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AUTA PRO PETRKLÍČ 

PREDPLATNE LEDECSKYCH NOVIN NA ROK 2010 
Využijte i vy nabídky, která vám zaručuje, že vám Ledečské noviny budou 

chodit pravidelně až do domu. Cena je pro ledečské předplatitele 120 Kč na 
rok, pro „přespolní" 210 Kč. Ve volném prodeji přijde jedno číslo LN na 10 Kč. 
Přejeme vám mnoho hezkých chvil nad stránkami našeho měsíčníku a věříme, 
že spolu s vašimi náměty a příspěvky budete i jejích spolutvůrci. Předplatné 
si můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. (Husovo nám. 60). 

Redakce 

ZEMŘEL PAN 
FRANTIŠEK PLEVA 

Slavnostního požehnání od ledečského děkana ThDr. Jana Bárty se dostalo v pondělí 
9. listopadu 2009 všem automobilům používaným ve stacionáři Petrklíč hlavně ke svozu 
klientů. Na zahradě mateřské školy na Stínadlech, kde stacionář působí, stály vedle sebe dva 
doposud používané vozy Renault Trafic a Fiat Scudo a dva vozy nové: devítimístný Citroen 
Jumper a původně policejní Škoda Felicia kombi. Všechny tyto vozy pořídili pro stacionář 
sponzoři. Renault darovala před lety nadace CEZ Duhové auto, Fiat byl pořízen z Tříkrálové 
sbírky, Citroen nyní společností Less, a.s. Bohdaneč díky štědrosti jejího majitele Ing. Mi-
čánka a Felicii darovala jihomoravská Policie ČR po obnově svého vozového parku. 

Ke svozu budou pro příště stacionářem používány oba vícemístné vozy - červený Re-
nault a bílý Citroen, Felicia bude sloužit pro dopravu po městě a cestování za zřizovatelem 
do H. Brodu. Fiata si zřizovatel stacionáře, kterým je Oblastní charita H. Brod, převede do 
dalšího charitního zařízení. 

Všem čtyřem vozům ledečský kněz žehnal, aby plnily svůj bohulibý účel a vyhnuly se při-
tom poruchám a karambolům. Přihlíželi tomu zástupci sponzorů Less, a.s., Respect, Citroen, 
kmotr stacionáře poslanec Jan Kasal, ředitelka Oblastní charity Bc. Anna Blažková, starosta 
města Stanislav Vrba, místostarosta Jaroslav Doležal, zaměstnanci stacionáře, postižené děti 
a jejich rodiče. Všem výše jmenovaným sponzorům patří naše srdečné poděkování. 

Mgr. Iveta Vrbová 

Už v říjnovém vydání Ledečských novin byla 
původně na této stránce připravena sada foto-
grafií a komentářů k Fandově životnímu triumfu. 
To když se ve čtvrtek 8. října dostal do promi-
nentní společnosti laureátů Cen kraje Vysočina. 
Nikdo z nás si v těch chvílích nepomyslel, že je to 
jeho ocenění poslední. Osudového 13. říjnového 
rána se u Františka objevila závažná zdravotní 
komplikace, která byla neslučitelná se životem. 
Ještě celý následující týden jsme si všichni dě-
lali naděje na jeho uzdravení - marně! 20. října 
2009 pan František Pleva zemřel. 

Jestli může být něco útěchou při skonu tohoto 
významného rodáka, tak snad jedině fakt, že ode-
šel na vrcholu své slávy. Na prknech Horáckého di-
vadla v Jihlavě ho při přebírání skleněné medaile 
doprovázela rodina, významné osobnosti regionu, 
představitelé rodného města i nejbližší přátelé. 

Pan František Pleva zúročil své životní zku-
šenosti a sběratelské úsilí až po své padesátce 
a stálo to za to. I když neměl literární ambice, 
během deseti let se mu podařilo vydat několik 
knih s místopisem a historií Ledče a širokého 
regionu. Fakticky se jedná o obrazy historických 
milníků měst, vesniček i významných míst Vy-
sočiny. Byl pravidelným dopisovatelem a doda-
vatelem fotografií nejen Ledečských novin, ale 
i řady dalších periodik. Jeho příspěvky se staly 
součástí historických sborníků Havlíčkobrodska. 
Věřím, že velmi dobrá značka -fp- se bude ještě 
nějaký čas objevovat v nejrůznějších příspěvcích, 
protože byl velmi činorodý a pracoval i „do šuplí-
ku". V tomto směru zde po panu Plevovi zůstala 
na dlouho pěkně široká a hluboká brázda. 

Nečekaně tak odešel jeden z nejznámějších 
Ledečáků a skutečný patriot regionu i města, 
které miloval. Opustil mě dlouholetý spolupra-
covník a kamarád. Čest jeho památce! 

Otakar Kubát 
Více na straně 5 tohoto vydání 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENI 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 2. listopadu 2009 

I. RM bere na vědomí: 
- informaci o kontrole plnění usnesení Rady města za rok 2008 a 2009. 
- informaci starosty města Stanislava Vrby o jednání vedení města v období od 1. 

10. 2009 do 2. 11.2009. 
- informaci starosty města Stanislava Vrby o průběhu stavebních prací marketu 

BILLA, úhradě kupní ceny za nemovitosti a faktury za demolici kina. 
- informaci starosty města Stanislava Vrby o vývoji plnění rozpočtu 2009 a pří-

pravě rozpočtových změn projednání zastupitelstva města. 

II. RM schvaluje : 
- Organizační řád Městského úřadu Ledeč nad Sázavou a Dodatek č.4 k Podpiso-

vému řádu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. 
- žádost Ing. Františka Fialy o provozování prodejních trhů v roce 2010. 
- žádost Ing. Františka Fialy o povolení uspořádání vánočních trhů na Husově 

náměstí v Ledči nad Sázavou každou středu v termínech 2. 12., 9. 12. a 16. 12. 
2009 (nad rámec pravidelných měsíčních trhů). 

- uzavření smlouvy s firmou ATOS spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou spočívající 
v oplocení základní školy v ulici Komenského za cenu 67 954,- Kč a pověřuje 
starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- návrh programu jednání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou, které se 
uskuteční dne 9. 11. 2009. 

- uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb s Čes-
kou poštou s.p. a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem tohoto 
dodatku. 

III. RM ukládá: 
- starostovi města Stanislavu Vrbovi předložit na jednání Zastupitelstva města 

Ledeč nad Sázavou písemnou dohodu s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. o úhradě 
závazků města formu zápočtu. 

Termín: 9.11.2009 
Zodpovídá: Stanislav Vrba 

- starostovi města Stanislavu Vrbovi předložit na jednání Zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou písemnou dohodu s firmou Vodovody a kanalizace H. Brod, 
a.s. o příspěvku z rozvojového fondu na úhradu nákladů spojených s rozšířením 
vodovodního řádu Na Pláckách. 

Termín: 9.11.2009 
Zodpovídá: Stanislav Vrba 

- starostovi města Stanislavu Vrbovi předložit na jednání Zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou ke schválení Kupní smlouvu 2B s BILLA Reality, s.r.o. na 
prodej zbývajících pozemků u autobusového nádraží. 

Termín: 9.11.2009 
Zodpovídá: Stanislav Vrba 

- vedoucímu OS Ing. Janu Čepovi předložit najednání Zastupitelstva města Le-
deč nad Sázavou písemné dohody s firmami Galatek, a.s. a EVOS-HYDRO, 
s.r.o. o příspěvku na úhradu nákladů spojených s rozšířením vodovodního řádu 
Na Pláckách. 

Termín: 9.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Jan Čepa, ved. OS 

- vedoucímu OS Ing. Janu Čepovi předložit najednání Zastupitelstva města Le-
deč nad Sázavou písemné dohody se zájemci o koupi pozemku na průmyslové 
zóně. 

Termín: 9.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Jan Čepa, ved OS 

- vedoucímu OVŽP Ing. Břetislavu Dvořákovi provést ve spolupráci s jednate-
lem TS a správcem rozpočtu kontrolu plnění smluv s TS a navrhnout jednání 
Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou jejich případné změny. 

Termín: 9.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Břetislav Dvořák, ved. OVŽP 

- vedoucímu OVŽP Ing. Břetislavu Dvořákovi předložit radě města návrh na vý-
měnu odpadkových košů ve městě a jejich rozšíření do dalších lokalit města. 

Termín: 30.11.2009 
Zodpovídá: Ing. Břetislav Dvořák, ved. OVŽP 

IV. RM doporučuje: 
- vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 3/2009, kterou 

se ruší obecně závazná vyhláška 1/2009, kterou se mění obecně závazná vy-
hláška č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. 

V. RM jmenuje: 
- k 1.12.2009 inventarizační komisi Města Ledeč nad Sázavou. 

Do Ústřední inventarizační komise v následujícím složení jmenuje: 
Předseda: Ing. Jan Čepa, vedoucí OS 
Tajemník: Ludmila Štěpánková, hlavní účetní 
Členové: Jiří Vrána, referent OdMI 

Marie Bělohradská, matrika 
Marcela Hálová DiS, podatelna 

OPAKOVANA VÝZVA 
PRŮZKUM zájmu občanů města o výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Pláckách. 

