Ostatní pořadí bylo pouze losováno, protože už jim to 
prostě nebralo. Ceny si odneslo všech 41 startujících dětí. 

Ještě jednou děkujeme za podporu i osobní účast vedení města Ledeč nad Sázavou. 
Josef Jenčík, zapisovatel 
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PAMĚŤ M DOMU 

Okno se sedátkovou úpravou parapetu. Klenba černé kuchyně s dymníkem. 

D ů m č.p. 151 - „ U Rytířů" 
Lokalizace: u kostela sv. Petra a Pavla 

Světnice - trámový strop. 

Tento drobný domek je dnes pohlcen okolní zástavbou, kte-
rá na něj bezprostředně navazuje; fasáda je opatřena novodo-
bou hrubou omítkou. Snad proto je tento zajímavý objekt ne-
právem přehlížen. 

Dům „U Rytířů" je na prvním pohled celkem nevýrazná ob-
délná stavba krytá plechovou mansardovou střechou. Interiér 
domu je rozdělen příčkami na tři části; přední - obytnou světni-
ci, střední - vstupní síň, od které je příčkou oddělena černá ku-
chyň a zadní část - komorou. 

Světnice byla hlavní a vlastně jediná obytná místnost. Je to 
neprostornější část domu se dvěma okny, jejichž parapety jsou 
využity jako lavice (viz foto 1). Ve světnici je zachován původní 
trámový strop s překládaným fošnovým záklopem (viz foto 2). 
Komora je obdélná místnost zaklenutá valenou klenbou. Pů-
vodně byla osvětlována jedním oknem; dnes je rozdělena no-
vodobou příčkou ve dvě menší místnosti, proto sem byla pro-
bouráno další okno. 

Vstupní síň je zhruba čtvercová místnost zaklenutá plac-
kovou klenbou. Vstupuje se z ní do světnice, komory , černé 
kuchyně a poklopem v podlaze do sklepa. Černá kuchyně je 
místnost bez oken, přístupná dnes nízkými plechovými dvířky, 
novodobě zazděnými v původním dveřním otvoru. Segmento-
vá klenba zhruba ve střední části přechází ve zděný (cihelný) 
dymník (viz foto 3) a poté v průlezný komín. Původní naklá-
dací otvory jsou dnes zazděné, čímž je prostor kuchyně částeč-
ně poničen. I přesto se jedná o zatím jedinou popsanou a tak-
to dochovanou černou kuchyni v Ledči! Pod světnicí je menší 
sklep přístupný krátkou podzemní chodbou, která ústí v pod-
laze vstupní síně. Krov je mansardový, na zlomu horní a dolní 
části střechy opařený bohatě profilovanou dřevěnou římsou. 

Dům byl pravděpodobně postaven v období vrcholného ba-
roka či na počátku klasicismu (tj. přibližně kolem r. 1750). Do 
dnešních dnů se zachoval v téměř nezměněné podobě a je ná-
zornou ukázkou městského (vesnického) obytného stavení té 
doby. Právě díky své autentičnosti je tento objekt v Ledči je-
dinečný. 

Pozn.: Zatím se nepodařilo objasnit, proč je tento dům nazý-
ván „ U Rytířů". 

Jiří Semerád 

Celkový pohled. 



PERLA POSÁZAVÍ A TRAM POVÉ III. 
Nespornou autoritou, kterou respekto-

vali, byla vyčouhlá, dvoumetrová posta-
va vousatého trampa, který vyjel na svůj 
první vandr na Zelivku k Čertovým dí-
rám v roce 1957 Ládi Svobody-Ara-
ba. Hráče na banjo a kytaru, výborného 
zpěváka, skladatele několika trampských 
písní-ledečského Matušky. Další z tram-
pů, které jsem tady poznal byl K. Kudr-
na-Pytlák, M. Škvor, a J. Nusko, který 
později založil skupinu Víkend. Arab, 
Bob, Bóďa s nimi jsem jezdil nejčastě-
ji. Bóďa, skvělý kamarád, mladý umí-
rá. Jezdíme ve třech plus tři kytary. Čas-
to jsme tábořili a hráli na rybníku Řeka 
u Krucemburku, na Seči, Velkém Dář-
ku a Zlaté řece. Od poloviny šedesá-
tých let až do srpna 1968 přestala repre-
sivní složka KSČ trampy pronásledovat. 
V přírodě se objevila individua, která ja-
ko trampové vypadala, ale neměla s ni-
mi nic společného. Mnoho z nich kradlo. 
Zatímco v padesátých letech jsme moh-
li v neděli nechat své věci na tábořišti 
a odjet do školy nebo zaměstnání, teď to 
již nešlo. V sobotu, až bychom se vráti-
li, neostal by tam ani kolík od stanu. To 
byly ty paradoxy. Ve městech na nás po-
řádala Veřejná bezpečnost hony a venku 
nám staří policajti, pochůzkáři, naše vě-

