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O prvním červnovém víkendu proběhly volby do Evropského parlamentu. Podle očekávání 
byla účast voličů nižší. Zde jsou stručné výsledky za naše město. 

Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné 
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy 

6 6 100.00 4 806 1 386 28.84 1 385 1 382 

Strana Platné hlasy 
číslo název celkem v % 

1 Libertas.cz 14 1.01 
2 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 137 9.91 
3 Věci veřejné 27 1.95 
4 Občanská demokratická strana 377 27.27 
5 Suverenita 42 3.03 
6 VoltePr.Blok-www.cibulka.net 15 1.08 
7 Sdruž, pro rep.-Republ. str. Čsl. 0 0.00 
8 Česká str. národ, socialistická 1 0.07 
9 Evropská demokratická strana 17 1.23 

10 Strana svobodných demokratů 1 0.07 
11 Demokratická Strana Zelených 12 0.86 
12 Česká strana národně sociální 1 0.07 
13 Národní strana 1 0.07 
14 SDŽ-Strana důstojného života 26 1.88 
15 Humanistická strana 1 0.07 
16 Moravané 1 0.07 
17 Spojení demokraté-Sdruž. nezáv. 0 0.00 

Petr Gilbert 
Narozen roku 1966 v Praze, žije a tvoří v Ja-

nově nad Nisou v Jizerských horách. Absolvent 
hotelové školy - cestovní ruch. Od roku 1992 
na volné noze. Kurzy kreslení navštěvoval 
u profesora Hodonského. Maluje převážně 
technikou olejomalby a akvarelu. Též se věnuje 
vyřezávání do dřeva, kamene a jiných materiá-
lů. Motivem jeho obrazů jsou nejvíce přírodní 
scenérie a snové krajiny. Člen nehrajícího hu-
debního tělesa „Vnitřní sekrece". 

18 Liberálové.CZ 0 0.00 
19 Strana demokracie a svobody 1 0.07 
20 Nejen has. a živn. s uč. do E. 2 0.14 
21 Komunistická str. Čech a Moravy 217 15.70 
22 „STAR. A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 25 1.80 
23 Strana svobodných občanů 3 0.21 
24 SNK Evropští demokraté 20 1.44 
25 Balbínova poetická strana 0 0.00 
26 Strana zelených 30 2.17 
27 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0.00 
28 Lidé a Politika 0 0.00 
29 „Strana soukromníků ČR" 3 0.21 
30 Zelení 2 0.14 
31 Dělnická strana 15 1.08 
32 NEZÁVISLÍ 8 0.57 
33 Česká str. sociálně demokrat. 383 27.71 

Vás zve do své galerie na výstavu obrazů 

Petra Gilberta nazvanou 
„Krajina snů". 

Výstava potrvá od 1. 6. do 29. 7. 2009. 
Otevřeno úterý až neděle 9:00-12:00 

13:00-16:00 

VŠE O ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ 
- ZELENÁ ÚSPORÁM 

Plánujete zateplit svůj dům, stavíte novo-
stavbu v pasivním energetickém standardu 
nebo uvažujete o změně vytápění? Máte jedi-
nečnou možnost dozvědět se o této problema-
tice prakticky vyčerpávající informace. 

Město Ledeč nad Sázavou pořádá dne 
23. června 2009 v 16 hodin 

v obřadní síni MU v Ledči n. S. 

odbornou prezentaci podmínek k získání fi-
nanční podpory z dotačního programu minis-
terstva životního prostředí ZELENA ÚSPO-
RÁM. Přednáší pracovník Státního fondu 
životního prostředí z Jihlavy. 

SRAZ KONÍ Z OKOLÍ LEDČE N. S. 
Srdečně vás zveme na zahájení nultého 

(možná prvního) ročníku srazu koní z okolí 
Ledče, který se bude konat 

20. června 2009 na louce pod Sechovem. 
Začátek od 10 hodin. K vidění budou jezdci 

na koních, kteří budou zvládat čtyři základní 
disciplíny. Nabízíme vám možnost svezení 
v kočáru i na koni. 

Vstupné platí jen dospělí - 50 Kč. Občer-
stvení v místě zajištěno. Přijďte se potěšit do 
krásné letní přírody s krásnými koňmi. 

MUZEUM - HRAD LEDEČ 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 11. května 2009 

I. RM schvaluje: 
- předložené nájemní smlouvy na pronájem volebních místností od 5. do 7. června 

2009, pro volby do Evropského parlamentu v celkové výši nájemného 16.022,- Kč 
a pověřuje starostu města jejich podpisem. 

- ponechat možnost prezentace volebním stranám v rámci volební kampaně pro 
volby do EP na všech plakátovacích plochách města. 

- pronájem části Husova náměstí o ploše cca 1 m2 společnosti Great Gun, s.r.o. 
Svárov 53/18, Tvrdonice na propagační akci T-Mobile dne 12.5.2009 za cenu 
1.000,-Kč na den. 

- žádost společnosti KASKÁDA, Ledeč v.o.s. prominutí nájemného za používání 
pozemku Města Ledeč nad Sázavou při výstavbě domu čp.17 v zadním traktu 
za domem, směrem do ulice J.Haška a chodníku na Husově náměstí nejdéle po 
dobu 30 dnů. 

- uzavření krátkodobé nájemní smlouvy část pozemku parc.č. 2215/15 v kat. úze-
mí Ledeč nad Sázavou v rozsahu 100 m2 za 5.000,- Kč/měsíc firmě UNIMONT 
J.K.C., s.r.o. Hradec č. 8 s termínem do 30.6.2009. 

- žádost MUDr. Jana Maštálky ml. o bezplatné umístění 2 ks klimatizačních jed-
notek, 2 ks kompresorů a 2 ks odsávacího zařízení v půdním prostoru budovy 
polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp.450. 

- žádost Františka Janduse, nájemce bytu č. 7/2 v domě čp. 77, ul. Čechova 
v Ledči nad Sázavou, o prominutí dluhu za nájem za užívání bytu, a to pouze 
částky 5x157 Kč. 

- žádost MUDr. Petra Technika, nájemce bytu č. 1 v domě čp. 473, ul. 5. května 
v Ledči nad Sázavou, o odpuštění úhrady za nájem a služby spojené s užíváním 
bytu za měsíc leden 2009. 

- úhradu faktury Elkomplex ve výši 1238,- Kč s DPH za provedení revize přívo-
du elektro v chovatelském areálu v Pivovarské ulici. 

- uzavření smlouvy na dodání hlasovacích lístků voličům pro volby do Evrop-
ského parlamentu s firmou - Česká pošta, s.p.. 

II. RM neschvaluje: 
- záměru města o směnu pozemků pare. č. 282/1 majitelů Jiřího a Libuše Koude-

lových bytem Ledeč nad Sázavou za Vi pozemku pare. č. 2215/27. 

III. RM zmocňuje: 
- k podpisu smlouvy s Českou poštou, s.p. starostu města Stanislava Vrbu, jako 

osobu oprávněnou jednat jménem objednatele. 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 1. června 2009 

I. RM schvaluje: 
- smlouvu s akademickým malířem Mgr. A. Martinem Findeisem na zhotovení 

šesti kusů tištěných panoramatických map města Ledče nad Sázavou pro ven-
kovní informační systém za cenu 80.000,- Kč v termínu do 30.9.2009. 

- veřejné služby pro osoby nacházející se ve stavu hmotné nouze dle zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

- Františkovi a Jitce Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 
2/2 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.4.2009 do 
31.8.2009. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané doho-
dou ve výši 639,- Kč měsíčně. 

- ukončení nájmu dohodou se společností Nemocnice Ledeč-Háj, spol.s.o. Ledeč 
nad Sázavou na nebytové prostory v domě čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad 
Sázavou - 1 místnosti v 1. PP a garáž v 1 .NP s termínem ke dni 31.5.2009. 

- zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže v l.NP o ploše 
26,16 m2. 

- pronájem části Husova náměstí o ploše cca 40 m2, společnosti Renault AU-
TOKŘEHLÍK s.r.o. Lidická čp. 3566, Havlíčkův Brod, dne 27.5.2009 za cenu 
1.000,-Kč. 

- uhrazení částky 15.000,- Kč televiznímu štábu R1-Vysočina - za zpracování 
pořadu Zrcadlo vašeho kraje věnovaného ledečskému zimnímu stadionu. 

- uzavření smlouvy s firmou ARCADIS Geotechnika, akciová společnost (SG-
Geotechnika a.s.)se sídlem Praha 5, Geologická 4 čp.988, PSČ 152 00 za část-
ku 49.980,-Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy je zpracování projektového 
technického řešení a návrh opatření za účelem získání dotačního titulu na zajiš-
tění a zpřístupnění jeskyní „Pod Šeptouchovem" a „Na Hůrce", včetně výkazu 
výměr a orientačního rozpočtu zajišťovacích a zpřístupňovacích prací. Náklady 
budou hrazeny z kapitoly ŽP. 