Na základě dlouhodobého plánu rozvoje města Ledeč nad Sázavou se podařilo vykoupit pozemky v lokalitě Na Pláckách za 
účelem individuální výstavby rodinných domů. V únoru 2009 bylo provedeno geometrické rozdělení pozemků a tím upřesněn 
definitivní vzhled této nově vznikající části města. Označení pozemků parcelním číslem znamenalo, že zde vzniklo 18 stavebních 
parcel v průměru o velikosti 857 m2, kde ta nejmenší má 679 m2 a ta největší 1117 m2 (viz webové stránky města). 

Stavební parcely nejsou doposud zasíťovány, což bude předpokládat náklady ve výši asi 20 mil. korun. Vzhledem k výše uvede-
nému a následkům krize, které jsou na každém kroku kolem nás patrné, nás tato situace vedla k zamyšlení se nad tím, zda v případě 
této předpokládané investice v roce 2010 bude vůbec projeven nějaký zájem o uskutečnění individuální výstavby 18 rodinných 
domů na těchto připravených stavebních parcelách, nebo se bude pouze jednat o zrovna nyní nevhodné investování peněz v této 
době, kdy každou korunu, jak se lidově říká „dvakrát v kapse převrátíme, než ji na něco vydáme", aby jinde pak nescházely. 

Proto žádáme zájemce o individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Pláckách, aby nás o této skutečnosti písemnou 
formou informovali a podpořili tak uskutečnění tohoto projektu. Přivítáme i případné připojení podnětných připomínek. 

Ing. Jan Čepa 
vedoucí odboru samosprávy 

ZUBNÍ POHOTOVOST 
LISTOPAD - PROSINEC 2009 

14.-17. 11. Dr. Neubauerová, Chotěboř, Jiráskova 669 569 623 900 

21.-22. 11. Dr. Teclová Andrea, HB, Dobrovského 2023 569 426 109 

28.-29. 11. Dr. Saidlová Martina, Chotěboř, Tyršova 579 739 286 730 

5.-6. 12. Dr. Pexa Jiří, Světlá n. S. Zámecká 550 569 477 111 

12.-13. 12. Dr. Richter Tomáš, Chotěboř, Jiráskova 669 569 626 481 

19.-20. 12. Dr. Anderová Milena, Chotěboř, Nám . T.G.M. 326 569 623 987 

24.-25. 12. Dr. Sovan, Ledeč n. S., Husovo nám. 12 569 721 809 

26.-27. 12. Dr. Klíma Jasoň, Přibyslav, Bechyňovo nám. 2 569 484 614 

31. 12.-1. 1.2010 Dr. Němcevová Ivana, Golčův Jeníkov 35 569 442 394 

P O D Ě K O V A N Í 

Rád vřele děkuji prostřednictvím 
Ledečských novin Policii ČR, 
zvláště pak policistům Obvodní-
ho oddělení PČR v Ledči nad Sá-
zavou za profesionálně odvede-
nou práci při hledání odcizeného 
vozidla. Všem patří velký dík! 

Martin Hořejš 
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Přečetli jsme za vás 
Všechno má svůj čas 

V sobotním Havlíčkobrodském deníku dne 7. 11. 2009 vyšly dva vydařené články 
mladé redaktorky Andrey Bartůňkové, první na titulní straně s názvem Bezpečno bylo 
v Sačanech pouze několik měsíců, druhý na třetí straně jako glosa Všechno má svůj 
čas. Glosu, pro její výstižnost, jsme převzali bez dalšího komentáře v celém znění 
a s vírou, že hlavní slovo by opravdu měl mít vždy zdravý rozum: 

Příroda už to zařídila tak, že někdo nebo něco žije déle, jiný zase ne. Ale všechno 
a všichni stárnou, postupem času se jich dotknou nemoci a jejich okolí se pomalu 
smiřuje s tím, že odchází. Ať už jde o člověka, zvíře nebo rostlinu. 

Nejinak tomu bylo i na hřbitově v Sačanech u Ledče nad Sázavou. Lípy, které kolem 
hřbitovní zdi rostly po mnohá desetiletí a viděly dávat do hrobu nejednoho člověka, 
teď také onemocněly. Na jejich stavu se podepsaly bouřky, větry, ale i zub času. A pro-
to i ony by měly mít prostor odejít. Ano, většina stromů roste velmi dlouho, natožpak 
lípy, náš národní symbol! Ale stejně jako nově narození přebírají prostor po zemře-
lých, tak jsou malé, útlé stromky vysázeny proto, aby zabraly místo po těch, které by 
měly odejít. 

Zachránit za každou cenu strom, který již šanci na záchranu nemá a ohrožuje hlavně 
lidské životy, je krátkozraké, neřkuli nesmyslné. Is veškerým úsilím ošetřený strom ne-
mocný zůstane, zmáhá jej stáří. A lidé se podjeho korunou již nekochají, ale spíše bojí. 
Ostrá výměna názorů, která se kvůli sačanským lípám rozpoutala, se dala čekat. Lidé, 
kteří mají strach chodit na hřbitov v obavě, aby na ně nespadla větev nebo nenašli 
hrob svých blízkých v troskách, se postavili proti ochráncům přírody. 

Je moderní stavět život rostlin nad ten lidský. Ne vždy se lidé kpřírodě chovají sluš-
ně, ale hlavní slovo by měl vždy mít zdravý rozum. Všechno má svůj čas. Lidé i stromy. 
A to bychom měli respektovat. -sv-

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA V HRADCI 
u Ledče nad Sázavou 

Občanské sdružení Diakonie Broumov, což je nezisková humanitární organizace po-
skytující materiální pomoc potřebným spoluobčanům, ve spolupráci s Obecním úřadem 
v Hradci uskutečnilo ve dnech 2. a 3. listopadu 2009 humanitární sbírku. Věci letního 
i zimního oblečení, lůžkoviny, péřové a vatované přikrývky, deky a další přinesli dár-
ci v igelitových pytlích a krabicích. Tím je zaručen transport bez poškození a kvalitní, 
funkční věci se dostanou těm spoluobčanům, kteří to potřebují. Jak uvedla neúnavná 
organizátorka těchto sbírek, kronikářka obce Hradec paní Marie Benešová, je o tuto akci 
mezi občany Ledečska velký zájem, neboť při minulé sbírce se sešlo věcí o celkové váze 
6 tun. Paní Benešová věří, že i tato listopadová akce bude srovnatelná s tou minulou. 

Poděkování 
dětem ze ZUŠ 

Děkujeme za překrásné hudební vy-
stoupení dětem z ledečské ZUŠ a jejich 
učitelkám za náročnou přípravu dětské 
operety „Červená Karkulka". Zúčastnily 
se ho děti ze všech MŠ v Ledči nad Sáza-
vou a zážitek byl opravdu báječný. Děti si 
zazpívaly a při vystoupení ani nedutaly. 
Opereta byla pro ně něco nového, krásné-
ho a přitom srozumitelného a ještě když 
zpívali jejich bývalí kamarádi ze školky! 

Úroveň vystoupení byla vysoká a přesto 
docela zadarmo. Přáli bychom všem „oper-
ním zpěvákům" ze ZUŠ a jejich učitelkám 
mnoho úspěchů, dalších nápadů a už se tě-
šíme na novou hudební pohádku. 

Děkujeme 
učitelky z MS Stínadla 

POZVÁN KA NA 
v r 

VANOCNI 
KONCERT Ledeč nad Sázavou 

Letošní vánoční koncert 
pořádaný ZUŠ Ledeč nad 
Sázavou se uskuteční ve 
čtvrtek 10. prosince v 18 
hodin v sále gymnázia. 
Přijďte se zaposlouchat do 
vánočních písní a skladeb, 
součástí programu bude 
také taneční vystoupení. 
Srdečně zveme! 

Na snímku je paní M. Benešová. 

Jiří Sladkovský 

Jakub Jan Ryba 

ČESKÁ MŠE 
VÁM O ČNÍ 

Kostel sv. Petra a Pavla 
v Ledči nad Sázavou 

13. prosince 2009 
od 15 hodin 

Vystoupí Pěvecký sbor 
Jasoň - Havlíčkův Brod 

a Collegium chrámových 
hudebníků 

Vstupné 70,- Kč 

PRER1HJM 
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SKLARNA V TASÍCÍCH SE PRODÁVÁ 
PŘES ČESKOU TELEVIZI 

Sklárna Huť Jakub v Tasících je většině obyvatel našeho regionu známa především jako jeden z tradičních sklářských výrobců a zároveň jako 
dějiště známého televizního seriálu Synové a dcery Jakuba skláře. Huť je však především stavebně a technicky nejstarším sklářským provozem 
v Evropě a od roku 1990 je prohlášena kulturní památkou. Bohužel výroba skla byla v Tasících ukončena před více jak sedmi lety. Od roku 2002 
do roku 2004 byla sklárna zcela opuštěna, až v průběhu roku 2004 ji novému vlastníkovi prodal konkurzní správce s doporučením, že areál již není 
vhodný ke sklářské velkovýrobě. Majitelem sklárny se stal Luboš Pipa, podnikatel v oblasti zemědělských služeb a výkupu druhotných surovin. 
Jeho podnik zaměstnává celkem deset zaměstnanců, z nichž někteří jsou zdravotně postižení občané. 

