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XVII. SLAVNOSTI PIVA 

XVII. ročník Slavností piva proběhl v pondělí 5. července 2010 od 15:00 hodin 
v areálu sportovního stadionu. Letošnímu ročníku přálo počasí a organizátoři z TJ 
Kovofiniš sice zůstali věrni vyzkoušené multižánrové skladbě programu, ale tento-
krát dali mnohem větší prostor ledečským kapelám. A tak se na pódiu postupně vy-
střídala hudební formace Vysočina, dívčí pěvecká skupina LuŠtěLa, kapela Country 
gang, rockové mládí Bigbitovy shellmy, známá Psychohlína a jako tahák večera 
rocková skupina Kabát revival. Tedy od dechovky, přes pop a country až k rocku. 
Na závěr proběhla diskotéka v režii dalšího Ledečáka DJ Kaliče. 

Návštěvníci této akce si mohli poslechnout nejen pěknou muziku, ale též se ob-
čerstvit u postavených stánků, ochutnat pivo několika značek a prohlédnout si areál 
TJ Kovofiniš, který už léta volá po pořádné rekonstrukci. 

Na tradiční ledečskou akci dorazil i štáb televize R1 Vysočina a ve čtvrtek 8.7. 
v 17:40 hodin byl na TV Prima odvysílán z ledečských slavností krátký zpravodaj-
ský šot a o týden později pak na stejném kanálu pořad Zrcadlo týdne tentokrát ze 
Slavností piva v Ledči nad Sázavou. Stanislav Vrba 

VÝSTAVY 
V GALERII MUZEA 

Ještě do konce měsíce srpna je možno 
navštívit výstavu „Zahradní keramiky" 
pana Pavla Nováka. Pan Pavel Novák 
se narodil v roce 1950. Celý život ho 
zajímala práce s přírodními materiály 
a ve volných chvílích tvořil ze dřeva či 
kamene. Od roku 1997 pracoval v USP 
Háj u Ledče nad Sázavou a právě 
tam se zapojil v roce 2001 do projek-
tu „Hele hlína". Tato metoda pochází 
z dílny v Tasově od pana Axmana. Jme-
nuje se tedy Axmanova technika mo-
delování. Byla vyvinuta pro nevidomé 
a postižené. Od roku 2008 je pan Novák 
v invalidním důchodu a díky této práci 
s hlínou překonal deprese a stres z ne-
moci. V současné době spolupracuje se 
Sociálně terapeutickou dílnou a staci-
onářem Petrklíč v Ledči nad Sázavou, 
jejichž výrobky jsou na této výstavě též 
prezentovány. 

V měsíci srpnu a září se bude konat 
v galerii muzea výstava obrazů a kre-
seb pana Vladimíra Císaře z Kutné 
Hory, který učil sedmnáct let výtvarnou 
výchovu a dějiny umění na gymnáziu. 
Není profesionální malíř, přesto měl již 
desítky úspěšných výstav. 

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2010 
10.-11.7. Dr. Hanusek, Nádražní 72, Havlíčkův Brod 569 432 442 

17.-18. 7. Dr. Maštálka, Habrecká 450, Ledeč n. S. 569 721 553 

24.-25. 7. Dr. Maštálková, Habrecká 450, Ledeč n. S. 569 721 553 

31.7.-1.8. Dr. Pexa, Zámecká 730, Světlá n. S. 569 477 111 

7.-8. 8. Dr. Ander, Nám. T. G. M. 326, Chotěboř 569 623 980 

14.-15. 8. Dr. Kočová, Habrecká 450, Ledeč n. S. 724 170 466 

BITVA O NOTORBMRG 
, Č E R V E N C E Í O I O 

D B A - SOUTĚŽE - SOUBOJE - TRŽIŠTĚ 

na louce pod Sechovem 
bude otevřen od 12 hodin 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 28. června 2010 

ZM schvaluje: 
- bezúplatné převedení pozemků a existujících staveb ve vlastnictví TJ Kovofiniš Ledeč 

nad Sázavou darovací smlouvou Městu Ledeč nad Sázavou. Tato smlouva bude obsa-
hovat kompletní výčet pozemků a staveb, včetně informací o jejich stavu. Konkrétní 
znění darovací smlouvy projedná rada města na své schůzi 19. 7. 2010, stejně jako 
znění nájemní smlouvy vůči TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou k předmětným nemo-
vitostem účinné ke stejnému datu, jako bude nabytí právních účinků vkladu do KN 
k předmětným nemovitostem. Touto nájemní smlouvou bude řešeno i pojištění daro-
vaného majetku a ostatních rizik. Pro příští zastupitelstvo bude připravena souhrnná 
informace o převodu majetku a navazujících smlouvách starostou města a již existující 
komisí pro převod majetku TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou. 

- Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Ledeč nad Sázavou zpracovanou 
auditorem ing. Pavlem Lelkem, CSc„ číslo osvědčení 1421. 

- závěrečný účet Města Ledeč nad Sázavou za rok 2009, který byl vyvěšen dne 7. 6. 
2010, sejmut dne 23. 6. 2010. 

- přijetí dotace v celkové výši 64 586,- Kč na následující akce: 
1) Ošetření významné lípy u stadionu v Ledči nad Sázavou (13 571,- Kč) 
2) Ošetření významné lípy u Lesní společnosti v Ledči n.S. (9 268,- Kč) 
3) Ošetření 1 dubu v areálu starého hřbitova v Ledči n.S (11 657,- Kč) 
4) Ošetření 6 ks lip v areálu starého hřbitova v Ledči n.S. (30 090,- Kč) 
a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušných smluv. 
Dotace byly přiděleny na základě Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků 
v rámci programu péče o krajinu - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního 
a krajinného prostředí Vydané Ministerstvem životního prostředí. 

- přijetí dotace z grantového programu kraje Vysočina „Památkově chráněná území 
2010" na akci „Obnova historického vzhledu budovy č.p. 16" ve výši 100.000,- Kč. 

- přijetí dotace z grantového programu kraje Vysočina „Sportoviště 2010" na akci 
„Údržba víceúčelového hřiště" ve výši 25.000,- Kč. 

- přijetí dotace z kraje Vysočina v rámci podpory údržby zeleně sečením na veřejných pro-
stranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy, ve výši 11.970,- Kč. 

- přijetí dotace v rámci grantového programu kraje Vysočina „Jdeme příkladem - před-
cházíme odpadům ve výši 80.000,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu pod-
pisem příslušné smlouvy. 

- přijetí dotace z grantového programu kraje Vysočina „Jednorázové akce 2009" na 
podporu projektu Ledečský taneční pohár VIII. ročník ve výši 20.000,- Kč a pověřuje 
starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy. 

- přijetí dotace z Krajského úřadu kraje Vysočina na volby do poslanecké sněmovny ČR 
ve výši 154.000,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné 
smlouvy. 

- přijetí dotace z kraje Vysočina na provozování Domu s pečovatelskou službou ve výši 
44.000,-Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy. 

- přijetí dotace z grantového programu kraje Vysočina „Rozvoj vesnice 2010" na akci 
„Oprava komunikací v místní části města - Souboř" ve výši 93.287,- Kč. 

- přijetí dotace z grantového programu kraje Vysočina „Bezpečné metropolitní sítě 
2010" na akci „Rozvoj síťové infrastruktury" ve výši 180.000,- Kč. 

- přijetí dotace v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina. Na plánovanou 
akci „Oplocení rizikových míst areálu školy - Nádražní" ve výši 40.034,-Kč. 

- žádost Místní organizace ČRS na dětské rybářské závody ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek 
bude hrazen z prostředků Města. 

- žádost paní Jarmily Kohlmayerové na poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památ-
ky čp. 76. ve výši 164.596,- Kč. 

- žádost TJ Sokol Ledeč nad Sázavou o poskytnutí příspěvku na renovaci podlahy sálu 
sokolovny ve výši 10.000,- Kč. 

- žádost Občanského sdružení „Přátel Želivky" o příspěvek na záchranu nástěnných ma-
leb v kostele sv. Víta ve výši 5.000,- Kč. 

- navýšení příspěvku TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou o 300.000,- Kč. 
- po projednání hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola 

Ledeč nad Sázavou za rok 2009 úhradu ztráty z hospodářského výsledku ve výši -
36.336,93 Kč z rezervního fondu. 