- smlouvu č. Z_S24_12 8120020606 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na přeložku 
venkovního vedení nn a kabelového vedení vn v lokalitě u autobusového nádra-
ží za cenu do 1.000.000,- Kč. 

- smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na přeložku venkov-
ního vedení nn a kabelového vedení vn v lokalitě u autobusového nádraží za 
cenu 999.000,- Kč. 

- pronájem 2 ks stáčecího zařízení typu Joker H, které budou umístěny v budově 
Městského úřadu. 

- uzavření Smlouvy o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A 
č. 60369 s Českou poštou s.p. v předloženém znění a pověřuje starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

I. RM neschvaluje: 
- žádost paní Rajdlové pronajmout část pozemku pare. č. 2090/1 za domem čp. 

561 v ul. Hlaváčova v Ledči n. S. o ploše cca 8 m2. 

II. RM doporučuje: 
- Zastupitelstvu města přijmout dotaci z Fondu Vysočina na „Projektová do-

kumentace ke zřízení kanalizačního vedení v místní části Obrvaň" v částce 
92.860,-Kč. 

III. RM pověřuje: 
- starostu města k podpisu smluv o výkonu veřejné služby s osobami v hmotné 

nouzi dle § 62b písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů. 

- starostu města k podpisu pojistné smlouvy České pojišťovny kryjící odpověd-
nost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou 
službu způsobí nebojí bude způsobena dle § 62b písm. b) zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

IV. RM ukládá: 
- OdMI zajistit v souladu s výpovědí změnu nájemní smlouvy formou dodatku 

k nájemní smlouvě ze dne 17.12.2004 se společností Nemocnice Ledeč - Háj, 
spol.s.r.o. Ledeč nad Sázavou. 

Termín: 30.6.2009 
Zodpovídá: Ing. Jan Čepa - ved. OS 

- ved. OVŽP Ing. Dvořákovi navrhnout řešení na odstranění autovraků umístě-
ných na místních komunikacích 

Termín: 30.6.2009 
Zodpovídá: Ing. Dvořák - ved. OVŽP 

HospodařeníTS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. v roce 2008 
Hospodaření městské firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. v roce 2008 skončilo ziskem 444.000,- Kč, když výnosy dosáhly 

částky 15.829.000,- Kč při nákladech 15.385.000,- Kč. Oproti roku 2007 jsou výnosy i náklady o 4 mil. Kč vyšší. Výsledek 
hospodaření podléhá schválení valné hromady, kde funkci jediného společníka vykonává Rada města Ledeč nad Sázavou. 
Valná hromada proběhne 22. června 2009. 

Kromě zakázek daných rámcovou smlouvou s městem (údržba komunikací, zelně, hřbitovů, dopravního značení, skládky 
Rašovec, provoz osvětlení a zimního stadionu) zajišťovala firma TS v roce 2008 tyto další akce: 

Dodávka a montáž 3 dětských hřišť na sídlišti a pod školní jídelnou 495.095,50 Kč 
Dodávka a montáž inform. systému, uvítacích a turistických tabulí 324.870,00 Kč 
Oprava sociálního zařízení v 2. NP na poliklinice 535.047,00Kč 
odstranění havarijního stavu soc. zařízení v ZŠ 1.320.807,00Kč 

Firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. má v současné době 25 zaměstnanců, v čele společnosti stojí jednatel pan Jaroslav Nekola. Od května 
letošního roku působí TS v bývalém areálu SÚS v ulici Pod Stínadly, kteiý Město odkupuje za cenu 3,2 mil. Kč od kraje Vysočina. 

Stanislav Vrba, starosta 
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ZE STACIONÁŘE PETRKLÍČ 
Kdo by v pondělí 11. května 2009 odpoledne přišel do stacionáře Petrklíč, zjistil 

by, že to tu dýchá slavnostní náladou. Zaměstnanci stacionáře Petrklíč a Sociálně tera-
peutické dílny, jejichž zřizovatelem je Oblastní charita Havlíčkův Brod, připravovali 
oslavu Dne matek, a to netradičním způsobem - pěveckým vystoupením slečny Šárky 
Kohoutové. Pracuje jako pedagog volného času v Domově pro seniory Centrin ve 
Zruči nad Sázavou. I přes svůj zdravotní handicap obětavě přijela se svým kolegou, 
učitelem hudby p. Hromadníkem, také ze Zruče nad Sázavou, který ji doprovázel na 
klávesy, zazpívat maminkám našich dětí a babičkám z ledečského DPS. Vystoupení 
mělo úžasnou atmosféru, slečna Šárka zářila jako rozesmáté sluníčko a kousek jejího 
úsměvu si určitě každý odnesl s sebou domů. Děkujeme. 

M. Zachariášová 

Dne 26. května 2009 čekalo klienty stacionáře Petrklíč a so-
ciálně terapeutické dílny, jejich zřizovatelem je Oblastní charita 
Havlíčkův Brod, další překvapení. Přijely nás navštívit, se svým 
divadelním vystoupením, odsouzené ženy z věznice Světlá nad 
Sázavou, se svými vychovateli Richardem Tůmou, J. Vobo-
řilovou a D. Maxovou. Zeny hrály s krásnými, vlastnoručně 

vyrobenými loutkami Spejbla, Hurvínka a se spoustou dalších. 
To, že jednu z loutek, neposedného Kašpárka, věnovaly našim 
dětem, bylo pro nás velkým překvapením. Vystoupení bylo jak 
„ušité na míru" pro naše děti, bezprostřední, milé a úsměvné. 
Děkujeme. 

M. Zachariášová 

PESTRÝ ZÁVĚR ROKU V ZŠ HABRECKÁ 
Poslední tři týdny byly pro žáky ze Základní školy Habrecká 

velice pestré, rozmanité a náročné. Navštívili divadelní před-
stavení Lucerna v Divadle na Fidlovačce, účastnili se besedy 
v knihovně, ukázky první pomoci a práce hasičů, projektového 
dne na Šeptouchově. Dostavily se i úspěchy v okresních soutě-
žích - 1. místo Sandry Kalhotkové v botanické soutěži, 3. místo 

Dana Pavelky v atletice, 3. místo Michala Plaskoně v dopravní 
soutěži. Vynikli nejen jednotlivci, ale dařilo se celým družstvům 
- 2. místo chlapců v atletice a 2. a 3. místo v dopravní soutěži. 
Všichni budeme držet pěsti Danovi, který bude reprezentovat 
naši školu v krajském kole atletiky ve Velkém Meziříčí. 

Květa Pidimová 
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ČPP 
VIENNA INSURANCE GROUP 

NEJLEVNĚJŠÍ 
AUTOPOJIŠTĚNÍ 

KONTAKTNÍ ADRESA 
Rudolf Prchal 

Melechovská 1263 
Ledeč nad Sázavou 

584 01 

Telefon: 
569 721 969, 608 889 632 

Recycling-kovové odpady a.s 
Herrmannova 561 
583 01 Chotěboř 

ZDARMA 
Ekologická likvidace autovraků 
- odvoz auta k likvidaci zajistíme 
- potvrzení o likvidaci vystavíme 

Informace na tel. 724 346 920 

Dále nabízíme 
výkup kovových odpadů 

na provozovně ve Světlé n. Sáz. 
- zajímavé ceny 

- platby v hotovosti 

Tel. 606 380 707 
www.kovove-odpady.cz 

Kooperativa pojišťovna, 

Vienna Insurance Group, 

přijme 

REPREZENTANTA 
- POJIŠŤOVACÍHO 

PORADCE 
N A B Í Z Í M E : 
• Zázemí „Pojišťovny roku 2008" 
• Pracovní poměr na plný úvazek 
• Pružnou pracovní dobu - vlastní organizace 

času 
• Různorodou pracovní náplň 
• Práci s lidmi 
• Stálou péči o zaměstnance a profesní rozvoj 
• Kvalitní školení a podporu celého týmu 

poradců 
• Nadstandardní zaměstnanecké výhody 
• Působnost v oblasti vašeho trvalého 

bydliště 
• Možnost vedení vlastní obchodní skupiny 
• Možnost převodu kmene stávajících 

klientů 

P O Ž A D U J E M E : 
• SŠ/VŠ (minimálně výuční list) 
• Aktivní přístup k práci 
• Ochotu poskytovat kvalitní služby 

našim klientům 
• komunikativnost, bezúhonnost 

Váš profesní životopis zašlete na e-mai-
lovou adresu: jnajman @koop.cz, nebo 
písemně na: Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, 

Ing. Jaromír Najman 
Dolní 227 

580 01 Havlíčkův Brod 
Tel. 602 694 388 

ZA POVĚSTMI DOUBRAVKY 
Po lesní cestě plné žil 

a uzlů z hlíny vystouplých, 
zas k Tobě jsem se přiblížil, 
v kruh kouzel Tvých... (F. B.) 