Pan Pipa žije v našem kraji, v obci Bobrůvka, kde také patnáct 
let vykonával funkci starosty obce. Působení nového majitele 
v Tasicích je charakterizováno snahou zachránit huť jako pa-
mátku. Od počátku svého působení byly prováděny nejnutnější 
opravy střech. Údržba tak velkého areálu není v silách a mož-
nostech jedince. V zimě roku 2006 byly značně poškozeny ně-
které ze střech. Z počátku byla situace zoufalá, protože majitel 
neměl dostatek prostředků na náročnou opravu střechy huti. 
Pomoc však přišla prostřednictvím ministerstva kultury a teh-
dejšího ministra kultury pana Vítězslava Jandáka. Prostředky na 
obnovu byly poskytnuty z Havarijního programu MK ČR a jeho 
rezervy. Již čtvrtý rok využíváme možnosti čerpání prostředků 
z havarijního programu. Tento program je určen k obnově střech 
a nosných prvků střech, které vykazují havarijní a velmi špatný 
stav. V dalších letech byla provedena obnova dřevěné přístav-
by Panského domu, části zvané U Adama, zde se jednalo o ná-
ročnou tesařskou práci. Zároveň byl vyztužen krov Panského 
domu. Byla provedena výměna krytiny a části konstrukce nad 
brusírnou. Dále byla provedena výměna plechové krytiny nad 
pásovou pecí. V roce 2008 byla zcela obnovena střecha bývalé závodní jídelny. V letošním roce byly provedeny opravy štítových částí administra-
tivní budovy a budovy garáží, výměna plechové střechy objektu generátorovny.V souvislosti s obnovou byly zpracovány odborné posudky nutné pro 
provádění oprav a ty byly financovány z Fondu Vysočiny, z programu Diagnóza památek. Druhý rok také využíváme prostředky z programu Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Za tyto prostředky postupně obnovujeme fasády budov. 

Hodnocení vztahu mezi vlastníkem, úřady a orgány samosprávy je kladné. Po dlouhé době se podařilo vnést do podvědomí státních institucí důvě-
ru v počínání majitele tasické huti. Další dobrou zprávou je stále se zvyšující návštěvnost sklárny. Ve sklárně působí dva zaměstnanci a jeden externí 
pracovník, ti se kromě jiné práce věnují návštěvníkům sklárny. Návštěvníci si mohou prohlédnout všechna zařízení ve sklárně, dostanou podrobný 
výklad o výrobě skla, o funkci zařízení, o historii sklárny a historii sklářské výroby v Čechách. Na závěr si mohou zakoupit české sklo. Průvodcovská 
služba je zajišťována i v cizích jazycích. 

Přes všechny tyto skutečnosti musí majitel provoz dotovat z vlastních prostředků. Stále se nepodařilo docílit zavedení malé ukázkové výroby pro 
návštěvníky, na kterou by mohl být vázán smluvně organizovaný cestovní ruch. Prohlubující se hospodářská krize ovlivňuje i podnikání L. Pipy 
a ten se z ryze osobních důvodů a z obav o budoucnost svého zdroje obživy rozhodl Huť Jakub prodat. V souvislosti s tím využil i možnosti zveřej-
nění nabídky koupě v pořadu České televize Památky na prodej, který se v Tasicích první zářijovou neděli natáčel. 

Natáčení probíhalo celý den a počasí televiznímu štábu přálo. Tento díl pořadu je prvním, který se zabývá nabídkou technické památky, spolu 
s ním bude nabízena ještě jedna technická památka v Libereckém kraji. Kromě herce pana Ondřeje Havelky, který pořad uvádí, v pořadu promluví 
pan Benjamin Frágner, ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT, pan Mgr. Bc. Tomáš Vícha z NPÚ v Telči. Pochopitelně zde 
vysvětluje i důvody prodeje majitel sklárny. Majitel doufá, že se po odvysílání pořadu najde kupec, který snad posune dění ve sklárně dál a zároveň 
zachová původní ráz staré sklárny. 
Na závěr pozvánka na návštěvu sklárny Huť Jakub v Tasicích. 
Provozní doba pro veřejnost: duben - září: otevřeno každý den od 10 do 16 hodin. 
Říjen - březen: pondělí zavřeno, ostatní dny otevřeno od 10 do 15 hodin. Po dohodě je návštěva možná i mimo běžné provozní hodiny. (foto: jiv) 

Marie Milichovská st. 
Huť Jakub v Tasicích 

Studio Salvě 
Ledeč nad Sázavou 
Hledá masérku s vlastním ŽL, 

manikérku, pedikérku s vlastním ŽL, 
možnost pronájmu 10 m2 na menší 

obchůdek. 

Tel.: 776 271 262 

V [CENTRUM'DÓM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
V S - T 7 LEDEČ NAD SÁZAVOU, HUSOVO NÁMĚSTÍ 242 telefon 569 726 415 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA HRADĚ 
.Můžete s námi navštívit peklo a pokud jste moc nezlobili, čekají na 

vás v nebi andělé a Mikuláš. Pro každého máme dárek" 
Kdy: sobota 5. prosince 2009 
Kde: nádvoří ledečského hradu 
V kolik: od 16.30 hodin 
Vstupné: 10 Kč 

Pro rodiče, kteří chtějí svým dětem předat nadílku, 
při j ímáme označené balíčky v DDM do 4. prosince 2009 do 14.00. 

(Nadílka není nutná k účasti.) Cena za balíček 30 Kč. 

NABÍZÍM 
Pronájem nebytových prostor 
na Husově náměstí 13 v Ledči 

nad Sázavou. Jedná se o prostor 
v přízemí, cca 40 m2, volný od 

začátku roku 2010. 

Kontakt: 728 608 903. 
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ZA FRANTIŠKEM PLEVOU 
Narodil se v Ledči nad Sázavou 21. ledna 1945 v rodině, kde 

otec byl pánským krejčím. Otec i matka pocházeli ze starého le-
dečského rodu, kde rodiče svým dětem a tedy i Františkovi vště-
povali již od jinošských let lásku k rodnému městu a úctu k jeho 
historii. Také byl veden ke skromnosti a k vědomí, že pracovitost 
a vytrvalost je zárukou úspěšného budoucího života a tato vlast-
nost se promítala celou životní dráhou Františka. 

Po ukončení základní školy absolvuje učňovskou školu, obor 
fotograf a v krátké době na sebe upozorňuje jako nadaný doku-
mentarista. Na tuto započatou činnost postupně navazuje nutnost 
získané snímky doplnit stručným vesměs historickým výkladem. 
Jeho hlavní pracovní náplní je však činnost ve fotografickém ate-
liéru Komunálních služeb. Nicméně nejlépe se cítí v činnosti foto-
grafa při práci v terénu a také stále více prezentuje svá fota a zís-
kané historické snímky v novinách, časopisech nejen místních, 
ale i celostátních. Současně ale tíhne ke sběratelství starých do-
kumentárních fotografií z rodného města 
a okolí, při této činnosti jej zaujmou staré 
pohlednice. Touto vytrvalou činností sbě-
ru starých dokumentů a současnou do-
kumentaristikou vytváří obsáhlý archiv, 
který je důkladně spravován a členěn. 

V roce 1967 se oženil a následně se mu 
narodila dcera Eva a syn David, které se 
svou manželkou Helenou vychovává ve 
směru výchovy svých rodičů. Koncem 60. 
let zahajuje stavbu rodinného domu, tak 
jak bývalo v té době běžné, a to svépomo-
cí. I přes tuto náročnou činnost v čase po 
zaměstnání je nadále aktivní ve své váš-
ni stále podrobněji doplňovat svůj archiv 
o historický písemný materiál. Ze skupin 
fotografií, které uspořádává sám nebo 
se svými spolupracovníky, koná výstavy 
nejen místní, celostátní, ale i mezinárod-
ní ve „World Press foto" v Holandsku, 
Německu a Bulharsku a jinde a na nich 
získává významná ocenění. Postupně 
ale nastává období, kdy František Pleva 
dospívá v regionálního historika, a svoje 
práce s hlubším zaměřením připravuje 
pro možná vydání v okresním vlastivěd-
ném „Sborníku Havlíčkobrodska". 

Sametová revoluce evokuje Františka 
Plevu k myšlence ve svém profesním 
životě se osamostatnit a vytváří svůj 
fotoateliér, jak jen se vytvořila zákon-
ná možnost. Využívá také možnosti a již v roce 1991 podává 
s erudicí historika návrh na MK ČR, aby byť v té době značně 
zdevastovaná ledečská synagoga byla prohlášena za kulturní 
památku, a toto se daří. V roce 1993 pod záštitou Města a Svazu 
důchodců vydává „Turistického průvodce po Ledči nad Sázavou 
a jejím okolí". S rychlými změnami v technologii fotografování 
a zpracování fotografií cítí pan Pleva potřebu rozšíření činnosti 
ve prospěch potřeb turismu a zakládá první soukromé Informační 
centrum. V tomto období, především však od roku 1995, oslovu-
je ke spolupráci Město Ledeč a ve spolupráci pořádá, připravuje, 
či napomáhá Odboru kultury Města s výstavami, koncerty, které 
především v prostorách děkanského kostela působí spolu s go-
tickým akusticky kvalitním prostorem nezapomenutelný zážitek. 
Především pak ty, které se konaly v adventním čase. 