ci hlídali. Na Želivce, kam jsem jezdil se 
svými kutnohorskými kamarády od roku 
1957, to byl tatík Fogl. Dolnokralovičák, 
upocený v modré uniformě, s námi sedá-
val, upíjel benešovskou desítku, kterou 
jsme chladili v řece, potlachal a pokračo-
val v pochůzce. Myslím, že nás měl rád 
na rozdíl od těch, kteří nás prezentovali 
jako chuligány a nic o nás nevěděli. Ani 
to, že jsme jim šetřili práci. S vandaly 
a podobnými experty jsme rychle vy-
běhli. V těchto letech je opět povolen 
Junák. Ostravští kamarádi vydávají zno-
vu časopis Tramp. L. Svoboda, B. Urban 
a M. Škvor pracují v Praze. Některé so-
boty jsou již volné a tak máme více ča-
su na vandry. V srpnu 68 přepadnou re-
publiku gauneři v uniformách spojenců. 
Národ vyjde do ulic. Trampové v čele 
s Junáky a Sokoly. Láďa Svoboda s Pe-
pou Pavelkou - Kulasem přežijí v Pra-
ze střelbu okupantů. Rok 1969. Jezdíme 
dál, nikdo neví, co se bude dít a tak nás 
nechávají na pokoji. První rok okupace. 
Národ jde do stávky. Protestují také le-
dečští trampové, stejně jako rok před-
tím přežijí. 

Tentokrát ale na ně nestřílejí okupan-
ti. Statečné lidi surově mlátí a střílí obča-
né stejného národa. „Lidová" milice opět 

Láďa Svoboda a Ohio v Nuslích u Juristů 1971. 

v akci. Co to je za lidi? Je jasné, že nasta-
nou zlé časy. Občané ze socialistického 
ráje opět emigrují. Trampové mezi nimi. 
V roce 1970 bylo jasno. Na věčné časy. 
KSČ pořádá prověrky ve svých řadách. 
Jestli po okupaci ještě nějaký tramp zů-
stal ve straně, musel býti ducha chabé-
ho. Komanč v řadách trampů v sedmde-
sátých letech byl práskač. V Ledči ubývá 
trampů. Z několika důvodů. Politická si-
tuace je pouze jednou z nich. Město pro 
svou polohu bylo vždy centrem skautů, 
lufťáků, turistů, vodáků a trampů. Nej-
kratší spojení na Želivku. Je nezvratné, 
že na Želivce bude přehrada. Odcho-
dem trampů ztrácí kraj nejen oživení, 
ale i tržby v místních hospodách. Pře-
stává se hrát na Růžku, Sázavě, Centrále, 
Koželužně. Na Přemelovsku u Chaloup-
ků, v Kožlí u Tůmů. Přestávají jezdit ta-
ké místní trampové. Na potlachy jezdím 
většinou sám. Více trampů opět láká po-
zornost magického oka strážců pořád-
ku. K jídlu si stačí vzít skývu chleba. 
Jelita rozdávají naši příznivci z LM. Lá-
ďa Svoboda se začíná v Praze věnovat 
trampské muzice. Začíná zpívat se zná-
mou skupinou OHIO, která se musí v do-
bě normalizace přejmenovat. Dají jí ná-
zev PIVOŇKY, s kytkami to nemá nic 
společného. Pod starým názvem úspěšně 
vystupují na Portě. 

Další skupina, se kterou zpívá, je 
trampská skupina Veteráni. 