Pár řádků, vyjmutých v jednom z četných vyprávě-
ní a do půvabných veršů zaznamenaných pověstí kraje, 
kudy vede řeka. Je to v knížce s příhodným názvem 
U zpívajících vod. Točitý vír, Sokolov, Mikšova jáma... 
(,,...a zaplašil-li od skrání stesk někomu můj suchý rým-
jen Tobě patří uznání a písničkám Tvým tajemným..."). 

Tak kdysi vykročil chotěbořský farář a profesor na havlíčkobrodském gymnáziu, František 
Boštík, k říčce, která se nedaleko Chotěboře prodírá soutěskami hlubokého údolí, a my znovu šli 
po jeho stopách, kamenitou stezkou za pověstmi, které nás opakovaně provázejí každým rokem 
v prvních květnových dnech - letos už po devětatřicáté. 

Na první výpravu za poznáním nepříliš vzdáleného kraje Vysočiny nás přivedlo poznání Cho-
těbořských v roce 1971. Oddíl ledečských skautů a skautek - vlastně již po zákazu skautského 
hnutí - přišel položit kameny k mohyle, navršené kolem balvanu s vytesanou lilií a nápisem 
„Všem věrným". Pak dál rok od roku rostla, jak každý, kdo tudy procházel, věděl, přidával další 
kámen, až dosahuje dnes úctyhodné velikosti. 

Jistě je dostatek jiných příležitostí k jarním výletům do přírody, vždy se ale najdou zájemci, 
které sem přivádí dobrý zvyk a tradice, příležitost poznat kousek neporušené krajiny, anebo 
zpráva, či vyprávění těch, kdo tudy prošli a vrací se znovu, poslechnout si, jak viděl a poznal 
i zaznamenal autor knihy místních pověstí. 

Pravda, stezka je místy trochu namáhavá - pohodlnější část blíže klidného proudu řeky střídá 
strmé stoupání, kde každý musí spoléhat především sám na sebe. Říčka dole se divoce pění mezi 
velkými kameny - neradno tu uklouznout mezi zrádnými místy stěn soutěsek. Dobré i horší se 
dá zakusit. Bývalo někdy hůř, když přišel a zastihl nás déšť, bouřka, vítr. 

Není třeba hledat vždy krásu někde daleko. Také doma se najde a někdy docela blízko. Nepo-
znali jsme místo, kde Doubrava má své prameny, ani kde odevzdá svůj proud velké řece. Měli 
jsme pouze jeden den, ale byl hezký, příjemný a my vykonali, co jsme si přáli. Poznání je smys-
lem cesty, na kterou se každoročně vydáváme. Letos se přidali Jihlavští, také z Polné, Přibyslavi, 
Brodu. Dvaatřicet se nás sešlo a počasí nám přálo měrou vrchovatou. Provázela nás, tu sobotu 
druhého května celý den modrá obloha, slunce a dobrá pohoda. To není málo. 

„důležitá je cesta - ne cíl . 
Oldskauíi - Sonny 

Úspěšná účast SDH Sechov 
V sobotu dne 23. května 2009 pořádal SDH Bojiště okrskovou soutěž v požárním sportu. 

Okrsková soutěž má, mimo jiné, za úkol prověřit hasící techniku, ale i připravenost dobro-
volných hasičů. Naše družstvo se zúčastnilo této soutěže teprve potřetí. 

Po velmi dobrém úspěchu - 4. místě při naší první účasti v r. 2007 v Kožlí, dále po 9. místě 
z r. 2008 v Koutech, jsme si konečně stoupli na pomyslnou bednu, když jsme vybojovali 
skvělé 2. místo ze 16 startujících družstev. 

První disciplína soutěže - hasičská „stovka" - měla, jako snad pokaždé, dramatický prů-
běh a ne každý soutěžící ji dokončil. Už v této disciplíně zadělali Jandáček Karel ml., Krát-
ký Roman a Viktora Luboš ml. na dobrý výsledek. V průběžném pořadí po překážkách na 
100 m jsme figurovali na pěkném 3. místě a naše nervozita mírně stoupala. 

V požárním útoku jsme startovali jako devátí v pořadí ve složení: velitel Jandáček Karel st., 
strojník Viktora Luboš st., savice Lebeda Miloš, rozdělovač Krátký Roman, proudy Viktora Luboš ml. 
a Jandáček Karel ml., koš Jenčík Josef. Náhradníci Caska Petr a Krátký Miroslav ml. O pohodu druž-
stva a catering se starali Veleta Václav a pochopitelně Krátký Miroslav st. - starosta SDH Sechov. 

I jako družstvo jsme zabojovali, když všichni provedli svoje úkoly bezchybně, v pro nás skvělém 
čase 36 s. Dosažený čas je podtržením naší snahy a zodpovědného přístupu k soutěži již v přípravě. 

Jak se říká: Těžko na cvičišti, lehko na Bojišti. 
První místo obsadil SDH Kamenná Lhota, na který s naší technikou - PS 12 s originálním mo-

torem 1 200 cm3 nemůžeme stačit. Ale až po vyhlášení výsledků jsme si uvědomili, jak kvalitní 
družstva jsme nechali za sebou. Starosta okrsku č. 18, p. Jan Cihlář na závěr poděkoval všem 
zúčastněným za skvělou připravenost a přístup k soutěži. 

My chceme poděkovat pořadatelům za dobře připravenou soutěž, dobré občerstvení a pěkný 
pohár, manželkám, přítelkyním a všem našim příznivcům za podporu a povzbuzování. Počasí 

vyšlo a pro nás to byl 
opravdu příjemně strá-
vený den. 

Po ukončení soutě-
že jsme se odebrali do 
kulturního domu v Še-
chově, kde jsme všich-
ni společně náš úspěch 
řádně oslavili. 

Foto ze soutěže 
a více informací o SDH 
Sechov najdete na 
www.sechov.cz. 

Za SDHSechov 
Josef Jenčík 

4 www 

http://www.kovove-odpady.cz
http://www.sechov.cz


O LEDEČSKÉM HRADU 
- volné pokračování 

Hrad požárem z března 1879 velmi utrpěl. V těchto letech patřil 
Tereziánskému ústavu šlechtičen na Pražském hradě. Na hradě žádné 
panstvo nebydlelo a zůstalo tady pouze správní středisko panství. Už 
11. března uskutečnil na místě prohlídku katastrofy stavitel Josef Ma-
rek a vypracoval zprávu, jak celý objekt opravit. Ihned se také začalo 
s opravami střech. Štěstím bylo také rozhodnutí zastřešit a pokrýt šin-
delem téměř nepoužívaný palác, zvaný kasárna, kde se ubytovával od 
roku 1766 Laudonův regiment. Hrad byl k tomuto účelu přizpůsoben 
rozsáhlou úpravou. Tento přelomový zásah do hradu ovlivnil dodnes 
negativně celou stavbu. Nově zhotovené střechy hradu už nedosaho-
valy té výšky jako původní. V roce 1885 završilo obnovu hradních 
střech zastřešení věže a její pokrytí šindelem. Ve třicátých letech 
byla velmi zchátralá střecha věže znovu opravena a pokryta zelenou 
břidlicí (železnobrodskou). Vstup na věž byl původně z prostoru nad 
stájemi a při opravách byl probourán otvor ve spodní části a osazen 
dveřmi z druhého nádvoří. Při vstupu do věže museli dělníci zhotovit 
betonovou desku, pod kterou se nacházela hluboká šachta. Z lidové-
ho vyprávění tady měla být v minulosti hladomorna. Došlo také ke 
zřízení dřevěného schodiště až k původnímu kamennému. Věž tak 
mohla začít sloužit i pro turisty jako rozhledna, a to v době, kdy se 
začala ve městě turistika intenzivněji rozvíjet. Z věže je krásný výhled 
jak na město, tak na vrch Melechov i hrad Lipnici. 

Některé části hradu se po požáru ubouraly a někde zase došlo 
k nové dostavbě. V roce 1804 tak vložila firma, opravující hrad, me-
zipatra nad průjezdem dolní západní brány a tím se terasa zdvihla až 

na úroveň prvního 
patra západního 
křídla. Součástí 
opravy bylo snad 
i podstatné snížení 
předprsních zídek 
pětibokých bašt 
a tím zaniklo i cim-
buří. Podle popisu 
hradu se tady dole 
kolem roku 1800 
uvádí i vězení. 