- po projednání hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč 
nad Sázavou za rok 2009 převedení hospodářského výsledku ve výši 6.852,52 Kč v po-
měru 20% do rezervního fondu a 80% do fondu odměn. 

- po projednání hospodářského výsledku správy městských bytů za rok 2009 firmy ATOS 
spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou využití hospodářského výsledku ve výši 1.313.964,- Kč 
takto: 
1.) 1.114.000,- Kč je již zařazeno ve schváleném rozpočtu města Ledeč nad Sázavou 
2.) 199.964,- Kč ponechat na účtu nájemného ATOS. 

- vyčlenění částky 600.000,- Kč v rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na vybavení MŠ 
Družstevní v Ledči nad Sázavou. 

- zadání zakázky na vybavení nové třídy Mateřské školy Družstevní v Ledči nad Sáza-
vou nábytkem firmě Martin Kraus - Makra, Křovina s.r.o.. 

- navýšení rozpočtu o vícepráce, specifikované v „komentáři „ na akci „Gymnázium, 
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - Stavební úpravy víceúčelového sálu" v částce 
270.616,50 Kč. Vícepráce budou zakotveny do dodatku smlouvy č. 1, která bude vy-
pracována v souladu s usnesením zastupitelstva města. 

- zařazení částky 237 tisíc Kč na výměnu oken v domě čp. 473, ul. 5.května v Ledči n. 
S. do rozpočtu města na rok 2010. 

- zadání zakázky na výměnu oken v domě čp. 473, ul. 5.května v Ledči n. S.firmě ATOS 
s.r.o., Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou za cenu 236.494,- Kč se zárukou 72 měsíců. 

- navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou pro příspěvkovou organizaci 
SVČ o celkovou částku 320.000,- Kč. 

- návrh na rozpočtová opatření č. ZM04_R02 na rok 2010 
- závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2010, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 
- ceny pozemků pro schválený převod na Vodovody kanalizace H. Brod, a.s. dle znalec-

kého posudku č. 7102/157/2010A a souhlasí s uzavřením příslušných smluv. 
- bezúplatný převod pozemku parc.č. 140 v kat. území Ledeč nad Sázavou od Pozemko-

vého fondu České republiky, Praha. 

- bezúplatný převod pozemků PK 815 a 816 v kat. území Ledeč nad Sázavou (hřiště na 
Pláckách) od ÚZSVM Praha. 

- směnu částí pozemků pare. č. 875/3, parc.č. 1649/1, parc.č. 2215/41, parc.č. PK 1629 
v celkové výměře 120m2 s Krajským úřadem kraje Vysočina za jiné pozemky o cel-
kové výměře 810 m2 z důvodu majetkového vypořádání pozemků okolo komunikace 
č.II/130 v k.ú. Ledeč nad Sázavou ulice Koželská. 

- směnu a prodej částí pozemků parc.č. 2024/1, 2024/5, 2289/1 a 2326/1 dle GP vše 
v kat. území Ledeč nad Sázavou, na konci ulice Na Žižkově (u „Moštárny") za cenu 
100,- Kč/m2, Ing. Jiřímu Kroužkoví z Ledče nad Sázavou. 

- prodej části pozemku parc.č.2287/20 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše 40 m2 v ul. Ná-
dražní, firmě CWS s.r.o. Tovární čp. 1378/40 Ústí nad Labem, za cenu 100,-Kč /m2. 

- prodej části pozemku pare. č. 2215/8 v k.ú. Ledče nad Sázavou o výměře cca 30m2 Fran-
tišku Jindrovi a Ivě Hoskovcové oba z Ledče nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2 v souladu 
s geometrickým zaměřením dle přiložených žádostí a vzájemně odsouhlaseným. 

- prodej části pozemku pare. č. 2215/8 v k.ú. Ledče nad Sázavou o výměře cca 12m2 

Zdeňku Hrabaňovi a Miroslavu Hrabaňovi z Ledče nad Sázavou za cenu 100,- Kč m2 

v souladu s geometrickým zaměřením dle přiložených žádostí a vzájemně odsouhlase-
ným. 

- prodej pozemku parc.č. 354/8 o výměře 29 m2 a pozemku parc.č. 354/64 o výměře 2m2 

v kat. území Ledeč nad Sázavou, ul. Zoufalka II. v Ledči nad Sázavou, Josefu a Janě 
Stránským z Ledče nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2. 

- prodej pozemku parc.č. 354/66 o výměře 49 m2 a pozemku parc.č. 354/65 o výměře 
37m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou, ul. Zoufalka II. v Ledči nad Sázavou, Vladimíru 
Vávrovi z Ledče nad Sázavou za cenu 100,- Kč /m2. 

- odprodat pozemek parc.č. 354/67 o výměře 74 m2 a pozemek parc.č. 354/68 o výměře 
lm2 v kat. území Ledeč nad Sázavou, ul. Zoufalka II. v Ledči nad Sázavou , Františku 
a Miloslavě Kujovým z Ledče nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2. 

- prodej pozemku parc.č. 887/95 o výměře 199 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou dle 
GP č. 1982-12/2010 ze dne 27.4.2010 panu Michalovi Novákovi z Ledče nad Sázavou 
za cenu 100,- Kč/m2. 

- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s panem Otou Šato-
pletem z Prahy 8 ve prospěch umístění plynové a vodovodní přípojky na pozemcích 
parc.č. 2351/1 a 2340 v k.ú. Ledeč nad Sázavou pro dům čp. 51, na pozemku parc.č. st. 
731/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch zřízení 
plynové přípojky pro nový rodinný domek na pozemku parc.č. 2215/34 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou ve prospěch pana ing. Marka Pavelky z Prahy 9, za cenu dle zpracova-
ných zásad města pro udělování souhlasu s věcným břemenem. 

- uzavření smluv o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na 
provozování a opravy plynárenského zařízení VTL.Bratčice-Ledeč nad Sázavou. Jed-
ná se o pozemky parc.č. 187/2 v k.ú. Habrek (smlouva č. NET/OSNM/765-14/2010) 
a pozemky parc.č. 2694 a 2708 v kat. území Ledeč nad Sázavou (smlouva č. NET/ 
OSNM/765-20/2010). Celková cena za zřízení věcných břemen činí 12.948,- Kč. 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Telefónica 0 2 Czech Republic, 
a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou čp. 266/2, spočívající v právu zříze-
ní podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pare. PK č. 2243 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou za jednorázovou náhradu 195,- Kč bez DPH. 

- tyto termíny schůzí rady města v II. pololetí 2010: 19.07., 02.08., 30.08. a 29.09.2010. 
- tyto termíny zasedání zastupitelstva města v II. pololetí 2010: 13.09.2010. 
- odkoupení pozemku PK 2146/2 v kat. území Ledeč nad Sázavou nad sídlištěm o výmě-

ře 5066 m2 za cenu 379.950,- Kč. 
- uzavření kupní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 

na vodovodní řád v ulici Na Pláckách v Ledči nad Sázavou vybudovaný v rámci infra-
struktury k průmyslové zóně Zahrádecká. 

- odkoupení pozemku pare. č. 908 o výměře 4872 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou na Plác-
kách za kupní cenu 22,-Kč m2, tj. 107.184,-Kč. 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o vázaném účtu mezi ČSOB, Energy One, s.r.o. a Městem a po-
věřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem tohoto dodatku. Dodatkem se mění 
znění čl.II a III. 

ZM neschvaluje: 
- nabídku na odkoupení domku čp. 33 v ulici Pod Šeptouchovem v Ledči nad Sázavou. 

ZM odkládá: 
- rozhodnutí o nabídce na odkoupení pozemku parc.č. 708/1 v k.ú. Hradec o výměře 

5115 m2. 

ZM navrhuje: 
- valné hromadě společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. na funkci výkonného jedna-

tele pana Jaroslava Nekolu. 

ZM ruší: 
- usnesení č. 5.2009/129ZM-s) ze dne 9.11.2009. 

ZM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Obno-

va historického vzhledu budovy č.p. 16" v rámci grantového programu kraje Vysočina 
„Památkově chráněná území 2010". 

- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Údržba 
víceúčelového hřiště" v rámci grantového programu kraje Vysočina „Sportoviště 2010". 

- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Sečení 
trávy" v rámci programu kraje Vysočina „Údržba zeleně sečením na veřejných pro-
stranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy". 

- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Opra-
va komunikací v místní části města - Souboř" v rámci grantového programu Fondu 
Vysočiny „Rozvoj vesnice 2010". 

- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Roz-
voj síťové infrastruktury" v rámci grantového programu Fondu Vysočiny „Bezpečné 
metropolitní sítě 2010". 

- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Oplo-
cení rizikových míst areálu školy - Nádražní" v rámci Programu prevence kriminality 
kraje Vysočina. 
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Stacionář Petrklíč prošel inspekcí 
Inspekcí kvality poskytování sociálních služeb prošel v závěru června ledeč-

ský stacionář Petrklíč pro děti a mládež s kombinovaným postižením, jehož zři-
zovatelem je Oblastní charita Havlíčkův Brod. Inspekci prováděla pracovnice 
Krajského úřadu kraje Vysočina a inspektor určený MPSV ČR. Inspekce byla 
zaměřena na dodržování standardů kvality, správného přístupu a zacházení s uži-
vatelem poskytovaných služeb, na dodržování jeho práv a úrovně poskytované 
péče. Jednalo se o čtvrté zařízení Oblastní charity Havlíčkův Brod, které úspěšně 
absolvovalo inspekci kvality poskytovaných služeb. 

Inspekci předcházela důkladná revize všech 15 standardů kvality sociální péče 
ve stacionáři Petrklíč a z nich odvozených dalších směrnic a metodických po-
kynů, seznámení všech zaměstnanců s těmito materiály a principy vlastní péče. 
Inspektoři si namátkově vybrali některé případy a provedli podrobnou kontrolu 
všech příslušných dokumentů jako například smlouvy o poskytování péče, indivi-
duálního plánu, komunikace s uživateli služeb aj. Též si povšimli nedostatečných 
prostorů, ve kterých je činnost stacionáře vykonávaná. Zde nám velice pomohlo 
rozhodnutí ledečského zastupitelstva města, které nám loni poskytlo pozemek 
v Barborce pro možnost výstavby nové vlastní budovy stacionáře Petrklíč. 

Mgr. Iveta Vrbová 

ZEMŘEL MONS. JAROSLAV ŠKARVADA, 
EMERITNÍ SVĚTÍCÍ BISKUP PRAŽSKÝ 

Ve věku nedožitých 86 let v Praze zemřel biskup Jaroslav Škarvada, titulární 
biskup litomyšlský a emeritní světící biskup pražský 

Jaroslav Škarvada se narodil 14. 9. 1924 v Praze na Královských Vinohradech. 
Maturoval v roce 1943. Od roku 1945 byl posluchačem papežské Lateránské 
a Gregoriánské univerzity v Římě a později alumnem české papežské koleje Ne-
pomucenum. Studium ukončil doktorátem teologie. Na kněze byl vysvěcen 12. 

UPOZORNĚNÍ 
NA NOVÉ SMLOUVY 

S POJIŠŤOVNAMI 
NA UROLOGICKÉ 

AMBULANCI 
Urologická ambulance má 
smlouvy se zdravotními 

pojišťovnami: 
Zdravotní pojišťovna 

METAL-ALIANCE 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Zdravotní pojišťovna ministerstva 

vnitra ČR 
Oborová zdravotní pojišťovna 
Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna 
Vojenská zdravotní pojišťovna 

Ordinační hodiny na ambulanci: 
Pondělí 13.30-16.00 
- MUDr. Mrázek Milan 
Čtvrtek 13.30-15.30 
- MUDr. Bárta Jindřich 

Pátek 11.00-16.00 
- MUDr. Atia Farouk 

Pacienti mohou do ambulance 
docházet bez objednání.Tele-

fon do ambulance: 569 432 938, 
Habrecká 450,584 01 Ledeč n. S. 
(poliklinika), info@nemledec.cz, 

www.nemledec.cz 

ZALOŽENA MÍSTNÍ 
ORGANIZACE TOP 09 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 
V souladu se stanovami politické 

strany TOP 09 byla založena místní 
organizace se sídlem v Ledči nad Sá-
zavou, Nádražní ul. 309. Tato místní 
organizace sdružuje členy TOP 09 z 
Ledče nad Sázavou a Světlé nad Sá-
zavou. 

Na svém prvním zasedání si členo-
vé místní organizace zvolili výkonný 
výbor, předsedou byl zvolen Lukáš 
Kalenský (Světlá nad Sázavou), mís-
topředsedou Petr Choutka (Ledeč nad 
Sázavou) a členem výboru Jan Vošický 
(Ledeč nad Sázavou). 

Hlavní činností místní organizace je 
připravit se na nadcházející komunál-
ní volby, které se budou konat v říjnu 
2010, a efektivně využívat zkušeností 
svých členů a jejich znalostí místních 
poměrů. 

Ing. Miroslav Krofián, 
předseda regionální organizace 

TOP 09 Havlíčkobrodsko 

noviny 3 

3. 1949. Díky po-
valém Českoslo-
k internaci kardiná-
zásahům proti ka-
jeho návrat do 

Pracoval nejprve 
dogmatiky v regi-
v Chieti. Od roku 
sekretář kardinála 
smrti. Od roku 1968 
nátor duchovní služ-
rozptýlených po ce-
1970-1991 byl také 
vatikánského Stát-

18. 12. 1982 byl 
litomyšlským bis-
byl papežem Janem 
sv. Petra vysvěcen 
jeho biskupské služ-
pastorace českých 

litické situaci v bý-
vensku (vzhledem 
la Berana a dalším 
tolické církvi) byl 
vlasti znemožněn, 
v Itálii jako profesor 
onálním semináři 
1965 působil jako 
Berana až do jeho 
působil jako koordi-
by českých krajanů 
lém světě. V letech 
spolupracovníkem 
ního sekretariátu, 
jmenován titulárním 
kupem. 6. 1. 1983 
Pavlem II. v bazilice 
na biskupa. Úkolem 
by bylo nadále řízení 
krajanů v zahraničí. 

28. 8. 1991 byl jmenován pražským světícím biskupem. Od listopadu 1991 do 
února 2001 zastával funkci generálního vikáře pražské arcidiecéze a od ledna 1993 
do září 2002 byl proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze. 

Jaroslav Škarvada od svého mládí jezdil s rodiči do Ledče ke svému dědečkovi, 
který žil v Havlíčkově ulici (dříve Svatotrojické). Prožíval ve městě snad všech-
ny prázdniny svého dětství. Po maturitě pracoval v zemědělském družstvu Sativa 
v tehdejším Německém Brodě. Při tom tajně studoval teologii. Jeho vysvěcení 
posilovalo věřící Ledče a okolí v těžkých dobách. Po roce 1989 se vrátil domů. 
Jak sám říkal, Ledeč mu přirostla k srdci a rád se sem vždy vracel. Část svého 
vzácného volného času trávil ve svém ledečském domku. Byl častým hostem na 
místní radnici. Hostem vlídným a vítaným. 

mailto:info@nemledec.cz
http://www.nemledec.cz


POLICIE CR 
LEDEČ N. S. 

PŘEHLEDTRESTNÉ 
ČINNOSTI ZA MĚSÍC 

ČERVEN 2010 
Odcizil radiopřijímač a zesilo-

vač - v noci na pondělí 31. 5. se 
neznámý pachatel vloupal do osob-
ního vozidla Peugeot 206 zaparko-
vaného v ulici Ke Stínadlům v Led-
či nad Sázavou. U vozidla rozbil 
skleněnou výplň zadního okna, 
vnikl do vnitřních prostor a odcizil 
radiopřijímač a zesilovač. Při tom 
ještě poškodil interiér zavazadlo-
vého prostoru. Poškozený majitel 
škodu vyčíslil na 17.000 Kč. 

Ze sanitního vozu odcizil 70 
litrů nafty - krádež nafty ze sanit-
ního vozidla šetří policisté v Led-
či. V noci ze čtvrtka na pátek 4. 6. 
neznámý pachatel vyvrtal tři otvo-
ry v palivové nádrži u vozidla VW 
Transportér, zaparkovaného na 
parkovišti před domem v ulici J. 
Haška. Z nádrže následně odcizil 
70 litrů motorové nafty. Poškozené 
společnosti vznikla škoda za více 
jak 14.000 Kč. 