Ze spolupráce s Městem se odvíjí celoživotní snažení pana 
Plevy vydat pro své město reprezentativní publikaci o jeho ději-
nách. To se mu v rekordně krátkém čase daří a v roce 1997 vydá-
vá Město Ledeč Plevovy „DĚJINY MĚSTA Ledeč nad Sázavou". 
Tento úspěch motivuje p. Plevu a Město k další spolupráci. Z pana 
Plevy se rázem k přídomku regionální historik přidává oprávně-
ný nárok na doplnění profese - spisovatel Pleva. A František je 
motivován k mimořádným výkonům a nabízí Městu k vydání další 
publikaci „Toulky Vrchovinou". Tato se stává skutečným bestsel-
lerem o území bývalého ledečského okresu a je dána čtenářům 
k dispozici již 12. října 1999. 5000 výtisků je v krátké době pryč, 

přichází velice kladné ohlasy a uznání od občanů města a blízké-
ho okolí, ale také od lidí, kteří své rodné místo opustili, a stává se 
velmi často hlavním dárkem nadcházejících Vánoc. 

Pan Pleva však neplní jen úlohu spisovatele, ale od roku asi 
1996 je pověřen dohledem nad rekonstrukcí zdevastované syna-
gogy, jejíž vznik se datuje rokem 1739, a je ustanoven správcem 
židovského hřbitova se vznikem roku 1602. Oba objekty postupně 
získávají svoji důstojnou podobu a synagoga z období selského 
baroka je 20. září 2000 slavnostně otevřena a propůjčena Městu 
Ledeč k užívání. Stává se dalším objektem ke komornímu využití 
pro malé výstavy, koncerty a přednášky pro cca 75 účastníků. 

Vydavatelská činnost pana Plevy pokračuje a 17. října 2000 
jsou vydány knižně „Staré pohlednice Havlíčkobrodska". V tomto 
roce probíhá výstavba moderního městského informačního cen-
tra. Po jeho dokončení se pan František Pleva oprávněně stává 
jeho vedoucím s jasnou vizí o činnosti. V roce 2002 předkládá 

spisovatel Pleva v dvojknize autorů Le-
dečské dominanty historické přiblížení 
opět s bohatou dokumentací „Děkanský 
kostel svatého Petra a Pavla". V roce 
2003 je v Pelhřimově křtěna kniha „Že-
livka, naše řeka" především směřovaná 
k obyvatelům tohoto území, kteří je ne-
dobrovolně opustili z důvodu vytvoření 
nádrže pitné vody pro město Prahu, 
a vydává ji Nová tiskárna Pelhřimov. 

Plejáda krásných reprezentativních 
regionálních publikací nekončí a 28. 
listopadu 2005 je ve Světlé n/Sázavou 
představena v Rytířském sále další 
publikace „Sázava milovaná" o historii 
a životě v celém povodí řeky Sázavy, 
kterou opět vydává NTP Pelhřimov. 
Jeho činnost završuje obsáhlá kniha 
o území kolem města Humpolec smě-
rem na Havlíčkův Brod, pokřtěná 11. 
prosince 2008 v Humpolci. 

Opravdu je skutečně nelehké vyjme-
novat veškerou činnost, kterou pan Ple-
va odvedl, neboť připravil řadu dalších 
a méně obsáhlejších prací pro menší 
obce a jiné drobné popularizační ma-
teriály k severozápadnímu území kraje 
Vysočina. 

Tato celoživotní činnost pana Plevy 
byla na návrh některých členů zastupi-
telstva Kraje Vysočina zapracována do 

podkladu pro „Výbor udělování cen KV" a ten ze šestnácti no-
minovaných jmen vybral sedm významných osobností kraje pro 
nejvyšší ocenění pro rok 2009. Cenu osobně převzal od hejtma-
na kraje Jiřího Běhounka - skleněnou medaili jako druhé nejvyš-
ší ocenění dne 8. října 2009 v Horáckém divadle v Jihlavě. Tak 
pan František Pleva stanul mezi jmény Jarmila Kratochvílová, 
Radek Jaroš, Josip Kleczek, Martina Sáblíková, Marek Hovorka 
a Michal Šiška. 

Bohužel, panu Františku Plevovi jeho životní osud nedopřál tě-
šit se z takového významného uznání a dále realizovat svá přání 
a další nápady pro obyvatele rodného území a pak především 
pracovat pro svoji rodinu a těšit se s nimi. Náhlá příhoda ukončila 
jeho setrvávání mezi námi na zemi dne 20. října letošního roku. 
František svou prací vždy předával svoje poznatky širokému 
okolí, ale také především chtěl sdělit, že bez poznané historie 
není možné prožít kvalitní budoucnost. Mottem jeho práce bylo 
poznání že: 

„Jsou také lidé, kteří v cizině krásu hledají a cit pro krásu do-
mova nemají. Naše země je celá krásná všude, ale místo zrození 
je nejkrásnější, tak to je a bude!" 

Tak vyznívá celé jeho dílo k rodákům těchto území, a my si 
teprve později uvědomíme, jak hluboká mezera jeho odchodem 
městu Ledeč nad Sázavou a jeho okolí vznikla. 

Jeden z posledních snímků F. Plevy - Stvořidla, září 2009. 
Karel URBAN 

t S O S Č S K * W W W 5 



INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• BILLA bude otvírat 
24. listopadu kolaudace, 3. prosince 2009 slavnostní 

otevření. Takový harmonogram má nalajnovaný BIL-
LA v Ledči nad Sázavou. Stavba proto finišuje sprin-
terským tempem. Hlavní budova je zastřešena a omít-
nuta, parkoviště kolem budovy se dláždí, příjezdové 
a objízdné komunikace dokončují. Uvnitř stavby se 
střídají profesní specialisté na jednotlivých rozvodech 
energií a montáži zařízení. Okolo areálu staveniště po-
stupně mizí oplocení, těžká technika se stěhuje pryč. 
Tak lze charakterizovat dnešní stav. Za dva a půl měsí-
ce od zahájení výstavby je to slušná porce. 

Město čeká na kolaudaci autobusové čekárny a objízd-
né trasy pro autobusy, které BILLA městu bezúplatně 
převede. Čekáme též na zaplacení poslední části geome-
tricky odměřených pozemků kolem čekárny a parkoviš-
tě v rozsahu cca 450 m2 a na první nákup v nové prodej-
ně, kde našly zaměstnání tři desítky zájemců. 

• Zahájena rekonstrukce Nádražní ulice 
Po ulici J. Haška, kde byla 27. 10. 2009 konečně po-

ložena finální vrstva na vozovku, zahajujeme rekon-
strukci další místní komunikace v ulici Nádražní. Jako 
první zde nastoupila hradecká firma Unimont J.C.K., 
která pro Vodovody a kanalizace H. Brod, a.s. provádí 
rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu od kři-
žovatky s Komenského ulicí až po křižovatku s ulicí 
Poštovní. Proto je Nádražní ulice uzavřena. Jak je pa-
trno z přiložených fotografií, pracuje se, když počasí 
dovolí, svátek - nesvátek. 

Následovat bude i generální rekonstrukce vozov-
ky, přilehlých chodníků a parkovišť. Investorem této 
rekonstrukce je Město, dodavatelem ledečská firma 
EVOS-HYDRO. Termín dokončení je 30. 6. 2010. 
Náklady něco přes 8 mil. Kč jsou kryty dotací z kraje 
Vysočina. Po dobu rekonstrukce vozovky, na kterou 
dojde řada počátkem příštího roku, bude opět v plat-
nosti současná uzavírka. 
• Převaděč na Šeptouchově funguje dál 

Česká televize ve středních Čechách vypnula 1. 
listopadu analogové vysílače velkého výkonu Pra-
ha - Cukrák (ČTI na 26. kanálu), Votice - Mezivrata 
(ČTI na 30. a ČT2 na 56. kanálu) a Příbram - vrch 
Praha (ČT2 na 29. kanálu). Signály těchto vysílačů lze 
od začátku září jednoznačně rozeznat podle známého 
piktogramu (čtyři čtverečky v pravém spodním rohu 
obrazovky), k němuž se od začátku října připojila na-
víc textová lišta s bližšími informacemi. 

Vysílání ČT1/ČT2 z Cukráku, Mezivrat a Příbrami 
slouží jako zdroj signálu pro řadu analogových pře-
vaděčů (včetně toho na Šeptouchově). Divákům při-
jímajícím analogové vysílání Jedničky a/nebo Dvojky 
z těchto vysílačů malého výkonu se proto rovněž obje-
vil na obrazovce na daných programech nejprve v září 
piktogram a v říjnu i textová lišta. 