Ani v této skupině nenachází plné 
uplatnění a zakládá novou kapelu. Jsem 
častým účastníkem jejich vystoupe-
ní. Mohu potvrdit, že se tentokrát tre-
fil. Skupina Bonanza je v pražské kon-
kurenci velice úspěšná. Láďa Svoboda 
v ní nejen zpívá, ale ze začátku hra-
je na baskytaru. Když seženou dobrého 
basáka, věnuje se svému nástroji. Kyta-
ře a zpěvu. Skupina Bonanza vystupuje 
úspěšně s KTO a W. Matuškou v Radio-
paláci, v Domě Barikádníků-populární 
Barče se skupinou: Schovánky, Červá-
nek, Anonym. 

Doufejme, že konečně dokončí CD 
a budeme si ho moci poslechnout. 

Pavel Koníček 

Láďa Svoboda a Veteráni v Malostranské Besedě. Bonanza v domě Barikádníků. 
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Maturity s úsměvem... 
Toto číslo jsme pro vás připravili záměrně netradičně: jako fotoseriál. Můžete se z něho sami přesvědčit o tom, že 

letošní maturitní zkoušky na našem gymnáziu proběhly v příjemném duchu, a převážná většina maturantů naposledy 
vycházejících z našich vrat, měla na tváři úsměv 

Jab 

Takhle se začínalo: písemné maturitní práce z českého jazyka. Slavnostní zahájení maturitních zkoušek ve JV.B. 

I Přihlížející\ 

Všichni letošní maturanti, tzn. 20 studentů oktávy a 29 studentů IV.B, úspěšně složilo maturitní zkoušky, a dokonči-
lo tak středoškolské vzdělání na našem gymnáziu. 

i o noviny 

Bude mi prat stesti?... tahaní cisla 



Maturi tní zkoušky na střední odborné škole 
Maturitní zkoušky zahájili žáci závěrečných ročníků oboru strojírenství a oboru in-

formatika v ekonomice písemnou maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury 
9. dubna 2008. 

Po úspěšném ukončení čtvrtého ročníku přistoupili 6.-7. května 2008 k písemné prak-
tické zkoušce z odborných předmětů. Praktické zkoušky obou studijních oborů probíhaly 
po oba dny v odborných učebnách výpočetních technologií. Ve studijním oboru strojí-
renství byla zkouška zaměřena na výpočty a grafické zpracování technické dokumentace 
a ve studijním oboru informatika v ekonomice žáci řešili úlohy výpočetních techno-
logií, zejména z elektronické prezentace, databází a počítačové grafiky. Součástí byla 
i část ekonomická, která se zaměřovala na zaúčtování účetních případů do deníku, vý-
počet mzdy, odpisy apod. 

Ve dnech 19.-22. května 2008 probíhaly ústní závěrečné zkoušky. Slavnostního za-
hájení se zúčastnili i zástupci Městského úřadu v Ledči nad Sázavou, starosta pan Sta-
nislav Vrba a místostarosta pan Jaroslav Doležal. 

Zkoušky se konaly v příjemné a přátelské atmosféře, o kterou se zasloužili členové 
maturitních komisí i maturanti. Většina žáků přistoupila k vykonání maturitní zkouš-
ky velmi zodpovědně, což se projevilo na jejich výsledcích. 

Ve studijním oboru strojírenství přistoupilo ke zkoušce 20 žáků, z toho 18 prospělo, 
jeden s vyznamenáním. Ve studijním oboru informatika v ekonomice z 25 žáků pro-
spělo 16, s vyznamenáním 7. 

Dne 23. května 2008 byly na Městském úřadu v Ledči nad Sázavou za účasti před-
stavitelů města, rodičů a hostů slavnostně předány vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Děkujeme touto cestou zástupcům města za účast a poskytnuté prostory obřadní sí-

Všem absolventům přejeme hodně pracovních i soukromých úspěchů. 
Mgr. Ivana Vitisková, zástupce ředitele školy pro SOS a VOS 

Holding LESS by rád vyslovil uznání SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou za skvělou pří-
pravu svých studentů. Tento fakt dokladuje dlouholetá spolupráce mezi holdingem LESS 
a tímto vzdělávacím zařízením. Zejména společnost LESS má v posledních letech výborné 
zkušenosti s absolventy dané školy, kteří do jednotlivých společností holdingu LESS při-
cházejí vykonávat své odborné praxe, a poté se stávají zaměstnanci těchto společností. 
Studenti si při plnění pracovních úkolů počínají velice profesionálně a jsou kvalitně teore-
ticky i prakticky vybaveni pro výkon budoucího povolání. Za společnost můžeme konsta-
tovat, že jsme velice rádi, že u nás studenti vykonávají své odborné praxe a že se stávají na-
šimi zaměstnanci a obohacují náš pracovní tým o další odborníky a loajální zaměstnance. 
Budeme potěšeni, pokud bude skvělá spolupráce se SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou pro-
bíhat i v následujících letech. 