„Navštívil" hostinec - v noci 
ze dne 6. 6. na 7. 6. se vloupal do 
pivnice na Husově náměstí v Led-
či 401etý muž ze Zručska, který 

zde pracoval. Za pomoci přiděle-
ného klíče odemkl zadní vchodové 
dveře a dále zabezpečovací mříž 
a poté vypáčil dveře do provozov-
ny, kde odcizil finanční hotovost 
ve výši nejméně 7.700Kč. Poško-
zením dveří vznikla majiteli škoda 
nejméně 3.000Kč. 

Zmizela kabelka - v době mezi 
12. a 13. hodinou ve středu 8. 6. se 
neznámý pachatel po rozbití okén-
ka zadních dveří vloupal do osob-
ního vozidla Volvo, zaparkované-
ho na lesní cestě mezi obcemi K. 
Lhota a D. Paseka. Z vozidla poté 
odcizil dámskou ledvinku s peně-
ženkou, různými doklady a plateb-
ními kartami, která byla položena 
na zadním sedadle. Poškozením 
vozidla a odcizením věcí vznik-
la majiteli škoda ve výši nejméně 
15.000 Kč. 

Z firmy odcizil šicí stroje -
v době od 31. 5. do 9. 6. dosud ne-
známý pachatel vnikl nezjištěným 
způsobem na nádvoří firmy v Ko-
menského ulici v Ledči. Zde rozbil 
skleněnou výplň okna, vnikl do 
výrobní dílny a z objektu násled-
ně odcizil nejméně 14 kusů šicích 
strojů na výrobu kožených bot, 
nejméně 10 ks rolí tkaniny k výro-
bě obuvi a elektrické brusky. Z ná-
dvoří pak odcizil velký elektrický 
kompresor. Poškozené společnosti 
vznikla škoda v celkové výši nej-
méně 420.000 Kč. 

Nález mrtvého muže - v neděli 
13.6. krátce po 11. hodině oznámi-
la na linku tísňového volání 71 letá 
žena, že na břehu řeky Zelivky 
nalezla oděv svého souseda z cha-
tové oblasti v obci Dolní Paseka, 
poté co ho šla hledat, když se k ní 
nedostavil ve smluvený čas. Po 

příjezdu policejní hlídky bylo po-
hledem pod vodní hladinou něko-
lik metrů od břehu zjištěno lidské 
tělo. Na místo se dostavili policej-
ní potápěči a tělo bylo vytaženo 
na břeh. Na místě bylo zjištěno, že 
se jedná o 591etého muže z Prahy. 
Přivolaný lékař konstatoval smrt 
bez zjištění zjevných známek ná-
silí či úrazových změn. Byla naří-
zena soudní pitva a věc je nadále 
v šetření policie. 

Vloupal se do chaty - v době od 
6. do 12. 6. se dosud neznámý pa-
chatel za použití krumpáče vloupal 
do rekreační chaty v ulici Pivovar-
ská v Ledči. Chatu prohledal, část 
věcí vyházel do okolí, dále poško-
dil okno, venkovní osvětlení, skle-
ník a na několika místech postříkal 
fasádu černou barvou. Poškozením 
objektu vznikla majiteli škoda ve 
výši nejméně 8.000Kč. 

Poškození omítky - v době od 
20. do 21. 6. dosud neznámý pa-
chatel poškodil zeď kůlny na dvo-
ře domu v obci Leština. Zeď po-
stříkal olejem na ploše o velikosti 
nejméně 4x4 metry. Dále nezjiště-
ným způsobem odstranil visací zá-
mek z vrat garáže rovněž na dvoře 
domu, avšak do uvedeného objek-
tu nevnikl. Poškozený majitel ško-
du vyčíslil na více jak 30.000 Kč. 

Vloupání do chaty - v úterý 29. 
6. si neznámý pachatel vyhlédl cha-
tu v rekreační oblasti Chřenovice 
u Ledče nad Sázavou. Po vypáčení 
dveří z chaty odcizil strunovou se-
kačku, vyžínač a další drobné věci. 
Poškozením dveří a zařízení chaty 
a odcizením věcí vznikla majiteli 
škoda přesahující 8 tisíc korun. 

npor. Mgr. Tomáš Bezděk 
vedoucí OOP Ledeč nad Sázavou 

OKAMŽITÉ 
KOUPÍME 

ZA HOTOVÉ 
VÁŠ DUM, 

CHALUPU, BYT 
volejte ZDARMA 
8 0 0 1 0 O 5 7 6 

Do 48 hodin vyplatíme 
exekuce či hypotéku! 

mbcomp To ne^lepší pro vás 
prodej a servis výpočetní techniky m f 

KAŽDÝ MĚSÍC NOVÉ i É { ' 
AKČNÍ TRHÁKY A AKCE / • | 
NEJVÝHODNĚJŠÍ NA TRHU I 

HAL 
FORCEFUL TECHNOLOGY 

E-SHOP 
poradíme, opravíme, odvirujeme, 
propojíme, zprovozníme, zrychlíme... 

Husovo náměstí 19, Ledeč nad Sázavou tel. 777 827 321, info@mbcomp.cz 

www.mbcomp.cz 
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Jan Pavelka, www.pavelka.unas.cz 

WĚĚĚĚK/KĚKĚĚĚKĚKĚtĚKKtĚĚĚĚĚĚĚKKĚĚM 

POHÁDKOVÝ LES 
VEVILÉMOVICÍCH 

WĚĚmĚmmmmĚĚĚĚtĚĚmĚĚiĚĚĚmĚĚmĚĚĚĚĚĚitĚĚKtmtmĚmĚKĚĚmĚĚĚm 

V sobotu odpoledne vyrostl pohádkový 
les pro děti. Pohádkový les je trasa pro děti, 
po které chodí od stanoviště ke stanovišti 
a u každého na ně čeká pohádková postava. 
Každá pohádková postava měla pro děti při-
pravenou soutěž - v malování, v hádání há-
danek nebo ve skákání. Za odměnu dostaly 
sladké pamlsky. 

Trasa vedla od dětského hřiště kolem He-
ranky směrem k vodárně a v lese se stáčela 
zpátky k Herance. Byla pňpravená pro kočár-
ky, tak mohly projíždět rodiny i s miminky. 
Celou trasu doplňovaly obrázky večerníčko-
vých postav. I přes úmorné horko dorazilo 
asi sto čtyřicet malých dětí. K občerstvení se 
čepovala výborná malinovka, k jídlu byly lan-
goše s kečupem. Na dětském hřišti byla pro 
děti navíc připravená trampolína na hopsání 
a obří nafukovací skluzavka. Na hřišti byly 
také zručné malířky, které malovaly dětem na 
tváře barevné obrázky. Na pohádkovém lese 
se letos představili myslivci, berušky, čerti, 
Rumcajs a Manka s rodinou, indiáni, Maková 

panenka a motýl Emanuel, rodina vodníků, 
Motýlci, včelka Mája a Vilík. 

DĚTSKÝ DEN 
V HNĚVKOVICÍCH 

Dne 5. června 2010 proběhl Dětský den 
v Hněvkovicích. Této sportovní akce se zú-
častnilo 60 dětí z naší obce a blízkého oko-
lí. Počasí bylo příjemné, letní. Pro děti byly 

připraveny zajímavé disciplíny, ve kterých 
soutěžily o první místa. Dovednost a odva-
ha jim opravdu nechyběla, dokonce ani těm 
nejmenším. Za odměnu na ně čekaly skvělé 
ceny. Nakonec si děti vytvořily originální 
obrázky foukacími fixy na trička. O hudeb-
ní produkci se po celé odpoledne postarala 

agentura „Mottl Sound" Nová ves. V horkém 
počasí bylo velmi příjemné osvěžení chlaze-
ným pivem a kofolou, které věnoval sponzor-
ským darem Martin Hořejš. 