Na části těchto analogových převaděčů se jedná 
jen o důsledek jediného reálného technického řešení 
a není tím signalizováno jejich brzké vypnutí. Na pře-
lomu října a listopadu byly postupně přelaďovány na 
jiný zdroj a prozatím zůstanou v provozu. Diváci ladí-
cí jejich signál zaznamenají jen krátkou výluku, po níž 
jim zůstane analogový příjem zachován bez nutnosti 
jakýchkoliv úprav na anténách či přijímačích. Tato si-
tuace platí právě i pro analogový převaděč ČT2 Ledeč 
nad Sázavou (44. kanál). 
• Oprava železničního přejezdu dokončena 

V druhé polovině října proběhla oprava železniční-
ho přejezdu v ulici Komenského v Ledči nad Sázavou, 
která byla dokončena s dvoudenním zpožděním vyvo-
laným nečekanou sněhovou nadílkou. Během týdne 
byly odstraněny uvolněné kovové prahové vpusti a po 
změně počasí k lepšímu osazeny nové plastové prahové 
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vpusti, doplněny asfaltové pásy se zálivkou. Železniční 
přejezd byl po týdnu přerušovaných prací otevřen. 

Investorem opravy byla Správa železniční doprav-
ní cesty Jihlava, dodavatelem havlíčkobrodská firma 
Chládek a Tintěra. Na nutnost opravy upozornil SZDC 
místostarosta Jaroslav Doležal. 
• Na opravu silnice 11/339 přispěla EU 

Kraj Vysočina dokončuje opravu silnice 11/339 v úse-
ku od železničního přejezdu v Ledči nad Sázavou, přes 
Habrek, Vrbku až na hranice kraje. Po položení no-
vého asfaltového koberce od dodavatelské firmy M-
Silnice jsou zde nyní instalovány patníky a vodorovné 
značení vozovky. Kraj Vysočina využil k financování 
prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

• Policejní auta pro radnici 
Při letošní červnové návštěvě náměstka ředitele Policie 
ČR jihomoravského kraje plk. JUDr. Jaroslava Vaňka 
v Ledči nad Sázavou dne 2.6.2009 byla městu nabídnuta 
možnost bezúplatného získání vyřazených policejních 
vozidel. Této možnosti jsme využili a postupně si z Brna 
dovezli bílou Felicii kombi a VW Transportér 4+4. Tyto 
vozy (rok výroby 1998) jsme nejprve zbavili zbytků 
policejního označení, připravili je k technické kontrole, 
aby pak mohly ještě nějaký ten rok sloužit k potřebám 
městského úřadu a jeho příspěvkových organizací. 
• miniMIMOfest na hradě 
miniMIMOfest-nultýročníkmultižánrového kulturního 
festivalu proběhl v sobotu 10. října 2009 od 18:18 hodin 
v divadelním sále na ledečském hradě. Připravili ho DS 
Mimochodem a R.OneCzech. Na pódiu se ten večer 
vystřídaly DS Mimochodem, LuŠtěLa a Popros. 
DS Mimochodem zahájilo večerní program hrou 
s keltskou tématikou Pod Keltským Dubem plnou 
vtipných dialogů a humorných scének. V režii Fandy 
Čapka se v ní představili protagonisté DS Mimochodem 
R.OneCzech, Pepa Nádvorník, Vojta Roul, Vašek 
Roub, Markéta Sýsová, Hanka Kletečková, Honza 
Čapek a Renata Lédlová. 
Popros - folkové duo z Kralup nad Vltavou, které 
tvoří dvojice studentů pražské UK David Bernardy 
a Ondřej Šindelář, zakončilo zdařilý minifestival 
nádherným a bezprostředním vystoupením. 

LuŠtěLa - dívčí pěvecká skupinka z ledečské základní 
školy dostala po divadelním představení příležitost 
vystoupit s pásmem šesti rytmických písniček na hudbu 
z karaoke a třech s vlastním klávesovým doprovodem. 
Skupinu tvořily Lucka Slavíčková, Štěpánka Vrbová 
a Larisa Khachatryan, všechny z VIII. B. 

• Další lípa v Sačanech padla 
Týden před Dušičkami upozornil ledečský děkan 
ThDr. Jan Bárta úřady na nebezpečný stav mohutné 
lípy před hřbitovem v Sačanech, která neunesla tíhu 
nečekané sněhové nadílky do listím obsypané koruny 
a její hlavní kmen se v podélné ose rozlomil. Snad jen 
díky předchozímu vyvázání koruny se lípa udržela 
pohromadě. Jednalo se přitom o strom, u kterého 
ledečská radnice žádala před půl rokem o povolení 
k pokácení. Do řízení tehdy vstoupilo o.s. Molekul 
s nesouhlasným vyjádřením a odstranění tohoto 
nebezpečného stromu zabránilo. 
Lípa tak dalšího půl roku ohrožovala nově opravenou 
střechu sačanského kostela, který je kulturní památkou, 
hřbitovní zeď, náhrobky na hřbitově a též návštěvníky 
hřbitova. Po upozornění kněze a zjištění skutečného 
stavu již nešlo dále otálet. Obrátili jsme se ihned na 
odbornou firmu a požadovali rychlé radikální řešení. 
Ještě před Dušičkami byl strom zbaven všech větví 
a týden nato pokácen s tím, že za něho byly vysázeny 
další dvě nové lípy. Z šestice mohutných lip tak zbyly 
v Sačanech lípy tři. Jsou naštěstí mimo dosah kostela, 
ale hřbitovní zeď a náhrobky se v jejich stínu nacházejí 
též. Stav těchto přestárlých stromů tak budeme muset 
pravidelně kontrolovat. 
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HLEDÁM GARAZ 
k pronájmu na sídlišti 
v Ledči nad Sázavou. 

Nabídněte na tel.: 733 665 596. 

Provádíme montáže, opravy elektroinstalací 
a hromosvodů rod. domků, průmyslových 

objektů, domácích telefonů, rozvaděčů 
- vše včetně revizí. 

Dále prodej elektromateriálu, spotřebičů -
sporáky, boilery, přímotopy, elektrokotle. 
(se zápolením pro bydlení - s DPH 9%) 

tel.: 6 0 2 2 5 2 9 6 5 

elektro@elkompIex.cz 

PRODÁM 
starší šicí stroj a VĚNUJI 
6 ks postelových matrací. 

Kontakt na telefon: 733 526 129. v ^ 
PRODÁM 

dveře vchodové plastové vč. zárubně, 2 ks bílé 
a hnědé, částečně prosklené, PC 7 a 15 tis. Kč, 
nyní 4800 Kč a 8800 Kč. Dále různá plastová okna 
a balkónové dveře - levně. Vše nové z neuskutečněné 
stavby. Přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709. 

PRODÁM 
cihlový přízemní byt I 4-1 (cca 40 m2) se 

zaskleným balkonem na starém 
sídlišti (Fibichova ul.) v Ledči n. S. 

Cena 550 000Kč - platba HOTOVĚ! 

Kontakt na tel: 737 656 274. 

Oblastní char i ta Havl drod 
a TJ SOKOL 

pořádají 

21. listopadu 2009 
v ledečské sokolovně 

PLES LIPÍ 
PO&RÉ VŮLE 

Začátek ve 20:00 hodin 
Cena vstupenky: 100,- Kč 

Předprodej: stacionář Petrklíč 
Hraje: Vysočina a Country gang 

Zazpívá: LuštéLa 

Tombola a půlnoční překvapení 

Informace na tel. 569 731 557 

Setkání na Orlovech 
Osmadvacet se nás letos sešlo při zářijové výpravě na Orlovy. K historii tohoto památného mís-

ta jen připomínkou, že je spojeno se jménem zakladatele českého skautského hnutí, profesorem 
Antonínem B. Svojsíkem. 

Ti, kdo pravidelně přicházejí, i další, kteří se připojí jen vylákáni příjemnou pohodou na sklonku 
léta, už dobře vědí, že právě zde, u Orlovské myslivny v roce 1911 A. B. Svojsík, po zkušenostech, 
které získával studiem života mládeže i její výchovy v různých zemích, kde se již od roku 1907 
rychle rozvíjelo celosvětové skautské hnutí, překládal do češtiny knihu lorda Roberta Steph. Ba-
den-Powella „Scouting tor Boys". Její obsah obohatil úvahami 
i příspěvky tehdejších významných představitelů českého kul-

turního života v duchu naší národní povahy a tradic. Výchovný 
přínos této knihy, kterou nazval „Základy Junáctví" a její refor-
mátorské myšlenky ocenil i prof. T. G. Masaryk, který i po svém 
nastoupení do úřadu prezidenta zůstal velkým příznivcem 
skautingu a přijal funkci protektora. Svůj vztah k tomuto celo-
světovému hnutí vyjádřil slovy: „..akceptuji váš program". 

Na toto místo v Orlovských lesích, mezi Lipnicí a Humpol-
cem, kde stávaly od roku 1912 první skautské tábory pod ve-
dením prof. A. B. Svojsíka, se vracíme každoročně, abychom 
v bratrském gilwellském kruhu spojených rukou vyjádřili svou 
příslušnost i věrnost mravnímu zákonu skautingu, který žije 
a rozvíjí se ve všech zemích světa - s výjimkou tří (jistě si umí-
te doplnit). 

Scházíme se tak každoročně v zářijových dnech na místě spo-
jeném se vznikem v našich podmínkách, u památníku mladého 
básníka Jiřího Wolkera, jednoho z účastníků prvních táborů, 
který zde psal svůj „Táborový deník". Celý měsíc tady na táboře 
pobývali mladí skauti, odkázáni sami na sebe. 