Za společnost LESS a.s. 
Bc. Kateřina Opočenská a Jan Sandner, personalisté 

Dne 22. dubna se třída 2.1 Střední odborné školy v Ledči nad Sázavou zúčastnila chari-
tativní sbírky EMIL (pomoc handicapovaným dětem). Naši žáci se tohoto úkolu ujali s ver-
vou a zodpovědností a neočekávaně vybrali necelých 16 000 Kč. Děkujeme tímto všem 
lidem dobré vůle, kteří přispěli na tuto sbírku. Bohužel se ale našli i tací, kteří svým chová-
ním tuto akci studentům znepříjemnili a zpochybňovali tak jejich dobré úmysly. Přesto se 
náš tým nechce podobným akcím v budoucnu vyhýbat. 

Třída 2.1, SOŠ Ledeč nad Sázavou 

Partnerská schůzka v Belgii 
Závěrečná partnerská schůzka projektu 

Comenius pod názvem „Bridging the diffe-
rences" se konala od 6. do 10. května 2008. 
Za naši školu se jí zúčastnili Jakub Šebek ze 
2. ročníku, Klára Sarkányová ze 3. ročníku 
oboru informatika v ekonomice, pí Zuzana 
Dvořáková a Ing. Vlasta Rýdlová. 

Po příletu do Bruselu jsme se přesunuli 
do města Roeselare, kde se nachází partner-
ská belgická škola. Schůzky se kromě naší 
a belgické školy zúčastnili zástupci partner-
ských škol z Německa, Nizozemí, Švédska 
a Rumunska. Žáci byli ubytováni v partner-
ských rodinách. 

Středa byla zaměřena na jazykové aktivity 
žáků a zároveň jsme si prohlédli školu. Žáci 
druhého ročníku naší školy připravili dialog 
v českém jazyce, který pak na schůzce před-
váděli jejich partneři z německé školy. Naši 
žáci měli rozhovor v holandštině. Potom si 
zkusili hodinu tělesné výchovy a hodinu vaře-
ní, kde připravovali hranolky s majonézou. 

Ve čtvrtek jsme všichni navštívili hlavní 
město Brusel. Dopoledne jsme si prohlédli 
Evropský parlament. Stihli jsme závěr jed-
nání europoslanců a mohli se posadit do la-
vic pro návštěvy. Po obědě se konala diskuze 
s poslancem za Belgii, p. Ivo Beletem. Odpo-
ledne nás Marijke, belgická učitelka, proved-
la po Bruselu a ukázala nám jeho zajímavos-
ti. Na závěr dne jsme zajeli k Atomiu. Naše 
zážitky ještě podpořilo nádherné počasí, které 
není v Belgii obvyklé. 

V pátek se ve škole konaly prezentace, ve 
kterých partnerské země měly představit svo-
ji zemi a národní jazyk. Výuku žákům oboha-
tila pí Zuzana Dvořáková znalostním testem, 
který je velmi zaujal a diskutovali o něm. Po 
obědě nás přijal na radnici starosta města Roe-
selare, zdůraznil potřebu těchto partnerských 
setkání a vzájemného jazykového a kulturní-
ho poznávání různých zemí. Odpoledne stu-
denti s belgickým průvodcem poznávali Roe-
selare a měli možnost nakoupit i dárky pro 
své nejbližší. 

V sobotu jsme si prohlédli město Brug-
ges, které vyniká středověkými historický-
mi památkami - radnicí, hradem, katedrálami 
a kostely, uličkami, říčními kanály. 

Poučné bylo poznání, že naše škola je 
v materiálním vybavení pro teoretické vyučo-
vání na podobné úrovni jako partnerská bel-
gická škola, ta však disponuje modernějším 
vybavením pro praktické vyučování. 