Dětem na věcné ceny přispěli: Jaroslav 
Smejkal - Chotěměřice, Autodíly - Vráno-
vi Hněvkovice, p. Fiřtová - zubní laboratoř, 
Skopkovi - Hněvkovice, Pfeffrovi - Hněvko-
vice, Hořejšovi - Hněvkovice, Martin a Han-
ka Stránských - Hněvkovice, Zdeněk Rajdl 
- Hněvkovice, Petr Vlk - Zahájí, Envicomp 
s.r.o - Vladislav Veleta, Uniqa - Hanka Veleto-
vá, papírnictví - Kunáškovi, PCT - p.Vavřička, 
Carrasca! - bytový textil, rodina Sechovcova 
a Pokorných - Hněvkovice, obec Hněvkovice, 
papírnictví Papyrus, papírnictví Nováková. 
Návrh tiskopisů - Aleš Macharáček. 

Ráda bych poděkovala všem sponzorům 
i ostatním, kteří mi s touto akcí pomohli. Dě-
kuji za váš volný čas, který jsme mohli vě-
novat našim dětem. Děti nás za to odměnily 
svými šťastnými úsměvy. A to je ten nejhezčí 
dárek ke Dni dětí. 

Hořejšová Markéta 

WĚĚittĚĚatĚKĚmĚiĚĚĚĚĚĚmĚĚmĚĚKĚĚĚĚmmmmĚtĚm wmaĚmmmĚĚtmĚKKĚĚKĚĚKKĚKKKĚ/ĚKKĚmĚĚKĚĚĚtmmmĚm 

BUDU PRVŇÁKEM 
V pátek 18. června se konalo slavnostní 

pasování prvňáčků v mateřské škole Kožlí. 
Pasovat předškoláky přijeli členové skupiny 
Občanské sdružení NOTORIX DENATUR 
Ledeč nad Sázavou. V očích dětí byl vidět 
strach i očekávání zároveň. Není divu, před 
nimi byli nastoupeni muži v historických kos-
týmech a v rukách měli velké meče. Maminky 
si pomalu chystaly fotoaparáty a povzbudivě 
se usmívaly na své potomky. A poté to vypuk-
lo. Muži se rozestoupili a po jednom vyvolá-
vali jména jednotlivých předškoláků. Každý 
předškolák vystoupil a nechal se těžkým me-
čem pasovat na školáka. 

Rodiče i děti byli tímto vystoupením nadše-
ni. Ráda bych touto cestou poděkovala členům 
šermířské skupiny i učitelkám mateřské školy 

(pí Jana Rajdlová, pí Zdena Vojířová, Bc. Lu-
cie Pokorná). Našim prvňákům přejeme hodně 

štěstí, úspěchů a spokojenosti na základní ško-
le. Za spokojené rodiče Ing. Andrea Brzoňová 
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• Kontrolní den na ledečském hradě 
Ve čtvrtek 24. června proběhl na ledečském hradě kon-

trolní den další etapy obnovy a konzervace této kulturní 
památky. Účastnili se ho arch. Miloslav Hanzl z ateliéru 
Girsa AT, zástupci NPU Telč, památkové péče z KrÚ kra-
je Vysočina, z ORP Světlá n. S., zástupce specializované 
dodavatelské firmy Haniš z Č. Krumlova, zástupce spo-
lečnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a přizvaní od-
borníci - restaurátoři. Před zahájením konzervace a ob-
novy fasády jižní budovy ze strany horního i spodního 
nádvoří vystoupili tito odborníci na lešení a část po části 
zkontrolovali stav fasády a dohodli se na způsobu a roz-
sahu prováděných záchranných prací ve snaze zachovat 
co nejvíce původní omítku, odstranit sádrové a betonové 
vysprávky, nefunkční vedení a uvolněné části původní 
omítky. Původní omítku pomocí injektáží stabilizovat 
a doplnit opadaná a očištěné místa novou vápennou omít-
kou při zachování původní výzdoby. 

Kromě fasády jihovýchodního paláce probíhají zá-
chranné práce i na západní vstupní bráně s bastiony. Loni 
zde byly provedené práce na levé polovině vstupní brány 
a letos se pokračuje pravou částí. 

O průběhu a závěrech kontrolního dne provedl zástup-
ce dodavatelské firmy zápis do stavebního deníku a vy-
zval všechny přítomné k účasti na dalším kontrolním dnu 
v polovině července. 

• Prověřovací cvičení HZS 
Fiktivní ropná havárie na řece Sázavě u parkoviště zim-

ního stadionu prověřila hasiče v Ledči nad Sázavou. Dle 
připraveného scénáře cvičení sjel ve čtvrtek 24. června 
2010 v 9 hodin dopoledne samovolně nakladač stavební 
společnosti do řeky. Z hydraulického systému stroje do-
šlo k úniku nebezpečných látek a k následnému ohrožení 
fauny a flóry v řece. Hasiči na řeku nainstalovali norné 
stěny a unikající ropné produkty začali jímat. 

Při hodinu a půl dlouhém cvičení si na dvě desítky 
profesionálních a dobrovolných hasičů ověřily správnost 
postupu, součinnost při nasazení norných stěn a jímání 
ropné látky z vodního toku. Ověřeno bylo také spojení 
mezi jednotkami, prověřeny byly reálné dojezdové časy 
jednotek a spolupráce s krizovým štábem města Ledeč 
nad Sázavou. 

Cvičení se zúčastnily jednotky profesionálních hasičů 
ze stanic Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Hav-
líčkův Brod a Jihlava společně s jednotkou Sboru dobro-
volných hasičů z Ledče nad Sázavou. 

Po ukončení cvičení byly na místě představeny proti-
povodňové zábrany a nové prostředky na sběr a jímání 
ropných produktů. 

• Získané dotace v roce 2010 
V polovině roku 2010 získalo město Ledeč nad Sázavou 
tyto dotace: 
- dotace z MZP na ošetření významných stromů ve výši 

64.586,- Kč 
- dotace z Fondu Vysočina na opravu domu čp. 16 ve 

výši: 100.000,-Kč 
- dotace z Fondu Vysočina na údržbu Hřiště pro všechny 

ve výši: 25.000,-Kč 
- dotace z kraje Vysočina na sečení veřejných prostran-

ství ve výši: 11.970,- Kč 
- dotace z kraje Vysočina na VIII. Ročník tanečního po-

háru ve výši 20.000,- Kč 
- dotace z kraje Vysočina na provoz DPS ve výši 

141.900,- Kč 
- dotace z kraje Vysočina na komunikace v Souboři ve 

výši 93.287,-Kč 
- dotace z kraje Vysočina na rozšíření optické sítě ve 

výši 180.000,-Kč 
- dotace z kraje Vysočina na oplocení ZS ve výši 

40.034,- Kč 
- dar z kraje Vysočina na dofinancování nového sídla pro 

SVČ ve výši 300,000,- Kč 
- dotace z kraje Vysočina na akceschopnost jednotek 

SDH ve výši 28.000,- Kč 
- dotace z MPSV ČR na podporu DPS ve výši 623.000,- Kč 
- dotace z MPSV ČR na dávky soc. péče ve výši 

1.800.000,-Kč 
Celkem dotace za 1/2 roku 2010 3.427.777,- Kč 

• Valné hromady společností s majetkovou účastí 
města 

31. 5. 2010 proběhla valná hromada společnosti Hrad 
Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
- Roční účetní uzávěrka za rok 2009 skončila ztrátou 

1.949.655,03 Kč 
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- přebytek provozního rozpočtu (platba filmařů) ve výši 
1 mil. Kč převeden na rok 2010 

- příspěvky společníků pro rok 2010 - AH 397.000,- Kč, 
Město 1.190.000,- Kč 

- v roce 2010 bude prováděna obnova a konzervace se-
verní fasády jižní budovy, statické zajištění západních 
hradních zdí s branou a bastiony a odstranění havárie 
hradní zdi nad Pivovarskou ulicí 

- na rok 2011 bude zpracován projekt obnovy a konzer-
vace fasády na horním nádvoří. 

Město Ledeč nad Sázavou má v této společnosti 75% po-
díl. 