Na východní 
straně již nebyla 
obnovena hradní 

Pokračování příště. 

Rorýsi, netopýři &co.: jak ochránit ohrožené živočichy 
a jejich sídla při rekonstrukcích staveb 

Lidské stavby ve vesnicích i městech jsou již dlouhá desetile-
tí domovem nejen pro člověka, ale také pro řadu zvířecích druhů, 
z nichž většina je dnes chráněna zákonem (zákon č. 114/2000 Sb. 
O ochraně přírody a krajiny). Jedná se o ptáky (rorýs obecný, kavka 
obecná apod.) a především o mnoho druhů netopýrů (např. netopýr 
rezavý, netopýr pestrý, netopýr večerní, netopýr hvízdavý a řada 
dalších). 

Při rekonstrukcích a zateplování budov často nastává situace, že 
se zákonem chránění živočichové dostávají do ohrožení života, pří-
padně jsou likvidována jejich sídla (na něž zákon také pamatuje). 

Existuje však řada u nás i v zahraničí vyzkoušených technických 
řešení, jak takovým situacím předcházet. Zkušenost ukazuje, že 
jejich preventivní využití je vždy i pro stavebníky či majitele va-

riantou podstatně jednodušší a levnější než případné pozastavení 
stavby v případech, kdy už k ohrožení živočichů dojde. 

Pro všechny, kteří by se o této problematice chtěli dozvědět více, 
je tu seminář „Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích bu-
dov", který se bude konat 18. června 2009 od 9:00 do 12:00 hodin 
v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě. Akci pořá-
dá Česká společnost ornitologická a Česká společnost pro ochranu 
netopýrů pod záštitou radního kraje Vysočina, pana Zdeňka Ryša-
vého. 

Více informací v pozvánce na seminář na www.ceson.org, na 
webu kraje Vysočina nebo na olga.ruzickova@email.cz. 

Olga Růžičková 

kaple a její poni-
čená část byla po 
požáru odbourána. 
Kaple měla dříve tři oltáře a na hlavním stála krásná dřevěná so-
cha Panny Marie s děťátkem. Při požáru byla socha zachráněna 
a dlouho ji uchovával děkanský úřad ve svých sbírkách. Konávala 
se tady i mše svatá při pouti v Horní Ledči. 

Chátrající opevnění a málo používaná pozdně gotická zadní brá-
na byla téměř zničena průrazem železniční tratě Kácov - Ledeč 
nad Sázavou - Světlá nad Sázavou v roce 1903. Tereziánský ústav 
šlechtičen vlastnil zdejší panství až do konce první světové války, 
kdy panství, včetně hradu, přešlo do správy státu. 

Na fotografii je pohled na hrad od severozápadu před rokem 
1885. 
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• Kraj jedná o převodu ZUŠ a DDM na město 
S návrhem změny zřizovatelské funkce z kraje na město se 

na starostu města obrátila radní kraje Vysočina RNDr. Marie 
Kružíková. Navrhuje tím završit dlouholetou snahu kraje 
Vysočina převést všechna ZUŠ a DDM v kraji Vysočina 
na obce s tím, že „zajišťování podmínek pro povinnou 
školní docházku, předškolní výchovu a volnočasové aktivity 
dětí a mládeže lze přiřadit k záležitostem, které jsou svou 
přirozenou podstatou spjaty s životem měst a obcí, a není 
proto nutné, aby o nich rozhodoval kraj. Naopak posilování 
odpovědnosti obcí za správu věcíveřejných a růst přirozených 
spádových center lze považovat za cestu k posilování kraje 
a sounáležitosti obyvatel s místem, ve kterém žijí. Spádová 
oblast uvedených zařízení zřídka přesahuje hranice 
mikroregionu, 80-90% dětí, které je navštěvují, jsou školou 
povinné nebo mladší. Z hlediska věku klientů mají proto 
mnohem blíže k základním školám a školním družinám. " 

Uvedený záměr přijela paní radní osobně projednat 
na ledečskou radnici dne 14. května 2009 za doprovodu 
vedoucí školského odboru KrÚ Mgr. Pecha a RNDr. Ubra. 
Společně předložili městu následující návrh: 

- změna zřizovatelské funkce z kraje na město 
u ZUŠ a DDM k 1. 1.2010 

- bezúplatný převod veškerého movitého 
a nemovitého majetku těchto organizací 

- převod pracovněprávních vztahů zaměstnanců 
- přidělování finančních prostředků na přímé 

náklady na vzdělávání (platy) hradí stát 
- provozní náklady hradí zřizovatel, kraj přispěje 1. 

rok 70%, 2. rok 30% a další roky cca 100.000,- Kč 
V kraji Vysočina je v současnosti 25 ZUŠ, z toho 6 

krajských a 20 DDM, z toho krajských 7. Záměr na změnu 
zřizovatelské funkce u těchto organizací projedná nejprve 
krajské zastupitelstvo a následně zastupitelstvo města. 
Předpokládaný výsledek bude znám v září 2009. 

Jednání se krátce zúčastnil i náměstek hejtmana Ing. Libor 
Joukl a přislíbil finanční pomoc při přípravě jiného sídla pro 
DDM, který by dům na náměstí zřejmě opustil. O výsledku 
dalších jednání budeme veřejnost dále informovat. Konečné 
rozhodnutí je v kompetenci obou zastupitelstev 

• V Sačanech si již mohou oddychnout 
Nebezpečná staletá lípa u vchodu ke kostelíku v Sačanech 

už nebude dále ohrožovat příchozí na hřbitov, hroby a kostel 
sv. Jana Křtitele. O tomto víkendu byla pokácena! Postarali 
se o to ochotní kozlovští občané. Stalo se tak po právu 
a za pět minut dvanáct. 

Od loňské červnové vichřice „zdobila" tuto mohutnou lípu 
čtyřmetrová svislá prasklina a vzhled stromu nasvědčoval 
o jeho špatném zdravotním stavu. Vedení ledečské 

radnice proto požádalo místní odbor životního prostředí 
o povolení k pokácení nebezpečných stromů u sačanského 
hřbitova. Povolení se neobešlo bez průtahů, způsobených 
připomínkami o.s. Molekul. Odbor životního prostředí proto 
se souhlasem radnice zajistil odborný posudek dendrologa 
a na jeho základě vydal rozhodnutí o pokácení dvou lip. 
K tomu dochází ihned po nabytí právní moci. 

Případu věnoval velkou pozornost též havlíčkobrodský 
Deník, který před měsícem přinesl několik článků 
věnovaných lipám v Sačanech, o jejich pokácení písemně 
žádali radnici majitelé hrobů i zástupci římskokatolické 
farnosti v čele s děkanem ThDr. Janem Bártou. V Sačanech 
si tak nyní mohou oddychnout, i když jen částečně, neboť 
druhá z lip svými větvemi stále zasahuje až ke střeše 
kostela. 

• Dvoumiliontý návštěvník 
O druhém květnovém víkendu navštívil oficiální stránky 

města Ledeč nad Sázavou návštěvník s pořadovým číslem 
2.000.000!! Očekávali jsme ho podle všech předpokladů až 
tento týden, proto jsme se nestačili připravit na jeho uvítání. 
Škoda. Od návštěvy s číslem 1.500.000 uplynulo pouhých 
76 dní, od miliontého návštěvníka o rok více a od toho 
prvého dní 1689. To je bilance slušná! 

Na sdružených webech přesáhla návštěvnost stránek 
základní školy již 60.000, hasičů 50.000, Sluneční zátoky 
35.000 a Ledňáčku 30.000. Následuje web Junáků 21.062, 
DPS 18.310, mateřské školy 13.516 a nejmladší web AMK 
7.929. 

Za těch 76 dní nám na ledečském webu přibylo 50 článků, 
58 dotazů a v sekci Dokumenty, oddíl Statistika obyvatel, 
kde se lze podívat, kolik potenciálních návštěvníků tento 
web jenom v našem městě má. Od tohoto měsíce je na 
ledečských stránkách k dispozici i územní plán. 
• Mítink se obešel bez vajíček 

Předvolební mítink sociální demokracie v našem městě 
se poslední květnovou neděli obešel bez vajíčkových 
útoků. Dopomohla k tomu určitě skutečnost, že hlavní 
terč eggataků se přes předem ohlášenou účast na ledečské 
náměstí nedostavil, a zřejmě k tomu stejným dílem přispěla 
také obyčejná lidská slušnost příchozích občanů. 