Tříletý projekt přinesl žákům, ale i učite-
lům, mnoho nových poznatků a kontaktů. Za 
peněžní prostředky projektu byla zakoupe-
na pro naši školu např. kancelářská technika, 
prezentační panely atd. Projekt byl zaměřen 
na jazykové aktivity žáků partnerských ze-
mí. Měli jsme možnost porovnat metody výu-
ky nejen cizích jazyků, ale i odborných před-
mětů. Projekt Comenius je poznávací projekt 
pro studenty oboru informatika v ekonomice 
a strojírenství. Pobyt v zahraničí je žákům pl-
ně hrazen z projektu. Zapojení naší školy do 
projektu Comenius je zásluhou paní učitelky 
PhDr. Jitky Gunaratny, která tímto umožnila 
našim žákům uplatnit angličtinu v praxi. Za 
realizaci tohoto projektují patří uznání a dík. 

Ing. Vlasta Rýdlová 

PRODÁM RODINNÝ DŮM 
v Poštovní ul. v Ledči n. S. 

Kontakt: 604 853 075 
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POSÁZAVSKÝ 
DRSOŇ 2008 

Tr iat lonový závod jednotl ivců 
a dvoj ic údo l ím řeky S á z a v y 
Ledeč - Zruč - Týnec - Pikovice 

Sobotního rána 19. května odstartoval 
z Husova náměstí v Ledči nad Sázavou 
6. ročník Posázavského drsoně, závodu, 
který je ojedinělý svou koncepcí. Start a cíl 
jsou od sebe vzdáleny 111 km, což vyža-
duje náročnější organizaci, ale především 
i odlišnou závodní taktiku. Běh je potře-
ba začít velmi pomalu a šetřit síly na ko-
lo a pak si co nejvíce užít loď. Nezkuše-
ní závodníci, kteří od začátku nasadí ostré 
tempo, jak jsou zvyklí z jiných závodů, na 
to velmi rychle doplatí. S dobrou taktikou 
a trochou přípravy zvládne závod doza-
jista každý odvážný muž či žena. Zúčast-
nila se opět zhruba padesátka závodníků, 
mezi nimi byli již tradičně ostřílení bor-
ci světových survivalových závodů a zku-
šení ledečtí pardálové, kteří si přišli pro 
svou každoroční dávku adrenalinu, endor-
finů a křečí. 

Po obvyklém ranním chaosu bylo od-
startováno a závodníci se za doprovodu 
organizačního týmu, časomíry a dopro-
vodných vozidel vydali údolím řeky Sá-
zavy na 21 km běhu s výživnými kopci 
a krosovou vložkou do Zruče, kolo ve dvou 
variantách Klasik - 47 km po silnici nebo 
eXtreme - 74 km parádním terénem podél 
řeky do Týnce, 16 km na lodi jedním z nej-
krásnějších peřejnatých úseků řeky Sázavy 
do Pikovic. 

Tentokrát bylo už od startu pekelné dus-
no a už po 7 km běhu měla většina závod-
níků mokrá záda. Dehydratace a následné 
křeče také nejsou nic příjemného, ale na 
občerstvovacích stanicích na trati a v de-
pech bylo vždy dost pití i jídla. Během cy-
klistické etapy přišlo několik osvěžujících 
přeháněk, předpověď počasí hrozila příva-
lovými dešti a krupobitím, ale ty se nám 
naštěstí vyhnuly. Tento rok jsme měli s po-
časím opravdu kliku, kdyby celý den prše-
lo, tak jako v neděli, byl by velký problém 
závod uskutečnit. 

Variantu eXtreme zvládl nejrychleji To-
máš Vaněk z Ekonomu Praha v čase 6:30:20 
a variantu Klasik dvojice Jaroslav Procház-
ka a Josef Machálek z Vilémovic v čase 
6:07:30. Trati eXtreme zúčastnila také jed-
na žena Eva Safínová a trati Klasik další tři 
ženy ve smíšených dvojicích. Všichni zá-
vodníci podali pěkný výkon, za který jim 
patří obdiv. Závěrem velké díky skvělé-
mu organizačnímu týmu, kuchaři Pavlovi 
a sponzorům. 

Další info: www.sweb.cz/pdrson. 
KZ 

Ráda bych tímto poděkovala radě 
a komisi pro občanské záležitosti 
města Ledeč nad Sázavou za krás-
né blahopřání k mému životnímu 
jubileu. Děkuji a přeji hodně štěstí 
a zdraví všem. 