21. 6. 2010 se uskutečnila valná hromada společnosti 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
- účetní uzávěrka za rok 2009 skončila ziskem 

2.595.818,03,- Kč při výkonech 19,7 mil. Kč 
- byl zvolen nový člen dozorčí rady pan Martin Píbil 
1 funkci valné hromady vykonává rada města. 
23. 6.2010 valná hromada společnosti Vodovody a ka-
nalizace Havlíčkův Brod, a.s. 
- účetní uzávěrka za rok 2009 skončila ziskem cca 13 

mil. Kč 
- byla schválena výplata dividend v úrovni roku 2009 

(pro LNS cca 505 tisíc. Kč) 
- skončilo funkční období dozorčí rady a byla zvolená 

nová (zástupci HB, Ch, SNS, LNS) 
- delegátem valné hromady za město Ledeč nad Sázavou 

byl MVDr. Pavel Vrbka 
28. 6. 2010 se konala valná hromada společnosti 
Úpravna vody Zelivka, a.s. 
Účast: 23 akcionářů = 97,47929% 
Město Ledeč nad Sázavou má v této společnosti podíl 
0,327%, Praha přes 90%! 
Volba členů představenstva 

Skončil Antonín Šotola, nově zvolen starosta Vlaši-
mi Mgr. Janišta (poslanec) a místostarosta Pelhřimova 
Ing. Tomáš Dufek, znovu zvolen předseda Mgr. Bohumil 
Černý 
Volba členů dozorčí rady 

Znovu zvolen předseda MUDr. Jiří Besser (poslanec) 
a Ing. František Stádník 

Majoritní akcionář Praha nominuje do obou orgánů 
svého zástupce až po komunálních volbách 
Záměr na snížení základního kapitálu, který je od vzniku 
společnosti vyšší o 337 mil. Kč jak vlastní kapitál 

Z 23 akcionářů nebylo pro 8, přesto schváleno 
95,8516% 
V září proběhne mimořádná valná hromada, která by 
měla záměr snížení základního kapitálu schválit 

• Převod majetku TJ Kovofiniš na město 
Zastupitelstvo města schválilo dne 26. 4. 2010 svým 

usnesením 3.2010/33ZM-s) záměr převodu majetku TJ 
Kovofiniš (pozemků a staveb na letním stadionu) do 
majetku Města s prioritním cílem opravy kabin, tribuny, 
atletické dráhy a oplocení. Uložilo tentýž den Odboru 
samosprávy MěÚ Ledeč nad Sázavou připravit návrh 
smlouvy o převodu pozemků TJ Kovofiniš na Město Le-
deč nad Sázavou a pověřilo po projednání smlouvy na 

schůzi Rady města Ledeč nad Sázavou starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem smlouvy o převodu pozemků 
TJ Kovofiniš na Město Ledeč nad Sázavou. 

Se svým majetkem nemohla TJ Kovofiniš od roku 
2002, kdy došlo na tenisových kurtech v důsledku dešti-
vého počasí ke zřícení staleté opěrné zdí, nakládat a soud 
následně označil TJ Kvofiniš jako zodpovědnou osobu 
za tuto havárii a určil jí náhradu škody ve výši 1,2 mil. 
Kč vč. penále z prodlení. Dlužná částka byla uhrazena 
Městem až v letošním roce, čímž se teprve otevřela mož-
nost nakládání s majetkem TJ. K tomu navíc až v polo-
vině roku 2010 došlo ke změně zákona, který možnost 
přímého převodu pozemku z TJ na Město podmiňoval 
předchozí nabídkou majetku Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, který by majetek TJ přijal a ná-
sledně odprodal. 

Na základě těchto skutečností uložilo ledečské za-
stupitelstvo oddělení majetku a investic připravit návrh 
smlouvy na převod pozemků v majetku TJ Kovofiniš Le-
deč nad Sázavou na Město, která byla předložena červno-
vému zastupitelstvu ke schválení. 

Předem dohodnutý postup a záměr převodu majetku 
TJ na Město se však zde setkal, k překvapení mnohých 
zastupitelů, se snahou odložit jeho řešení až na pozděj-
ší dobu po blížících se komunálních volbách. Zatímco 
okolní města již majetek TJ dávno převzala a podílí se 
na jeho správě a údržbě, u nás v Ledči jsme měli problém 
s havarijním stavem sportovišť zase odsunout! 

Ledečští fotbalisté hrají krajské soutěže a do našeho 
města se tak sjíždí oddíly z celého kraje. Stav letního sta-
dionu a jeho zázemí je žalostný a dělá tak špatnou vizitku 
i našemu městu. Hledat viníky, schovávat hlavu do pís-
ku a odkládat řešení problému na příští zastupitelstvo by 
bylo velice alibistické a krátkozraké. 

Město v nedávné minulosti pomohlo nemalými částka-
mi na vybudování zázemí hokejistům, tenistům, házen-
kářům, sálovým sportovcům, lyžařům, automotoklubu, 
chovatelům a mělo by tedy pomoct i fotbalistům a leh-
kým atletům. Dát do pořádku majetkové vztahy k po-
zemkům a nemovitostem TJ, legalizovat nebo odstranit 
černé stavby, pokusit se sehnat dotace na obnovu tohoto 
sportoviště. Nikdo jiný to v dnešní době ani v brzké bu-
doucnosti neudělá. 

-sv-
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PRODEJ 
CHOVNÉ DRŮBEŽE 
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které 

zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) 

11 h Ledeč n. Sázavou 
(tržnice za autobus. Nádražím) 

Prodej 13,8.2010 
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá 
vejce) stáří: 14-18 týdnů 

cena:130-150 Kč 

Prodej 14.10.2010 
Kuřice černé, červené 
stáří: 14-18 týdnů cena: 130-150 Kč 
Slepice ve snáčce 60 Kč 

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE 
na adrese: 

Gallus Extra s.r.o. 
Pražská 8,586 01 Jihlava 

tel. 567 212 754, 567 214 502 
mob.731 701 331, po-pá 8-15 h! 

gallus.extra@gmail.com 
nebo gatlusextra@centrum.cz 

PRONAJMU 
prostory k podnikání v zadní části domu 
Husovo náměstí 9, Ledeč n. Sáz. (vedle 
městského úřadu), vstupní čekárna 5 m2, 
provozovna 18 m2, sklad 2,5 m2 a WC 1,5 
m2 se samostatným vchodem. Jedná se 
o prostory bývalého kosmetického salonu 
a naposledy Pojišťovny ČSOB. Informace 
na tel. 724 510 517. 

PRONAJMU 
byt 1+ kk v novostavbě, 38 m2, Praha 
10-Hostivař, exkluzivní poloha, částečně 
zařízený, klidné prostředí, blízko nákupního 
centra, veškeré služby v místě, tramvaj do 
centra, autobus 3 minuty pěšky, metro A 10 
minut MHD, nájem 7500,- Kč + služby, nej-
lépe studentům či bezdětnému páru. Info na 
tel.: 602 324 307. 

PRONÁJEM 
kancelářských prostor (15 m2) v Ledči n. 
Sáz. v ulici Nádražní 309. Možno využít 
společné soc. zařízení a kuchyňku. V okolí 
příjemné prostředí se zahradou. 
Cena: Kč 1.500,-/měsíc. 
Kontakt: 775 171 726 nebo 607 622 309. 

PRODÁM 
novou dřevěnou chatku na vlastním po-
zemku 550 m2. Lokalita Březina na řece 
Sázavě (vlaková zastávka, jez 200 m). Cena 
dohodou, volejte na telefon 724 260 137. 

PRODÁM 
NEPOJÍZDNÝ Ford Mondeo (1,8), r. v. 
1997,16 ventil - v plné výbavě. Nové - brz-
dy, spojka, světlomety. Vhodné pro náhrad-
ní díly, cena dohodou. Kontakt na telefon: 
721 474 125. 