Sem také vedou naše cesty od Lipnice, na setkání, které 
pravidelně zahajuje světelský bratr Bili, starající se o přípravu 
i program. Opět tu zazněla skautská hymna, následně před-
nesla sestra Tiki z Havlíčkova Brodu citlivě vybrané verše 
a bratr Sonny připojil příběh památného prvního ročníku setkání v roce 1970. 

Ještě před odchodem kutnohorští roweři upravili prostor kolem Wolkerova památníku a po 
krátkém pobytu u myslivny, na které je umístěna Svojsíkova pamětní deska, jsme sestoupili do 
Kejžlice a nakonec ještě před odchodem na vlak navštívili klubovnu světelských skautů. 

Termín příštího setkání opět za rok, věnovaného Svojsíkově památce, byl předběžně stanoven 
na soboru 11. září 2010. Loučíme se, však nás ještě čeká „Žižkovo kolečko" 10. října v Přibyslavi 
a potom 26. prosince tentokrát 44. ročník Melechovského pochodu. 

Oldskautí Ledeč - Sonny 

PRAMENY LÉČIVÝCH VOD 

Podzim 

Podzim jasný, podzim krásný, 
podzim smutný, podzim rmutný, 
podzim teplý, podzim chladný, 

podzim protikladný. 

JZlatá barva listí, 
vítr, který svistí, 

červeň muchomůrek, 
deště nudný čárek. 

Stříbro v pavučinách, 
chlad ve vlhkých zimách, 

stromů usínání, 
listí v mokré dlani. 

OtAo se v tobe vyzná, 
kdo ti krásu přizná? 

{jsi jak všechno v žití 
chvíli slunce svítí, 

chvíli tmí se v plískanici, 
vyberem si - my poutníci? 

V regionu Ledče nad Sázavou se nachází studánky jako je Nezdínská, Husitská (Križná) na úpatí 
Šafranice, Zdeslavická, Smrčenská, Leštinská. Pouze Melechovská je zapsána v Národním registru 
pramenů a studánek. Nedávno byla do tohoto registru zapsána ještě studánka Pekelská. Taje vzdálena 
asi 500 m od hlavní silnice směrem na Hněvkovice. Nachází se nalevo pár metrů od cesty. Studánka 
je hojně navštěvována a má dobrou pitnou vodu. Zároveň byl zapsán i pramen, nacházející se asi 20 
metrů od ulice Na Potoce v Ledči nad Sázavou. U tohoto pramene je vyvěšeno vyjádření Zdravotního 
ústavu se sídlem v Jihlavě, že voda odpovídá všem hygienickým požadavkům na pitnou vodu. 

Na obrázku Pekelská studánka. 
Jiří Sladkovský 
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NALEZENÁ ŠTĚŇATA - HAPPY END! 
Před časem jsme informovali, že 11. 10. bylo v lese poblíž Ledče odchyceno sedm 

zdivočelých štěňat. Ta byla umístěna v kotcích zřízených městem a členové místní 
ZKO se o ně starali a ochočovali je. Po týdnu péče již byla štěňata natolik přivyklá, že 
bylo možno je umístit náhradním majitelům. 

Protože tady v Ledči o ně nebyl zájem, obrátili jsme se na média a vyšel nám skvěle 
vstříc deník BLESK, který dne 20. 10. uveřejnil článek a foto štěňátek. Na tento člá-
nek pak zareagovala celorepubliková TV PRIMA a ve stejný den natočila a v hlavním 
večerním zpravodajství odvysílala šot o smutném osudu sedmi štěňat. Reakce veřej-
nosti byla velká, přihlásilo se o ně kolem 60 lidí z celé ČR, někteří dokonce z Ostravy, 
jeden pán si přijel z Trutnova, druhý ze Znojma... 

Ve čtvrtek 22. 10. pak TV Prima natočila předávání štěňat novým majitelům a 4 
pejsci a 3 fenečky dostali po špatném začátku života svoji druhou LEPŠÍ šanci. 

Jana Prchalová 

A opravdu i touto cestou PROSÍME 
všechny majitele fenek: NESTOJITE-LI 
o mladé, nechte vaši fenku KASTROVAT! 
Je to v současné době jen malý chirur-
gický zákrok, žádné velké rány na bříšku, 
žádné utrpení! A jsou to pověry, že fenka 
MUSI mít jednou v životě štěňata. Nebo 
že po kastraci VŽDY ztloustne a zleniví -
to je jen a jen na vaší vůli a my vám rádi 
poradíme, jak tomu předejít. 

Výcvikáři ZKO Ledeč n. Sázavou 

ŠEPTOUCHOVSKÉ TAJEMSTVÍ 
Na středu 30. září jsme pro žáky druhého stupně připravili v rámci projektu Ar-

boretum (Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.) projektový den s názvem „Septouchovské tajemství". 
Tento den se měl původně konat v místním lesoparku Septouchov, avšak počasí 
nám nepřálo a vytrvalý déšť nás přinutil narychlo změnit všechny plány. Jednotlivá 
stanoviště byla rozmístěna po celé škole, v tělocvičně a v blízkém okolí školy. Celý 
projektový den byl postaven na ledečské pověsti o „Hátě Septouchovské". Ráno 
všechny žáky v tělocvičně přivítala pro ně neznámá „osoba" (Háta), která jim zada-
la následující úkol: „Vyluštit její jméno a příběh". Poté se jednotlivé třídy rozešly 
na stanoviště a započalo velké celoškolní pátrání. Jakmile žáci splnili některý z při-
pravených úkolů, obdrželi vždy jedno písmeno z tajenky. A nebyly to vždy jednodu-
ché úkoly: poté co se vymotali z pavoučích sítí a zvládli namlouvání roháčů, už mu-
seli shánět potravu pro právě hnízdící břehule, správně vyplnit test o lese, nakrmit 
hladovějící živočichy a další. Nakonec se všechny třídy přes nejrůznější nástrahy 
• —•—— probojovaly a získaly všechna písmena, 

aby mohly rozluštit celé „Septouchovské 
tajemství." Háta se s nimi po přečtení celé 
tajenky rozloučila, pochválila je za jejich 
vynikající práci během projektového dne 
a zároveň poděkovala také všem učitelům, 
kteří se podíleli na přípravě tohoto vyda-
řeného dne realizační tým 

4 fwž^íU./ 

POVEDLO SE! 
Po roční intenzivní výcvikářsképráci má 

ledečské cvičiště psů první úspěch: Hned 
SEDMI jeho členům se podařilo v neděli 
11. 10. 2009 se svými psy složit zkoušku 
ZZO (= Zkouška Základní Ovladatelnosti) 
podle Národního zkušebního řádu! 

Díky vytvořenému zázemí jsme již ne-
museli zkoušku konat na cvičišti ve Světlé 
n. Sázavou, ale v „ domácím " prostředí, 
což určitě přispělo k dobrým výsledkům. 
Jako rozhodčí nám byl CKS přidělen pan 
Karel Och, ledečský rodák, který měl 
z našeho úspěchu také radost. 

Gratulace patří p. Valouškovi s Dic-
kem, p. Gampemu s Nelou, p. Blažkové 
s Engi, p. Vejsadové s Rosie, p. Prchalo-
vé s Woodym a slečnám V Malimánkové 
s Alanem a P Blažkové s LakymU 

Za úspěch považuje kynologická orga-
nizace v Ledči také „AKCI ŠTĚŇATA ". 
Podařilo se - po oznámení houbařů 
- odchytit začátkem října sedm v lese 
zdivočelých štěňat a týdenní péčí členů 
ZKO o ně v městských kotcích je nato-
lik ochočit, že mohla být přes média ( = 
článek v Blesku a televizní reportáž celo-
republikové TV PRIMA ) umístěna k no-
vým majitelům. Snad tedy budou mít po 
nepodařeném „ dětství" (hrozil jim úhyn 
hlady v neočekávané sněhové nadílce) 
šanci na další lepší život! 

PODĚKOVÁNÍ 
Touto cestou bych chtěla poděkovat ledečským zastupitelům, Janu Drápelovi a Petru Stránskému, za poskytnutí 
finančního daru 7 800 Kč ZŠ Ledeč nad Sázavou na nákup elektronického okuláru, který umožní žákům vidět 
biologický preparát prostřednictvím datového projektoru přímo na plátně. Petra Vágnerová, ředitelka školy 
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Gymnázium, Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 

Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Gymnázium a Střední odborná škola Vás zvou na 

DEN OTEVŘENÝCH DVERI 
Kdy: v sobotu 28. 7 7. 2009 od 8.00 do 12.00 
Kde: budova Gymnázia na Husově náměstí 1, 

Škola a Domov mládeže Koželská 55 7 
a Dílny, Poštovní 405. 