Přesto se mezi účastníky mítinku objevil i jeden 
odvážný mladý muž nesoucí transparent s nápisem 
We love ParoubEgg pod fotografiemi pánů Filipa, 
Hitlera (Ratha s knírkem?), Vajíčka, paní Zubové 
a zřejmě mimozemšťana (bez knírku). K dokonalosti 
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transparentu scházel pouze zelený Raoul nebo kytička 
fialegg. Alegorie vskutku povedená, odvaha jakbysmet. 
Proto snad upoutala jednoho z protagonistů Turné Jistota 
natolik, že odvážnému mladíkovi položil od oranžového 
stanu jednoduchou otázku: „Copak jste Vy, mladý muži, 
již vykonal pro toto město?" Odpovědi z úst protestujícího 
mladíka se však nedočkal. Buď chyběla slova, nebo činy, 
anebo vejce. 

Oprava komunikace J. Haška je projekčně připravena. 
Bude spočívat v odstranění stávajících vrchních vrstev 
komunikace a chodníků, ve vyrovnání stávajících obrubníků 
a v položení nových krycích vrstev z asfaltobetonu. Práce, 
které budou provádět na základě rámcové smlouvy, bude 
provádět během prázdnin firma TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. Na opravu komunikace v Nádražní ulici se v současné 
době zpracovává projektová dokumentace a realizace akce 
by měla být ukončena do 30. 6. 2010. 

• Nová panoramatická mapa města 
Akademický malíř Mgr. A. Martin Findeis zpracovává 

v současné době pro naše město novou panoramatickou mapu 
města Ledeč nad Sázavou a též další mapu mikroregionu 
Ledečsko. Vychází přitom z fotografií, obrazových publikací, 
leteckých snímků, ale hlavně z cyklistických projížděk 
naším krajem. Obě mapy v barevném fóliovém provedení 
s UV filtrem nahradí dnes již vybledlé mapy v informačních 
turistických cedulích. Dále budou mapy v skládacím 
provedení v počtu 3000 výtisků předány k rozdělení na 
jednotlivé obce mikroregionu. Grafickým provedením budou 
odpovídat současně vystaveným panoramatickým mapám 
Havlíčkobrodska. Nové mapy se na turistických tabulích 
a v Informačním centru objeví počátkem října 2009. 

• Oprava ulice J. Haška může začít 
Po ročním jednání vedení města s vedením kraje schválilo 

konečně dne 12. května 2009 zastupitelstvo kraje Vysočina 
smlouvu o poskytnutí dotace 14.000.000,- Kč našemu 
městu na opravu místních komunikací v ulicích J. Haška 
a Nádražní. Prostředky v této výši a na tento účel poskytl 
kraji Vysočina již loni Státní fond dopravní infrastruktury. 

• Návštěva Policie ČR 
Obvodní oddělení Policie ČRvLedčinad Sázavou navštívil 

dne 2. června 2009 náměstek ředitele krajského ředitelství 
Policie jihomoravského kraje Brno plk. JUDr. Jaroslav 
Vaněk, pod které od letošního roku ledečské oddělení 
spadá. Na policejní služebně v Barborce jednal nejen 
s ledečskými policisty, ale též s ředitelem ledečské základní 
školy Mgr. Kosprdem, starostou Vrbou, místostarostou 
Doležalem, starostou Kožlí Husákem a starostou Hněvkovic 
Šťastným. Účelem návštěvy kromě seznámení s vybavením 
a obsazením policejního oddělení bylo sdělení základních 
tezí hesla Pomáhat a chránit, pod kterým bude policejní 
ředitelství prosazovat větší působení policistů ve veřejném 
zájmu, snižování administrativy a byrokracie. Policista má 
být ve městě vidět, ne sedět u zpracování spisů, policista má 
oči, uši a čich, zná místní poměry, místní,firmy", není tu 
pouze pro represi, ale hlavně pro prevenci. Potřebujete další 
lidi - seženeme, potřebujete další techniku - dodáme, ale 
musíte změnit svoje přístupy a metody, vyšetřováníponechte 
soudům a přestupkovým orgánům, vy jen řádně zajistěte 
důkazní prostředky, zbytečně nesepisujte protokoly, proveďte 
jen nejnutnější úřední záznam, méně používejte donucovací 
prostředky, nestřílejte. Požádá-li starosta o provedení 
kontrol v restauracích a na diskotékách, obraťte se na nás, 
pošleme sem policisty z Brna, ti zde nejsou s nikým příbuzní 
ani přátelé. Takto jasně a stručně formuloval plk. Vaněk 
svoje představy o činnosti policistů. Přítomným starostům 
nabídl vyřazené policejní automobily a požádal je o pomoc 
s do vybavením přístrojovou technikou. První viditelnou 
změnou v činnosti policie je každodenní účast policistů na 
přechodech u škol, další bude určitě spojená se vznikem 
Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina, které má zahájit 
činnost od 1. 1. 2010. Policejní ředitelství pro ledečský 
region se tak během roku bude stěhovat z původního H. 
Králové přes Brno do Jihlavy. 

- S V -
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Květen 1945 přinesl s rozkvetlými květy a teplými pa-
prsky slunce tolik očekávanou svobodu. Všechno pookřálo 
a jakoby se znovu zrodilo. Nastalo rušné období nadšené 
obnovitelské práce. Náš spolek se také aktivizoval. 

V padesátých letech dochází ve výboru často ke změnám 
členů, což se negativně odráželo v práci organizace. Přes 
tyto potíže se úspěšně rozvíjí práce pstruhařů v líhni a začí-
ná se s úpravami rybníků. 

V březnu 1957 dochází na valné hromadě konané na Ko-
želužně k volbě nového výboru. Pan Šila přivítal 57 členů 
spolku a pana Pilíka jako zástupce oblastní pobočky RS. Do 
nového výboru jsou zvoleni členové, kteří aktivně pracovali 
po mnoho dalších let. Předseda Jan Novák, m.p. Laštovička, 
jednatel Samohel, hospodář Rittenaur, Fenik, Svoboda, An-
drej sek, Beránek, Novák Josef, Fábera, Goldbricht, Novák 
Bohuslav, Šila, Dr. Mlejnek, Fiala, Macháček, Konopka, 
Fulín, Pecha, Zenger, Netopilík. 

V červnu 1957 dochází k rozhodnutí nadřízených orgánů 
k přejmenování Lidového rybsvazu na Československý svaz 
rybářů, místní organizace Ledeč n.S. 

V této době organizace vlastnila nákladní auto a hospodařila 
na pronajatém rybníce Hastrman a Rejčkov. Opravovaly se též 
pstruhárenské rybníčky pronajaté od Lesního závodu Ledeč. 

V roce 1958 získává pronájem rybník Bohumilice, 
v dalším roce rybník Kamenná Lhota. Na výroční schůzi 
v roce 1960 je předložen plán na výstavbu velkého rybníka 
„Hutě". 

V roce 1961 je zvolen do čela výboru E. Krystýn a něko-
lik dalších, dlouhá léta známých rybářů, např. Vostatek F., 
Macháček J., Rittenauer J., Závitka J., Radoš J., Motyčka A., 
Pavlík J., Průša J., Králík K. a další členové starého výboru. 

V polovině roku 1961 dochází k další významné změně, po 
odstoupení E. Kristýna se stává dlouholetým předsedou Josef 
Novák. 

Pod jeho vedením byla započata v roce 1962 výstavba 
rybníka Hutě, nástavba hráze v Rejčkově, rekonstrukce ryb-
níka Bohumilice ve spolupráci s JZD Kožlí. V těchto letech 
měla organizace svůj traktor. 

Na výroční schůzi v roce 1964 byl podán návrh na budo-
vání sportovního rybníka Hutě II. formou brigádní soutěže 
a možností podle odpracovaných hodin brigádnických lovit 
ryby. Předpoklad o projektu byl 4000 brigádnických hodin 
a 40 000,- Kčs. V prosinci téhož roku bylo započato s navr-
hováním hráze. 

V těchto letech se naše organizace aktivně podílela na ak-
cích „Z" pořádaných MNV, např. vykopání starého dláždění 
na náměstí a opravách chodníků. 

V polovině šedesátých let dobře pracuje pstruhové hospo-
dářství, kterému se začal aktivně věnovat J. Raul a V. Záviš-
ka. Dobré výsledky dosahoval J. Hýla při práci s mládeží. 

V roce 1969 se začalo hospodařit na rybnících ve Stude-
ném, kde velký kus práce odvedl př. Dvořáček, Zenger, Bo-
hatý, Jelinek a další. 

Začátkem sedmdesátých let začínají pracovat ve výboru 
další členové, např. MUDr. Vojíř J., Prášek F., Janák A., 
Dlouhý L. a Punčochář B. 

Také jsou pořádány rybářské závody a taneční veselice 
vždy s dobrým výsledkem. 

V roce 1973 je zvolen předsedou Dr. Vojíř a většina staré-
ho výboru a několik nových členů např. J. Váša, J. Křivohla-
vý, J. Hauser, V. Svoboda, L. Varvažovský a R. Kameník. 