PRODÁME 
dvě udržované zahrádky v kolonii Žižkov 
II v Ledči n. S. Možnost prodat každou 
zahrádku zvlášť (jedna z nabízených je se 
skleníkem). Cena dohodou. Kontakt na tele-
fonu: 569 726 462 

RYBÁŘI LOVILI O CENY 

V polovině června se konaly na rybníku Hutč II tradiční rybářské zá-
vody dospělých a dětí do 15 let. V kategorii dospělých se zúčastnilo 72 
závodníků, což je o 12 méně než loni. Toto číslo je nižší díky domácím ry-
bářům, kterých přišlo méně. Hodnotila se délka ulovených ryb. Po prvním 
poločase se zdálo, že po několika letech opět vyhraje rybář z Ledče, ale 
druhá část se vydařila loňskému vítězi a s velkým náskokem opět svoje 
vítězství obhájil. Putovní pohár si tak na rok odvezl do Plaňan. Ze zúčast-
něných závodníků jen pět rybářů neulovilo žádnou rybu. Výsledky: 

1. Syrovátka Pavel, Plaňany, 914 cm. 2. Pavlíček Václav, Ledeč, 672 cm, 
3. Komárek Martin, H. Brod, 637 cm. 

V kategorii dětí se zúčastnilo 22 závodníků, což je o jednoho více než 
v minulém roce. Ani v této kategorii se nepodařilo zvítězit domácímu 
závodníkovi. Zde jsou výsledky: 

1. Tegel Tomáš, N. Paka, 214 cm, 2. Kukeňová Kristýna, Světlá n. S., 
156 cm, 3. Souček Petr, Ledeč, 115 cm. výsledkové listiny a další fotogra-
fie ze závodů dospělých i dětí najdete na www.rybari-ledec.estranky.cz 

Počasí na letošních závodech přálo oběma kategoriím závodníků, a pro-
to zvítězili všichni ti, kteří si přišli zazávodit a dobře se pobavit. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali ceny pro 
účastníky závodů. I přes přetrvávající nelehkou ekonomickou situaci se 
rozhodli pro sponzorský dar a za to jim patří náš dík. 

Město Ledeč n. S. * ATOS * Betafiniš Brno * Bohdanečská palír-
na * Čerpací stanice ADAM * DRZ - Rostislav Zajíček * Eko - lak * El-
komplex * Envicomp * EST + a.s. KF Novodur * LB FISCH * Švema 
Zemko Kozlí * Scháffer Sudex * TIME s.r.o. * Salmon - Martin Píbil * 
Hotel Stadion * 2BD - Blahoslav Dolenský - Praha * Kukuřičný mlýn 
Mrzkovice. Jiří Papok, výbor MO Ledeč n. S. 
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DEVÁŤÁCI SE LOUČÍ 
Bílým šátkem mává, 
Kdo se loučí, 
Každého dne se něco končí, 
Něco překrásného se končí. 

Je to jako mávnutím proutku. Ještě do-
cela nedávno nesmělí prvňáčkové a dnes 
mají za sebou všech devět tříd základní 

Šetři si slzy a usměj se uplakanýma očima, 
Každého dne se něco počíná 
Něco překrásného se počíná. 

Jaroslav Seifert 

školy a vrhají se do života. Přejeme všem, 
kteří onu pomyslnou bránu prvního vě-
dění koncem června opouštějí, aby byli 

zdraví a úspěšní. Jistě i oni zakrátko bu-
dou s nostalgií vzpomínat na svoji starou 
dobrou boudu... Foto: Leo Válek 

Třída: IX. A 
Třídní učitel: Urbanová Zdenka 
Počet celkem: 23, z toho chlapců 9, 
dívek 14 
Dvořák Roman, Fialová Zuzana, Haščá-
ková Petra, Janáková Lenka, Kadeřávek 
Daniel, KakáčekKamil, Karbanová Kris-
týna, Kovářová Monika, Krajíčková Lu-
cie, Lebedová Klára, Martínková Lucie, 
Michek Aleš, Musil Michael, Nováková 
Šárka, Novotná Kristýna, Pešek Pavel, 
Pínová Květa, Písková Klára, Prokopo-
vá Barbora, Rýva Robert, Šafařík Milan, 
Vavřičková Petra, Vobořil František 

Třída: IX. B 
Třídní učitel: Kroutil Marek 
Počet celkem: 22, z toho chlapců 7, 
dívek 15 
Barešová Eliška, Barešová Olga, Gu-
jdová Adéla, Holečková Kateřina, Hos-
kovcová Andrea, Hovorková Pavla, Chy-
bová Barbora, Koubský Michal, Lhotka 
Jiří, Marková Simona, Matějková An-
drea, Mištová Veronika, Paštiak Tomáš, 
Pecha Lukáš, Peroutková Michaela, Ry-
šavý Jindřich, Sechovec Daniel, Skopka 
Jan, Šťastná Kristýna, Štěpánková Sa-
bina, Vladyková Barbora, Vlastníkova 
Kristýna 

Třída: IX. C 
Třídní učitel: Pešek Josef 
Počet celkem: 21, z toho chlapců 9, 
dívek 12 
Doležalová Lucie, Hamajdová Barbora, 
Hybšt Josef, Jiráčková Petra, Kluchová 
Lucie, Kopecká Aneta, Kopecká Pavlína, 
Krajíčková Hana, Křikava Matěj, Lho-
ťanová Žaneta, Majerová Blanka, Peca 
Tomáš, Pešek Jan, Prchal Petr, Riemer 
Lukáš, Sadílek Erik, Smejkal Michal, 
Štěpánková Miroslava, Tvrdík Vladimír, 
Zelená Lucie, Zelená Nikola 
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ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 
NA NAŠÍ ŠKOLE 

V uplynulých týdnech probíhaly na naší škole zá-
věrečné zkoušky. Jednalo se jednak o zkoušky matu-
ritní, a to jak na osmiletém a čtyřletém Gymnáziu, tak 
i na Střední odborné škole v oborech strojírenství a in-
formatika, a taktéž v dálkovém nástavbovém studiu 
oboru podnikání. Studenti Vyšší odborné školy oboru 
ekonomika a management podnikání zakončili svá 
studia absolutoriem. Všem studentům, kteří úspěšně 
zakončili studium na naší škole, gratulujeme, a zá-
roveň bychom rádi poděkovali panu Stanislavu Vr-
bovi, starostovi města, a panu Jaroslavu Doležalovi, 
místostarostovi, za milé slavnostní přijetí absolventů 
i jejich pedagogů na půdě městského úřadu. 

Přejeme všem studentům hodně zdaru v jejich 
dalším studiu či profesním působení. 

ředitelství školy 

BESEDA S PAMĚTNÍKEM 
II. SVĚTOVÉ VÁLKY 

Ve čtvrtek 10. 6. 2010 učitelé dějepisu připravili 
pro žáky 9. ročníků den v rámci projektu Příběhy 
bezpráví. Tento projekt zastřešuje nadace Člověk 
v tísni ve spolupráci s Českou televizí. Projektové-
mu dni předcházela výuka dějepisu doplněná doku-
mentem Olgy Sommerové Sedm světel. 

Dokument Sedm světel přibližuje osudy židov-
ských pamětnic, které vzpomínají na holocaust 
a druhou světovou válku. Ve svých příbězích se 
vracejí do Terezína, Osvětimi a Belzecu. Vzpo-
mínají na partyzány a odboj, do něhož se aktivně 
zapojily. Každá z žen nejen popisuje svůj osud, ale 
zamýšlí se i nad vlastním chováním v krajních ži-
votních situacích. 

Letošní projekt Příběhů bezpráví na naší škole 
byl ukončen besedou s pamětníkem panem Vladi-
mírem Pražákem z Ledče nad Sázavou. Beseda se 
uskutečnila v příhodném prostředí židovské synago-
gy. Tato stavba besedu umocnila svojí atmosférou. 

Pan Vladimír Pražák žákům vyprávěl své zážit-
ky z období druhé světové války, kdy byl totálně 
nasazen na nucené práce v Německu. Pracoval 
v továrně na výrobu letadel. Své vyprávění také 
doplnil vzpomínkami z Ledče nad Sázavou, kde 
žije 87 let. Zaměřil se na osvobození, 50. léta a ob-
dobí totality. Na závěr se žákům zmínil o svém 
dlouholetém koníčku - ledečském kinu. Některé 
vzpomínky pana Pražáka dokreslovala paní učitel-
ka Alena Semerádová. 

Výukový program byl ukončen návštěvou žáků 
místního židovského hřbitova. Poté se vrátili do 
školy, kde vyplňovali pracovní listy. 

Projektový den se velmi vydařil a vládla během 
něho pěkná atmosféra. Vyprávění pana Pražáka bylo 
dojemné a pro žáky působivé. Panu Pražákovi moc 
děkujeme a přejeme pevné zdraví. 