Vlasta Vohlmutová 

Mladí házenkáři z Ledče na mistrovství ČR 
Historicky úspěšnou sezónu zakončují mladší žáci ledečského oddílu házené. V oblastním 

přeboru dosáhli výborných výsledků, kde za sebou zanechali družstva H. Brodu, Pardubic, Chru-
dimi, Hradce Králové, Jičína a Dvora Králové. Toto výborné umístění opravňuje ledečské mla-
dé házenkáře reprezentovat Východočeskou oblast na mistrovství České republiky, které se koná 
o víkendu 13.-15. června v nedaleké Zruči nad Sázavou. V konkurenci dalších devíti nejlepších 
týmů ze všech oblastí ČR lze jen těžko očekávat překvapivé výsledky, ale už jen samotná kva-
lifikace mezi elitu je pro místní oddíl házené se zcela odlišnými podmínkami historickým úspě-
chem, jehož obdobu lze najít snad jen ve zlatých 70. letech minulého století. 

Jan Drápela 

Zleva stojí: Petr Horný, Jakub Drápela, Honza Šilhán, Adam Roul, Matěj Fanta, trenér Jan 
Drápela, dole zleva Zdeněk Kahoun, Pavel Cicvárek, Lukáš Horný, zcela vpředu brankář Pa-
vel Pešek. Foto Pavel Pešek 

KICKBOXTEAM SOKOL LEDEČ N./S. 
Ledečský tým kickboxerů se v sobotu 10. 5. 2008 zúčastnil Velké ceny Vysokého Mýta pořá-

daného místním Falcon klubem. Zde se výborně předvedl Pavel Makovec. Ten se díky rozloso-
vání posunul až do semifinálového zápasu, ve kterém s přehledem zvítězil. Do finálového zápa-
su nastoupil proti zkušenějšímu borci a prohrál tak 2:1 na body, čímž získal stříbro v kategorii 
-67kg lightcontact juniorů. Stejně tak i Miroslav Nejedlý, který již ale opustil kategorii juniorů 
a stejného výsledku se dobojovat v kategorii -75kg lightcontact muži. V červnu se chystáme ob-
hájit a získat nové tituly na třináctém ročníku ARÉNA TEAM X CUPu v Bmě. 

Petr Petrus 

SLÁDEK BYL SPOKOJENÝ 
Návrat k tradici, tak by se dala stručně charakteri-

zovat změna v Pivnici v Mostecké ulici. Tou tradicí je 
věhlasné brodské pivo REBEL (pivovar roku 2008). 
Kvalitu „svého" piva si do ledečské Pivnice přišel 
osobně zkontrolovat sládek havlíčkobrodského pivo-
varu pan Korda. Ke chvále provozovatelů nutno do-
dat, že byl spokojen! 

Tak tedy nezbývá, než abyste osobně navštívili tu-
to pivnici i vy a přesvědčili se sami o kvalitě zdejší-
ho zlatého moku i službách, které tu nabízejí. Zejmé-
na příznivci sportu si přijdou na své. Přes letošní léto 
(tedy v období největší žízně) je čekají hotové žně -
probíhající fotbalové EURO a vzápětí olympiáda. I na 
to jsou v Pivnici připraveni. Nový projektor s velkým 
plátnem i výkonná klimatizace zaručují chvíle plné 
pohody při sledování jmenovaných sportovních akcí. 
A co se k tomu bude čepovat? 

Rebel - 3,9 %, Rebel světlý i tmavý - 4,8 %, kvas-
nicový speciál - 5 %. 

Zveme vás tedy srdečně do PIVNICE v Mostecké 
ulici v Ledči nad Sázavou. 

A V Y B U D E T E TAKÉ 

Restaurace CENTRÁL v Ledči n. S. 
přijme do trvalého pracovního po-
měru kuchaře (ku), dále číšníka (ser-
vírku) na letní brigádu. Dobré pla-
tové podmínky, možnost ubytování, 
nástup možný ihned! 
Informace na tel.: 603 528116 

Střední odborná škola a Vyšší odborná škola v Ledči n. S. 
přijme od školního roku 2008/2009 

UČITELE 
odborných ekonomických předmětů, strojírenských 

předmětů, matematiky, výpočetní techniky a německého jazyka 
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