O rok později si výbor vytyčil nesnadný úkol, který byl s vel-
kým úspěchem realizován, byla to naše rybářská budova, která 
byla dokončena v roce 1977. Za odvedenou práci na této stavbě 
patří dík vám, řadovým členům a výboru, který se o tuto akci 
staral. 

Otištěno z ročenky k 70. výročí založení ledečského ry-
bářského spolku v roce 1989. 



DEJTE ŠANCI ŠTĚNĚTI 
CHÁPAT LIDSKÝ SVĚT 

Pes je vůči lidem naprostý CIZINEC! S ji-
nými zvyklostmi, jiným jídelníčkem, jinou 
řečí a hlavně jiným chápáním světa a lidských 
věcí, které ho obklopují. A štěně není hotový 
pes - o to je vše ještě složitější. Dědičné vlo-
hy po rodičích určují díl jeho charakteru. Ale 
minimálně stejně velkou roli hrají zkušenosti 
a zážitky v raném „dětství" = štěněčím věku. 

Váš pejsek nemluví LIDSKOU řečí a vy ob-
vykle nemluvíte po psím způsobu, ale to ještě ne-
znamená, že si nemůžete dobře rozumět! Musíte 
to být právě vy, kdo najde způsob, jak MLUVIT 
jeden s druhým. Je třeba se jen dobře naučit „číst" 
chování štěněte (nebo dospělého psa) a uvědomit 
si, jak chápe lidský svět a hlavně nás. Psi jsou -
stejně jako my, lidé - velmi sociálně založená 
stvoření, a proto se snaží s námi dorozumět. Ale 
zatímco lidé používají SLOVNÍ řeč, psi používají 
ŘEČ TĚLA! Tato řeč je pro všechny psy na světě 
vzájemně srozumitelná! Naučíme-li se myji chá-
pat, s naším milovaným „cizincem" se pak lehce 
domluvíme a pomůžeme mu vysvětlit, jak chápat 
náš svět. A také co po psovi ve výchově a násled-
ném výcviku chceme. 

Pro úspěšnou komunikaci se štěnětem a psy 
obecně jsou na prvním místě mluva NAŠEHO 
těla a posazení HLASU. Tyto oba prvky při vý-
chově používejte vždy vědomě. Při POCHVALE 
musí váš hlas znít radostně, přímo NADŠENĚ! 
Slovy pochvaly neplýtvejte, stačí: ANO, HOD-
NÝ. Mnoho slov štěněti splývá. Také KÁRAT 
správně je nutné. Hlas má znít rázně (ne vztekle!) 
a klíčová slova opět stačí jen: NE, FUJ! Pokud 
možno při kárání vynechte oslovení štěněte jmé-
nem, jinak dochází ke spojení nepříjemná se jmé-
nem. To pak ztěžuje například přivolání štěněte. 

Velmi důležité je pochvalu i pokárání správně 
NAČASOVAT = spojit bezprostředně s před-
cházejícím chováním. Jinak má štěně zmatek 
a může dlouho trvat jeho správná výchova. 

Také se naučte „ZVUKOVÝ slovníček" 
vašeho štěněte či psa, Sledujte, v jaké situaci 
zvuky jako kňučení, kňourání, štěkání, vytí 
apod. používá. Ale ze všeho nejdůležitější je 
pochopit psí řeč těla a stejným způsobem -
naším tělem - se štěnětem komunikovat. To 
se potom naučí všechno o významu povelů 
a posunku při správném vedení velmi brzy. 

Další důležitou a často opomíjenou věcí vý-
chovy je, že společné soužití psa a lidí může 
fungovat jedině za předpokladu, že existují 
SROZUMITELNÁ pravidla! Taková, která 
obě strany (a všichni členové smečky-rodiny) 
dodržují. Štěňata a hlavně potom dospělí psi 
musí vědět, že v hodnostním postavení v rodi-
ně jsou NEJNÍŽE. Psům jde dát najevo zcela 
nenásilně a přátelsky, že NEJSOU vysoko po-
staveni, že „smečku" řídí lidský vůdce a tepr-
ve pak jsou psi - paradoxně - SPOKOJENI! 

(Podle literatury zpracovala Jana P. Příště: Co 
nám říkají psi řečí těla.) 

ŠEPTOUCHOV OŽIL DĚTMI 

Dne 7. a 15. května 2009 děti ze ZŠ Ledeč nad Sázavou prožily dopoledne plné zajímavých 
zážitků a netradiční výuky přírodopisu. V rámci projektu Arboretum - Škola v přírodě se usku-
tečnily dva projektové dny, pro I. a II. stupeň ZŠ Ledeč nad Sázavou a ZŠ Habrecká v lesoparku 
Šeptouchov. 

Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly týkající se života v lese (hmyz, houby, stromy, 
keře, ptáci.. . apod.). Dětem tento den zpestřili i pracovníci Stanice ochrany fauny Pavlov a pra-
covníci Lesní správy Ledeč nad Sázavou... 

Oba dny se vydařily a děti si odnesly spoustu nových poznatků. 

Realizační tým 

NA HRAD ZA CELEBRITOU 
Filosofové neměli nikdy na růžích ustláno. A ani jim to nijak zvlášť nevadí, protože si jako 

jedni z mála uvědomují, že trnité lůžko není z nejpohodlnějších. Profesor Marek je vysloužilý 
univerzitní učitel, který si v důchodu krátí čas korekturami odborných textů a pohrdáním 
současné civilizace. Nemyslí si ovšem, že by nebyl dost dobrý pro společnost - to naopak ona 
není dost dobrá pro něj! A tak si dál žije svým vlastním tempem a nehodlá se nechat strhnout 
přehnaně moderním myšlením své dcery ani nikoho jiného. Společnost mu dělá pouze všeteč-
ná uklízečka a bulvární rozhlasové vysílání. Ti všichni - dokonce i nebohý tranzistor - musí 
snášet jeho sarkastické komentáře, kterými své okolí častuje s trefností sobě vlastní. 

Jak se ale jeho zatrpklost promění, když se jednoho prosincového dne ozve právě jeden 
z proklínaných rozhlasových moderátorů a požádá profesora coby intelektuální celebritu 
o sestavení dvouminutového proslovu, který by se měl vysílat o půlnoci na Nový rok! Filosof 
váhá, ale pak se rozhodne, že zhýčkané civilizaci udělí ještě jednu, poslední lekci. 

Činoherní soubor Mimochodem uvádí hořce komediální hru Celebrita podle původního 
scénáře Lenky Procházkové. V titulní roli netradiční takřka one-man show se představí vyni-
kající Jakub K. Saidl a sekundovat mu budou další z členů ochotnického divadelního spolku 
z Ledče nad Sázavou, který se může pochlubit uvedením náročných kusů z per klasických 
dramatiků v zajímavých lokacích. Pamětihodná byla například jeho představení Shakespea-
rova Romea a Julie na ledečském hradě a Snu noci svatojánské v tamním lesoparku. Na 
filosofickou vlnu vás soubor Mimochodem naladí 19.-20. června 2009 ve svém domovském 
sále v západním křídle ledečského hradu. Vysílat začínáme v 19:00. A ještě malé upozornění. 
Pro relativně malou kapacitu sálu doporučujeme rezervovat si místa. 

Vaše DS Mimochodem (FilZen) 

Cv^Žtc 
4 
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CENTRUM - DDM Ledeč n. S. 
pořádá 

TANEČNÍ 2009 
Zápis probíhá v kanceláři DDM, 

kde budou k dispozici přihlášky. 
V ceně kurzu je 9 vyučovacích lekcí 
a 4 prodloužené lekce. 

Termín: 6. 9.-28.11. 2009 
Cena kurzu: 1600 Kč 
Informace: pí Mainerová, 

tel. 569 726 415. 

Staročeská pouť 
Hrad Ledeč nad Sázavou 

26. -28 . 6. 2009 
Svatý Petr i svatý Pavel, jimž je zasvěcen 

zdejší kostel, budou (doufejme) držet ochran-
nou ruku nad Staročeskou poutí i tentokrát. 

Už potřetí se v čase jejich svátku ledečský 
hrad zaplní kumštýři, kejklíři, muzikanty, 
tanečníky, rytíři ve zbroji i polykači ohňů. 
Zhlédnout budete moci dobový trh, ukázky 
zapomenutých řemesel, můžete posedět v ob-
líbené krčmě či zkusit novou prohlídkovou 
trasu po málo známých hradních zákoutích. 
Staročeská pouť, to jsou tři dny strávené v pří-
jemné atmosféře středověkého hradu, nezapo-
menutelný zážitek pro malé i velké, domácí 
i přespolní, pro šlechtu i sprostý lid. 