Naše gymnázium nabízí osmileté a čtyřleté všeobecné studium s maturitou. 
Střední odborná škola nabízí následující obory: 

DETIV PRIRODE 
V mlze schovaný lesopark Šeptouchov 
byl 22. září svědkem projektového dne, 
v rámci projektu Arboretum (Tento pro-
jekt je spolufinancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.) s názvem „Děti v pří-
rodě". Tohoto v pořadí již třetího projek-
tového dne se zúčastnili žáci I. stupně 
naší školy a žáci ze ZŠ Habrecká. Cí-
lem projektového dne bylo procvičení 
a zopakování znalostí, které děti získaly 
v předcházejících projektových dnech. 
Děti se rozdělily do skupin, obdržely 
pracovní listy a spolu se svými třídními 
učitelkami vyrazily na Šeptouchov. Tam 
už se děti vydaly na jednotlivá stanoviš-
tě a snažily se co nejlépe splnit zadáva-
né úkoly, aby dnes vyšly z projektového 
dne jako vítězové. Na Šeptouchově pro 
ně bylo připraveno deset stanovišť s nej-
různějšími úkoly: určování hub, stromů, 
bylin, zvířat, úkoly ze zdravovědy, há-
zení šišek na cíl a další. Pro zpestření 
a vyzkoušení hbitosti a šikovnosti byly 
pro děti připraveny také opičí dráhy, lana 
na přetahování, chůdy, pytle na skákání. 
Projektový den se vydařil, mlha rozpusti-
la a všichni, včetně dětí, odcházeli domů 
spokojeni a napjati, kdo nakonec zvítězí? 
Všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto 
dne, patří poděkování. 

učitelky I. stupně a ZŠ Habrecká 

Svačí vaše dítě ve škole? 
A víte co? 

První desítky škol se v České republice při-
hlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. 
Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo 
do třídy, aniž musí mít u sebe peníze a roz-
hodně ji nezahodí do koše - samy si ji totiž 
objednají na internetu, podle své chuti. 

Možná patříte k rodičům, kteří vybaví 
svou ratolest každé ráno domácí svačin-
kou. Možná jste rodičem, který dítěti místo 
svačiny dá „na svačinu". Ať už patříme ke 
kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, 
že domácí svačina zůstala nedotčená v ak-
tovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl 
v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od 
čokoládových tyčinek. Přitom právě na 
snídani a svačině závisí energetické poměiy 
v dětském organismu během školní výuky 
- a od nich se odvíjí například míra pozor-
nosti či základy budoucího zdraví. 

Dopřát školním dětem zdravou svačinu, 
dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž 
by děti musely mít při sobě peníze a udělat 
ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny 
do škol, který v České republice právě star-
tuje. Rodiče mohou dětem svačiny předpla-
tit převodem na bankovní účet, složenkou, 
nebo přes systém PaySec a děti si na interne-
tu svačinu samy vyberou a objednají, klidně 
na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdra-
vou svačinu dostanou až do třídy, přímo 
z výrobny, čerstvě připravenou. 

Celý objednávkový systém je přístupný 
z internetové adresy www.svaciny.eu. Děti 
si mohou vybírat ze sladkých i slaných sva-
čin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jis-
totu, že jejich dítě svačí - a že svačí zdravě. 

Alexandr Bílek 
autor projektu Svačiny do škol 

STUDIJNÍ: 
Informační technologie 
a ekonomika - čtyřletý učební obor 
zakončený maturitní zkouškou 
Strojírenství se zaměřením na 
informační technologie a počítačovou 
grafiku - čtyřletý učební obor 
zakončený maturitní zkouškou 

UČEBNÍ: 
Strojní mechanik (zámečník) -
tříletý obor zakončený závěrečnou 
zkouškou s výučním listem 
Nástrojař - tříletý obor zakončený 
zkouškou s výučním listem 

Divadlo bourá jazykové bariéry 
- a ledečští gymnazisté byli u toho... 

Téměř 80 studentů gymnázia ve věku od 13 do 19 let mělo 6. října příležitost přesvědčit se 
o prospěšnosti divadla pro výuku jazyka, tedy konkrétně angličtiny. Ti mladší poprvé, ti nejstarší 
třeba již posedmé, tolikrát jsme se v posledních letech vydali na divadelní představení v anglic-
kém jazyce. A i tentokrát jsme byli nadšeni, představení bylo poutavé, herci hráli s obrovským 
nasazením. Jak by taky ne, když mají herecké zkušenosti z mnoha významných divadelních 
souborů a scén. Britský soubor The TNT Theatre navštívil Prahu na pouhých šest dní, aby ve 
spolupráci s The American Drama Group Europe předvedl klasické dílo Johnatana Swifta Gul-
liverovy cesty. Tento satirický román nám byl podán komickou, hravou cestou. Sledovali jsme 
putování hlavního hrdiny Lemuela Gullivera fiktivními zeměmi, jako Liliputem, zemí trpaslíků, 
Brobdingnagem, zemí obrů, Laputem, létajícím ostrovem a nakonec zemí Hvajninimů, zemí 
„moudrých" koní, jimž slouží zdivočelí lidé - Jahuové. Přestože publikum často vybuchovalo 
smíchy nad nejrůznějšími gagy, vnímali jsme ostrost satirické kritiky poměrů v zemích posti-
žených pokřivenými vládnoucími strukturami. A nejen to, z jeviště na nás působilo i ztělesnění 
mnoha špatných vlastností, jako například nenávist, pýcha, zištnost, prolhanost, zbabělost, zlo-
myslnost, úskočnost. Na druhou stranu jsme pozitivně vnímali vlastnosti jako jsou tolerance, 
pravdomluvnost, odpor k násilí, okrádání, či ovládání druhých. Ověřili jsme si nadčasovost Swif-
tova románu, kterým autor kritizoval soudobé poměry nejen v Anglii, ale i v tehdejší Evropě. Po 
dlouhém potlesku a plni dojmů si studenti užili krátkého rozchodu v centru Prahy a do Ledče 
jsme se vrátili obohaceni o nevšední nejen kulturní, ale i jazykový zážitek. Jsme rádi, že se mů-
žeme těšit na příště... 

Za učitele anglického jazyka RNDr. Sabina Krejčíková, CSc. 

Ve čtvrtek 22. října podniklo čtyřicet studentů našeho gymnázia výlet za hranice všed-
ních dnů i hranice naší země: navštívili tři expozice Dolnorakouské zemské výstavy, 
dvě ve městech Horn a Raabs, a třetí v Telči. Kraj Vysočina se v letošním roce stal pro 
tuto příležitost partnerem Dolního Rakouska a podílel se na uspořádání rozsáhlé a ne-
obyčejně bohaté výstavy mapující společné i rozdělené dějiny našich zemí. Studenti 
si tak netradičním způsobem připomněli, co znají z hodin dějepisu, i dozvěděli mnoho 
nového. Nahlédli na rozpad monarchie z opačné, tedy té rakouské strany, porovnali 
vývoj obou zemí po světových válkách i v době meziválečné, prožili osudy jedinců 
různých národností ve dvacátém století, zkrátka mohli si dějiny „osahať, strávit trochu 
jiným než obvyklým způsobem. A tak přes časovou tíseň, neboť množství a kvalita 
exponátů byly obrovské a těžko zvládnutelné za pouhý den, zanechala výstava v jejich 
myslích snad to podstatné. To, o co její autoři usilovali: skutečnost, že s našimi jižními 
sousedy nás toho mnohem víc pojí, než rozděluje a že porozumění a otevřenost jsou 
jedinou cestou ke společné budoucnosti v rámci Evropské unie. JaB 

O podzimních prázdninách se v našem „Domečku" ko-
nalo první kolo soutěže ve skládání PUZZLE. Sešlo se 
31 závodníků, kteří bylí rozdělení do třech kategorií. 
Skládání puzzle bylo stopováno a tří nejlepší v každé ka-
tegorií postupují do kola krajského, které se opět koná 
12. I I . 2009 v DDM v Ledči. Zde se setkají ti nejlepší 
z celého kraje Vysočina a vítězové postupují do kola ce-
lostátního, které bude v Praze. Držme Ledečákům palce! 
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PIRUETY OD ČASNÉHO RÁNA 

Atos aréna - zimní stadion v Ledči je již druhý měsíc v plném provozu. Při pohledu 
na rozpis rezervací leduje zřejmé, že ledová plocha stadionu je plně využívána. Své 
hodiny zde má přípravka, mladší i starší žáci, elevové, veteráni, muži „A". Dále je to 
rezervace pro různé organizace, školy a samozřejmě pro bruslící veřejnost. 

Jednu část HC Ledeč n. S. tvoří oddíl krasobruslařek. Jsou to děvčata ve věku 7-17 
let z H. Brodu. Tento oddíl se stal součástí HC Ledeč n. S., díky dobrým podmínkám pro 
trénování, které získaly od Města Ledče. Mladé závodnice trénují pod vedením trenérky 
III. třídy Zdeny Suchánkové a tréninkové hodiny začínají již v 6 hodin ráno. Nejmladší 
závodnice jsou žačky Aneta Juhaňáková (8 let) a Eliška Lísková (9 let), která minulý 
rok skončila na 11. místě v celorepublikové pohárové soutěži Českého krasobruslař-
ského svazu. Další členkou tohoto oddílu je 171etá juniorka Markéta Suchánková, která 
působí jako asistentka trenéra a v současné době se připravuje na trenérské zkoušky. Na 
projekt Bruslička se připravuje 121etá Markéta Juhaňáková. Jediná Ledečačka je Mar-
kéta Blažková, která v sedmi letech trénuje základy krasobruslení. Všechny závodnice 
pilně trénují, aby mohly úspěšně reprezentovat HC Ledeč nad Sázavou. 