Vstup je zdarma. Akci pořádají Město Le-
deč nad Sázavou a o.s. MOLEKUL za podpo-
ry kraje Vysočina. 

VODfl - TOPENÍ - PLYN 
LEDEČ NUD SfíZliVOU 
• koupelny 
• bytová jádra 
• rodinné domy 
• opravy 
• montáže rozvodů 

Kontakt: 721160 987 

Provádíme montáže, opravy elek-
troinstalací a hromosvodů rod. 
domků, průmyslových objektů, 
domácích telefonů, rozvaděčů, 
vše včetně revizí. Dále prodej 
elektromateriálu, spotřebičů -

sporáky,boilery, přímotopy, elek-
trokotle se zapojením pro bydlení 

-s DPH 9%. 

tel. 602 252 365 
elektro@elkomplex. cz 

SHÁNÍM 
přivýdělek cca 1500 Kč měsíčně. 

Kontakt: 732 801 561 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 
NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE 

Maturitní zkoušky zahájili žáci závěrečných ročníků denního studia oboru strojíren-
ství a oboru informatika v ekonomice písemnou maturitní zkouškou z českého jazyka 
a literatury 8. dubna 2009. 

Po úspěšném ukončení čtvrtého ročníku přistoupili 6.-7. května 2009 k písemné 
praktické zkoušce z odborných předmětů. Praktické zkoušky obou studijních obo-
rů probíhaly po oba dny v odborných učebnách výpočetních technologií. Ve studij-
ním oboru strojírenství byla zkouška zaměřena na výpočty a grafické zpracování tech-
nické dokumentace a ve studijním oboru informatika v ekonomice žáci řešili úlohy 
výpočetních technologií, zejména z elektronické prezentace, databází a počítačové 
grafiky. Součástí byla i část ekonomická, která se zaměřovala na zaúčtování účetních 
případů do deníku, výpočet mzdy, odpisy apod. 

Ve dnech 18.-20. května 2009 probíhaly ústní závěrečné zkoušky. Slavnostního 
zahájení se zúčastnil i zástupce Městského úřadu v Ledči nad Sázavou, 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 zkoušky 
velmi zodpovědně, což se projevilo na jejich výsledcích. Ve studijním oboru strojíren-
ství přistoupilo ke zkoušce 20 žáků, z toho 19 prospělo, čtyři s vyznamenáním. Ve stu-
dijním oboru informatika v ekonomice ze 17 žáků prospělo 15, s vyznamenáním 3. 

Dne 22. května 2009 byla na Městském úřadu v Ledči nad Sázavou za účasti před-
stavitelů města, rodičů a hostů slavnostně předána vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Děkujeme touto cestou zástupcům města za účast a poskytnuté prostoiy obřadní síně. 
Všem absolventům přejeme hodně pracovních i soukromých úspěchů. 

Mgr. Ivana Vitisková 
zástupce ředitele školy pro SOS a VOS 

Maturitní zkoušky na gymnáziu 
Maturitní zkoušky na gymnáziu byly také zahájeny písemnou maturitní zkouškou 

z českého jazyka a literatury dne 8. dubna 2009. 
Ústní závěrečné zkoušky probíhaly na naší škole od 18. do 21. května, přičemž slav-

nostního zahájení se i na naší škole zúčastnil pan místostarosta Jaroslav Doležal. 
Na gymnáziu maturovalo celkem 53 žáků, 26 z oktávy a 27 ze čtyřletého cyklu. Ok-

taváni prospěli všichni, deset z nich dokonce s vyznamenáním, z druhé třídy prospělo 
24 žáků, z toho bylo 13 vyznamenaných! 

Také u nás proběhly maturitní zkoušky ve vlídné a milé atmosféře, a pro většinu 
zúčastněných na ně jistě zbude milá vzpomínka. 

Vysvědčení o maturitní zkoušce byla předána za účasti představitelů města, rodičů 
i hostů v obřadní síni městského úřadu. Pracovníkům městského úřadu tímto děkuje-
me za pronájem tohoto reprezentačního prostoru. 

Dík patří i paní profesorce Chudobové a skupině současných i bývalých žáků školy, 
kteří pro tu příležitost připravili hudební vystoupení. 

Všem absolventům přejeme úspěch v jejich dalším profesním i soukromém životě. 

Jana Budinská 

Francouzi na gymnáziu 
Již posedmé navštívili naši školu v posledním dubnovém týdnu studenti z lycea 

v městečku Saint Jean de Monts na březích Atlantského oceánu, tentokrát v mimo-
řádném počtu 41 studentů a 6 dospělých. A již posedmé byla jejich návštěva víc než 
úspěšná ve všech ohledech. Krásné bylo počasí, všechny výlety i přátelská setkání, 
a krásné budou i naše vzpomínky. 

Co všechno francouzští studenti zhlédli? Bylo toho dost: samozřejmě Ledeč a její 
krásy, Prahu, Telč, Kutnou Horu, a stihli i návštěvu pivovaru Bernard v Humpolci, 
samozřejmě s odborným výkladem. A hlavně: upevnili ta stará, a navázali nová přátel-
ství, a dozvěděli se něco o nás. A my zase něco víc o nich. 

Už se těšíme na „příště". 
Za vyučující francouzského jazyka: Jana Budinská 
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ÚSPĚŠNÁ SEZONA DRUHOLIGOVÝCH 
HÁZENKÁŘŮ SKONČILA 

Třetí květnový víkend zakončili utkáním proti družstvu Starého 
Plzence naši muži svoji další sezonu ve druhé lize házené. A nut-
no uznat, že sezonu velmi úspěšnou. Vždyť z 22 zápasů získali 
30 bodů, což je nejvíce v historii účinkování v této soutěži. I když 
začátky jak podzimní, tak i jarní části určitě nenasvědčovaly, že 
by družstvo mohlo „okupovat" přední příčky tabulky (ze třech 
úvodních zápasů vždy pouze jedno vítězství), vždy se po těchto 
„zahřívacích kolech" rozjelo a bylo jen těžko k poražení. Čtyři po-
rážky v podzimní části a pouze tři v jarní části svědčí o tom, že 
síla týmu v této sezoně byla opravdu značná. K úspěchu přispělo 
hlavně to, že jsme se v tomto ročníku vyhnuli prohrám se soupeři, 
kteří skončili v tabulce daleko za námi (výjimkou snad byla pouze 
prohra v Rokycanech a ve Strakonicích). I když se našim chlapcům 
ne vždy dařilo podle představ jich samotných i jejich příznivců, 
přesto dokázali i tyto zápasy dotáhnout k vítěznému konci díky 
velké bojovnosti, ze které by si měli vzít příklad především naši 
„mládežníci" (jak žáci, tak i žákyně). Bojovností a vůlí po vítěz-
ství často nahrazovali tréninkové výpadky dané i tím, že většina 
jich pracuje či studuje mimo Ledeč, a tak jejich účast na trénincích 
byla často velmi problematická. K samotným dobrým výsledkům 
přispělo i získání brankaře Milana Morávka (SCM Dukla Praha), 
který velmi dobře doplňoval Jirku Zahradníka a ještě lépe ho na-
hradil v zápasech, kdy Jirkovi nedovolily účast pracovní povinnosti 

a na limitovaný přestup získání Jirky Bohma ze Zrače, který s námi 
odehrál polovinu podzimní a téměř celou jarní část sezony. Jako 
každý rok patřil i letos ke „střeleckým" oporám Ondra Vrběcký, 
který s přehledem vyhrál tabulku střelců obou českých skupin 2. 
ligy se 167 brankami. Dík za předvedené výkony však patří všem, 
kteří nastoupili, byť jen v jednom utkání, a přispěli tak k velmi 
úspěšné sezoně. Ocenění si zaslouží i hráči, kteří stabilně hrají 
za „B" tým a kteří i s vědomím toho, že se na hřišti v některých 
zápasech ani nedostanou, ochotně absolvovali náročné cestování 
(např. do Plzně, Českých Budějovic atd.) a byli vždy připraveni 
„naskočit" v případě, kdy se někomu ze základního kádrů v utkání 
nedařilo nebo byl zraněn a nemohl se utkání zúčastnit. 

V neposlední řadě bychom touto cestou chtěli poděkovat všem 
sponzorům a městu Ledeč nad Sázavou, bez jejichž finanční pod-
pory bychom nemohli tuto velmi náročnou soutěž absolvovat. 