Na obrázku Eliška Lísková a Aneta Juhaňáková. 
Jiří Sladkovský 

XAVI NADCHNUL 
Zdi hradu v Ledči nad Sázavou byly svědky lokální 

hudební události roku. V zrekonstruovaném divadel-
ním sále místního ochotnického sdružení Mimocho-
dem uspořádalo toto sdružení ve spolupráci s o.s. 
Molekul koncert moderního písničkáře Xaviera Bau-
maxy. Už od půl sedmé se začali scházet první diváci, 
které vítalo příjemné prostředí a dobrá nálada. Jak už 
to tak v Ledči bývá, většina diváků přišla po úderu 
sedmé hodiny večerní a tak organizátoři přistoupili 
k posunutí začátku akce až do okamžiku, kdy budou 
všichni hudbychtiví uvnitř sálu. 0 půl osmé pak ro-
zezvučel struny své kytary předskokan R.OneCzech, 
písničkář ze Zruče nad Sázavou. Posluchače naladil 
na nevážnou notu celé akce svými netradičními pís-
němi. A pak to přišlo. Lépe řečeno a pak přišel on. 

PRISTE DOVRŠÍME TŘICÍTKU 
Dne 3. 11. 2009 se v Centru - DDM Ledeč nad Sázavou konal 29. ročník tradiční 

pěvecké soutěže „Ledečský slavíček" o cenu starosty. Sešlo se 36 soutěžících, kteří 
byli dle věku rozděleni do tří kategorií. Porotu tvořili pedagogové ZŠ Ledeč n. Sáza-
vou, Dana Tůmová, Soňa Kroutilová a Josef Pavlíček. Atmosféra v sále byla vyni-
kající. Zpěváčky přišlo podpořit asi 30 diváků, zejména rodičů. Hlavní ceny věnoval 
starosta města pan Vrba, které osobně předal. Vítězové jednotlivých kategorií postou-
pili do hudební soutěže Jihlavský slavík, konané 14. 11. 2009 v Jihlavě. Doufáme, že 
naváží na úspěchy z minulých let a budou naše město dobře reprezentovat. Výsledky 
první kategorie: 1. místo - Maštálková Kateřina, 2. místo - Sekotová Terezie, 3. místo 
- Casková Adéla. Výsledky druhé kategorie: 1. místo - Hamajdová Barbora, 2. místo 
- Slavíčková Lucie, 3. místo - Vrbová Štěpánka, výsledky třetí kategorie: 1. místo -
Khachatryan Larisa. Těšíme se na další ročník a všem soutěžícím gratulujeme. 

Za Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou Marcela Mainerová 

Xavier Baumaxa. Dosud sedící posluchači se 
nahrnuli k podiu, aby byli u své hvězdy co možná 
nejblíže. AXavi je za to odměnil skvělým vystoupe-
ním, které bylo plné novinek, včetně absolutně nej-
novějšího hitu Dany de Vito nevito, který vznikl jen 
pár minut předtím v zákulisí... Hodinu a půl trvající 
nářez nadchnul všech přes 120 přítomných a snad 
nikdo neodcházel nespokojený. 

Obě sdružení mají velké plány do budoucnosti, 
se kterými se můžete seznámit na jejich interne-
tových stránkách http://mimochodem.com nebo 
http://molekul.cz. 

Za divadlo Mimochodem Josef Nádvorník 

^ TJ Sokol Ledeč 
nad Sázavou 

pořádá v místní sokolovně 
po 8 leteck opět 

SILVESTROVSKOU 
ZÁBAVU 

Hrát bude populární skupina 
IMPULS. 

Pořadatelé zvou všeckny fy, kteří se 
chtějí s končícím rokem rozloučit 

zvesela, ve společnosti svých přátel. 
Začátek je ve 20 hodin. 
Předprodej vstupenek: 

prodejna „Dárkové z boží" 
pí Kunášková (u mostu). 

^ f 
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Dne 9. prosince 2009 uplynou už dva 
smutné roky, kdy nás navždy opustil pan Jiří 
ŠÍMA z Ledče n. S. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte v tyto dny spolu s námi. 

Rodina, Šímová 

BLAHOPŘÁNÍ 
V polovině listopadu oslaví náš dlouholetý 
funkcionář Karel Hruša „sedmdesátku". 

Karel věnoval ledečskému fotbalu téměř půl 
století svého života, ať už jako předseda 

oddílu, jeho sekretář nebo populární 
komentátor sportovních a kulturních akcí. 

Vše NĚJ a hodně zdraví přeje 
fotbalový výbor TJ KF Ledeč n. S. 

Obec Hněvkovice, zast. starostou obce panem Václa-
vem Šťastným a zástupcem starosty panem Josefem 
Rajdíem, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 
1 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 

ZÁMĚR 
obce pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 132 
objekt občanské vybavenosti - prodejnu smíšeného 
zbož í a potravin na pozemku st. pare. čís. 161/1 v obci 
Hněvkovice a kat. území u Ledče nad Sázavou. 
Podmínky nájmu: provozování prodejny smíšeného 
zboží a potravin v dosavadním rozsahu od 1.12.2009. 
Zájemci se mohou k záměru vyjádřit a předložit své na-
bídky ve lhůtě do 20.11. 2009. Po uplynutí shora uve-
dené lhůty rozhodne o této věci zastupitelstvo obce. 
(O prodeji, darování či směně rozhodne zastupitelstvo 
obce, o pronájmu nebo výpůjčce rozhodne rada obce, 
resp. starosta v obci, kde se obecní rada nevolí.) 

Stavební 
spořitelna roku 

2009 

Stavební 
spoření 
Od experta na spoření 
a financování bydlení. 
Nová smlouva i prodloužení 
stávající smlouvy ZDARMA* 

STAVEBNÍ 
SPOŘENÍ _ 

Z D A R M A 
mKĚKĚĚĚĚĚĚĚKT jm 

fli* ^áí J 

Husovo nám. 139, 58 401 Ledeč nad Sázavou 
Tel./Fax.: 569 722 380 
Po-Pá: 9.00- 17.00 

Taneční skupina S A F E J A (při D D M ) 
Vás srdečně zve na 

PLES S VŮNÍ ORIENTU 
2 2 . ledna 2 0 1 0 v 1 9 : 3 0 

K u l t u r n í dům v K o z l í 
Vstupenky v předprodeji na Infocentru Ledeč n. S . 

Doprava Ledeč - Kozlí a zpět zajištěna 
K poslechu a tanci hraje hudební skupina Melodie 

Akce pod patronací SDH Sechov 

LETOŠNÍ SEZONA V LEDEČSKÉM MUZEU SKONČILA 
Nastává zimní období, sezona skončila a muzeum, věž i hrad do dubna 2010 částečně osiří. Přesto, že tento rok bylo otevřeno, 

oproti loňskému, od úterý do neděle, byla návštěvnost o něco slabší. Částečně se na tom projevilo natáčení scén k ruskému filmu 
Faust, kdy musel být objekt hradu téměř tři týdny uzavřen. Pro turisty byla opět velmi přitažlivá vyhlídka z věže na město a po-
zoruhodné okolí s vinoucí se řekou Sázavou. Se zájmem si prohlíželi expozici muzea, která byla doplněna prezentací výtvarných 
děl různých umělců. Je zajímavé, že se někteří návštěvníci po letech znovu do muzea vracejí a často vzpomínají a hledají některé 
exponáty, na kterých se zub času nemilosrdně podepsal a jsou uloženy v depozitáři, kde čekají na finanční injekci, aby mohly být 
restaurovány a znovu navráceny zpět (obraz z vlasů jeptišek, nádobu s černými a bílými kuličkami, které si odsouzenci tahali v pří-
padě nerozhodného ortelu, bílé svatební šaty, atd.). Vzhledem k tomu, že jsme národ, který je stále s něčím nespokojený, většina 
turistů zde postrádala veřejné záchody, přesto, že hradní příkop je dostatečně prostorný. V tropických letních dnech, když, jak říkali 
pro špatnou orientaci, konečně dorazili udýchaní na hrad, rádi by se něčím osvěžili, leč občerstvení žádné. Přesto by si měli vážit 
toho, že jim nabízíme podmínky, které je situují do období středověku - no až na ten novodobý odpadkový koš, který byl vloni 
konečně po osmi letech očekávání umístěn před muzeum, čímž ubylo na nádvoří povalujících se papírů a zbytků cigaret. 

Doufejme, že v následujících letech se počet turistů a návštěvníků hradu a muzea bude zvyšovat, vždyť je to jedno z mála, co jim 
naše malebné městečko může nabídnout. 
Sezona 2009: celkem 6 266 osob. 

Z toho muzeum včetně výstav: 
Celkem 3 517 osob, z toho jednotlivě 2 953 osob, 
ve skupině 564 osob. 

Z toho výstavy samostatně: 
Celkem 231 osob, z toho jednotlivě 189 osob, 
ve skupině 42 osob. 

Z toho věž: 
Celkem 2 749 osob, z toho jednotlivě 2 353 osob, 
ve skupině 396 osob. 

Neplatící - dětí do 6 let, DM - 18. 5. 
Celkem 272 osob 
Muzeum + výstavy - dle kategorie: 

Dospělí: jednotlivě 1 489 osob, ve skupině 99 osob. 
Důchodci, děti do 15 let: jednotlivě 1 065 osob 
ve skupině 84 osob. 
Školy: 339 osob. 
Děti do 6 let + DM: 272 

Ing. Marie Znojemská 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
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