Závěrem už snad pouze jmenovitě ti, kteří v této sezoně reprezen-
tovali naši tělovýchovnou jednotu a naše město ve druholigových há-
zenkářských bojích (v závorce počet vstřelených branek): Milan Mo-
rávek, Jiří Zahradník, Michal Jeřábek — Ondra Vrběcký (167), Jakub 
Semenec (103), Zbyněk Jeřábek (87), Jiří Bohm (80), Michal Wurm 
(56), Lukáš Vránek (37), Zdeněk Štefáček (22), Karel Rýdl (17), Ma-
touš Křikava (14), David Veselka (6), Josef Roul (2), Jan Wurm (1), 
Tomáš Prchal, Radek Trpišovský, Jiří Roul a Tomáš Zelený 

2. liga házená muži - JZ Cechy - 2008-2009 
Celková tabulka 

Poř. Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 
1. SK Praha 4 22 19 1 2 668:521 39 
2. TJ Praha-Chodov 22 19 0 3 658:462 38 
3. Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 22 15 0 7 601:554 30 
4. Spartak MAS Sezimovo Ústí 22 14 2 6 560:488 30 
5. Lokomotiva České Budějovice 22 15 0 7 621:565 30 
6. TJ Sokol Písek 22 10 3 9 553:547 23 
7. TJ Lokomotiva Plzeň 22 10 0 12 619:596 20 
8. TJ ČZ Strakonice HBC 1921 22 8 2 12 481:497 18 
9. HK Rokycany 22 5 3 14 527:607 13 
10. Bohemians Praha 22 4 4 14 475:569 12 
11. HC Plzeň-Bolevec M.A.T. 22 4 1 17 497:620 9 
12. Bohemia Sekt Starý Plzenec 22 0 2 20 440:674 2 

Ing. Z. Tůma, foto V. Skála 
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VZPOMÍNKA 

Kam zmizel tvůj smích, 
kam odešel tvůj humor, 
měj jsi tolik rád život 

a dokázal jsi se radovat i z maličkostí. 
V srdcích všech těch, kteří Tě měli rádi, 

žiješ dál. 
4. července uplyne pět let od úmrtí naše-

ho bratra, pana Martina Fotra. 
Všem, kteří spolu s námi vzpomínají, 

děkujeme. 
Sestra a bratr s rodinami 

DLOUHODOBÝ 
PRONÁJEM 

Nabízím pronájem rodinného domu 
s velkou zahradou v obci Sázavka. Vhodné 
pro aktivní důchodce, kutily (péče o dum, 
stromy, drobné opravy, sekání trávy...). Za 
tuto péči nabízím nízkou cenu za pronájem, 
klidné zázemí pro rekreaci a pohodu v malé 
obci. Prodejna a restaurace v místě. Občané 
bez trvalého bydliště prosím nevolejte! 

Kontakt: 603 269 347 

KOUPÍM 
rodinný domek v Ledči n. S. nebo blízkém 
okolí. Kontakt: 774 094 237. 

NABÍZÍM 
soukromé hodiny angličtiny s rodilým 
mluvčím. 
Kontakt na tel.: Petra 724 883 260. 

PODĚKOVÁNÍ 
Za projevy soustrasti při úmrtí 

pana Jaroslava DVOŘÁKA 
děkují manželka Hana, děti Roman a Rad-
ka s rodinami a dcera Hana. 

• koberce, korky 
• l ina různých šíří 
• kusové koberce 

stropní podhledy 
plovoucí podlahy 
podlahářské práce 

• rozvoz 
• nejnižší ceny v regionu 

P o - P á 8 ° ° - 1 6 3 0 S o 8 ° ° - 1 1 3 0 

Lučíce 50 
tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209 

PRODEJ DOPLŇKU 
A NÁHRADNÍCH DÍLU Vše i na splátky. 

Skútry nyní již od 19.500— Kč včetně přilby. 
Tel. 777 117 982, 565 532 120 - Humpolec (vedle STK). 

O p e s l r r i s 1 M G H ] E M Q S i g M l 

ATLETIKA - ŽIVOTNI LASKA ING. PETRA HORNÉHO 
Málokdo v Ledči n. S. asi ví, že před třemi roky vznikl v DDM at-

letický kroužek žactva. Kroužek je jako oddíl registrován v Českém 
atletickém svazu. Zakládajícím trenérem tohoto oddílu je ing. Petr 
Horný. V roce 2009 se začal věnovat i kondičnímu tréninku družstva 
žáků házenkářů. 

Počet dětí v atletickém oddíle se pohybuje v průměru okolo 12 členů. 
Věková hranice není omezená, ale většinou se jedná o děvčata a chlap-
ce ve věku 9-12 let. Tréninky jsou 2x až 3x týdně odvozené od potřeby 
tréninkové zátěže atletů. 

Každému dítěti není dáno do vínku atletického talentu, ale svou pílí, 
trpělivostí, odhodláním a hlavně svou radostí z pohybu může dosáhnout 
výsledků, které ani talentovaný atlet, který se nebude dále snažit svoje 
nadání rozvíjet, nedosáhne. 

Podobný případ je i u trenéra atletického oddí-
lu v Ledči. Jeho pohybová podprůměrnost v rámci 
školní tělesné výchovy ho dovedla k úvaze, že by 
s tím měl něco udělat. Ve druhé polovině studia na 
gymnáziu v Přerově začal po večerech běhat kolem 
rybníka. Nejdříve dvě až tři kolečka. Pak se trasy 
prodlužovaly. To se projevilo při testu v běhu na 
3 km na hodině tělesné výchovy, kde nastoupil na 
start ještě jako outsider. V cíli však zažíval krásný 
pocit vítězství. Všechny spolužáky porazil naprosto 
drtivě a učitel tělocviku kolem něj jen nevěřícně po-
bíhal se stopkami v ruce a kroutil hlavou. Tím začalo 
jeho sportování v disciplíně běhy na dlouhé tratě. 
Pravidelně vyrážel vlakem na nejrůznější veřejné 
běžecké závody v rámci kraje, ale nikdy nebyl ak-
tivním výkonnostním členem atletického oddílu. Jen 
v rámci studia na vysoké škole se přihlásil do oddílu, 
ale běhal vždy spíše sám. Samozřejmě, že se chtěl 
na závodech umísťovat co nejlépe a dosahovat v rámci svých schop-
ností co nej lepších výkonů, ale zároveň cítil, že na přední místa nikdy 
dosahovat nebude. Po studiu na vysoké škole běhání na 10 let zanechal 
a věnoval se silniční cyklistice. Pravidelně jezdil na vyjížďky a účastnil 

se různých cyklomaratonů. Jednalo se o mnohahodinové jízdy, které 
jsou zkouškou psychické odolnosti. 

Po přestěhování na Vysočinu se vrátil opět k běhání, kterému se věnuje 
do současné doby již 10 let. Sport a atletika, to je určitý řád a pravidla, 
určitý stupeň disciplíny, smyslu pro povinnost. To jsou věci, které dle slov 
Petra Horného mu sport dal. Sport přispívá k tělesné a duševní pohodě 
a pocitu, že člověk snad stárne pomaleji. Sportovní aktivity znamenají také 
mnoho zážitků a mnoho dobrých přátel a kamarádů. Sport a zážitky s ním 
spojené se mohou táhnout jako nit celým životem. Spousta jiných součástí 
a etap našeho života může začínat a končit, ale sport nás může provázet 
celým životem a mnohdy nás může sport a jeho prostředí třeba i podržet ve 
složitějších situacích a dávat nám nový elán a sílu. 

V roce 2005 ing. Petr Homý získal trenérskou kvali-
fikaci EU. třídy. Následovala II. třída a v roce 2008 začal 
studovat na Karlově univerzitě fakultu tělesné výchovy 
a sportu, aby dosáhl trenérské kvalifikace I. třídy. Je ur-
čitě dobré, když trenér sám ještě sportuje a také může 
cviky provádět s dětmi a není v tom omezen. Z úspěchů 
skromného atleta ing. Petra Horného jmenujme alespoň 
některé závody z posledních let, na nichž se umístil na 
předních místech: Horský běh Bystřickem kolem Vírské 
přehrady, Mezinárodní silniční běh na 15 km v Nasa-
vrkách, Zimní Blaník, Pražský maratón, Budějovický 
Mercury centrum maratón, Pardubický vinařský půlma-
ratón, Plzeňský maratón, Kladenský maratón, Mělnický 
maratón míru. Pravidelně se účastní závodů Veterán-že-
lezný muž Melechova, Chotěbořský běžecký pohár, Běh 
městem Jarmily Kratochvílové (15 km). 

Výsledky jeho svěřenců najdete na webových 
stránkách DDM (např. nominace 2 atletů na dětskou 
olympiádu ČR v r. 2009 - Markéta Husáková a Lu-

káš Horný) nebo na vývěsní tabuli na Husově náměstí v Ledči n. S. 
K jeho životnímu jubileu, 40. narozeninám, mu hodně dalších úspě-

chů, trpělivosti, odhodlání a hlavně pevného zdraví přejí pracovníci 
DDM a jeho rodina. 

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