Marek Kroutil, Zdenka Urbanová 
a Miloslava Dorážková 

Také redakce Ledečských novin se připojuje 
k blahopřání k narozeninám svému dlouholetému 
spolupracovníkovi. Panu Vladimíru Pražákovi 
přejeme pevné zdraví a stálou svěžest. ok 

NA LEDEČSKÉM NÁMĚSTÍ ZNĚLA DECHOVKA 

Tak jako již několik let se i letos první sobotu v červnu konala za krásného 
slunečného počasí na ledečském náměstí přehlídka dechových orchestrů. Akci 
pořádala Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou a představily se na ní de-
chové orchestry jak z Ledče nad Sázavou, tak i z okolních měst. Sladkovský 

WĚmammĚmmmMĚatmmmMmmmmmmmmm \ n m h — ÍI.IHTiiíiíiíijiiíh mmmmmmmmmmm-

DIVADELNÍ PREMIÉRA NA LEDEČSKÉM HRADĚ 
V pátek večer herci ledečského divadelního sdružení Mimochodem uvedli 

francouzskou komedii nazvanou MONSIEUR AMEDEE aneb Ty vraždy už stačí, 
drahoušku! Komedie autora Alaina Reynaud-Fourtona vypráví o tom, jak nebez-
pečné je zastavovat na semaforu na červenou, protože i jedno takové zastavení 
vám může kompletně převrátit život. Hra je plná mafiánů, vražd a nájemných 
děvčat. Diváci ve vyprodaném rytířském sále velkým potleskem odměňovali her-
ce za jejich výborné herecké výkony. V hlavních rolích se představili Filip Žení-
šek, Markéta Prchalová a Vojta Roul. Zdatně je pak doplňovali Radek Vaněček, 
Markéta Sýsová, Jana Nechvátalová, Martin Mičánek, František Čapek a další. 

Sladkovský 

NABÍZÍME montáže elektroinsta-
lací, hromosvodů, boilerů, sporáků, 
domácích telefonů, rozvaděčů, aku-
mulačních kamen, elektrokotlů, pří-
motopů (pro bydlení s nižší sazbou 
DPH 10%). Revize nářadí, spotřebičů, 
elektroinstalací a hromosvodů. 
Prodej elektromateriálu, kabely, 
svítidla, rozvaděče, jističe, stykače, 
sporáky, lednice, boilery, přímotopy, 
elektrokotle, bezpečnostní kamery 
ovládané mobilem a dalších 10 000 
položek elektro. 
Najdete nás na Husově náměstí 489 
v Led či nad Sázavou 
(vedle infocentra) tel.: 602 252 365 
elektro@elkomplex.cz 

Vážení motoristé! 
Než odjedete na vaši 

letní dovolenou, 
navštivte 

AUTODÍLNU V KOŽLÍ. 
Za pouhých 99,- Kč 

vám provedeme kompletní 
prohlídku vašeho automobi-
lu. Případné nedostatky po 

domluvě odstraníme. 
Tel.: P. Musil 605 178 183 
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Spodní řada zleva: K Mikula, O. Březina, D. Hess, N. Kozáková, L. Vacek, M. Kozák a R. Kujová 
Horní řada zleva: J. Kovaříková, J. Brož, M. Čtvrtníková, L. Havel, I. Rudenco, V. Pavelka a F. Radil 

WKĚĚKtĚĚKĚĚtĚtĚĚ/ĚĚĚKĚKKĚĚĚKĚBKĚĚĚKĚĚĚĚĚĚKĚKĚĚĚĚĚĚ^^ 

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2009/2010 SE SVČ LEDEČ N. S. 

pravena je jiz nova na-
bídka. Naleznete ji od 
září na našich stránkách 
www.svcledec.cz 

Za kolektiv Ivana 
Svobodová - pedagog 

volného času 

Úspěšné házenkářky: ležící Adéla Franclová, z pohledu zprava dolní řada s pohárem: Michala Andrdlová, 
Lucie Jindrová, Veronika Ziková, Lenka Pavlíková, Eliška Pavlíková, Anežka Petržílková, horní řada, pohled 
zprava: Tereza Sekotová, Anička, Eliška Velíšková, Barbora Simonová, Sabina Lukšičková, Jakub Petržilek, 
Lenka Beránková — trenér družstva 

LEDEČSKÝ POHÁR V KARATE 
V sobotu 19. června uspořádal karatistický oddíl ledečské základní školy již 5. ročník Ledečského poháru 

v karate. Účastí 99 závodníků z 15 oddílů (např. Hlinsko, Tábor, Strakonice, Brno, Jihlava, Tanvald, Havl. Brod, 
Pardubice, ...) se stal jednoznačně největším a nejkvalitnějším turnajem pořádaným na Vysočině a v republiko-
vém měřítku skončil těsně za top desítkou. Pro domácí, kteří se díky svým kvalitním výkonům podívali 12. června 
na mistrovství republiky do Roudnice nad Labem, odkud v osmi lidech dokázali přivézt osm medailí, mezi nimi 
i jeden titul mistra republiky, to byla velká výzva a možnost předvést své kvality před ledečskými diváky. 

Domácí karatisté ZŠ Ledeč zde obhajovali řadu medailí a pohár pro nejlepší oddíl. Po deváté hodině proběhl 
slavnostní nástup s představením rozhodčích a několika úvodními slovy. Poté se už turnaj rozjel na plné obrátky. 
Zápasilo se na třech bojištích současně. Naši se museli utkat s tvrdou konkurencí, vždyť v některých kategoriích 
bylo přes 40 závodníků. Přesto se dokázali prosadit a ve většině žákovských kategorií vystoupat na stupně vítězů. 
Nejmladší žáci: P. Pelůch (2. místo kata), M. Kozák (3. místo kumite). Mladší žáci: D. Hess (2. místo kumite) 
a O. Březina (3. místo kumite). Mladší žákyně: N. Kozáková (3. místo kata) a R. Kujová (3. místo kumite). Starší 
žáci: F. Radil (1. místo kumite) a V. Pavelka (2. místo Kata). Kadetky: M. Čtvrtníková (2. místo kata a 3. místo 
kumite). Seniorky: J. Kovaříková (1. místo kumite a 2. místo kata) a M. Čtvrtníková (3. místo kata a 2. místo 
kumite). O poháru pro nejlepší oddíl nakonec rozhodly až zápasy týmů, kde naši v mladších i starších žácích 
získali zlaté medaile. V celkovém hodnocení těsně předstihli výběry Tábora a Hlinská. A popáté se stali nejlepším 
oddílem turnaje. Tímto všem gratuluji a zároveň děkuji za výbornou reprezentaci našeho města. 

Zvláštní poděkování patří všem organizátorům a zdravotníkům, kteří věnovali svůj volný čas a velkou mě-
rou přispěli k úspěšnému průběhu akce. Tuto akci finančně podpořilo Město Ledeč nad Sázavou. 

V ČERVENCI A SRPNU VÁS 
RESTAURACE A PENSION 

VILA MARKÉTA V LEDČI NAD 
SÁZAVOU ZVE NA: 

• Nedělní zápolení dvoučlenných družstev 
ve starofrancouzské lidové hře v hodu ko-
vovými koulemi - pétanque. Kdo má zá-
jem si zasoutěžit a zkusit si tuto zábavu, je 
vítán každou prázdninovou neděli od 17 
hodin. Ceny od firem Kofola a Bernard 

• Staročeské uzenky na roštu a kuřecí steaky 
• Páteční a sobotní večeře při live pianu od 

19 do 22 hodin 

HLEDÁM 
Zručák (59 let), rozvedený a bez závazků, 
s vlastním bytem hledá přítelkyni z Ledče 
nebo blízkého okolí. Kontakt: 731 877 473. 

NABÍDKA 
Mgr. Martina Kaplánkové, insolvenční 
správkyně nabízí k prodeji vozidla, kancelář-
ské vybavení a zboží z elektroobchodu. Tel: 
775 959 727, e-mail: ak.kaplankova@iol.cz. 

• 
H O R Á C K Á G A L E R I E V N O V É M M É S T Ě N A M O R A V Ě 

ZVE V Á S A V A Š E PŘÁTEUE NA V Ý S T A V U 

J I Ř Í B A Š T A : 

v i v a t 
a l u m i n i u m 

/12. 6, 2010 -29 .8 . 2010/ 

Naše zařízení v letošním školním roce prodělalo mnoho zásadních změn. Počátkem roku zaniklo Centrum -
DDM a vzniklo Středisko volného času Ledeč nad Sázavou. Pak následovalo stěhování z budovy na Husově náměstí 
do nově zrekonstruované vily na Mizerově. Náš domeček je opravdu krásný, aleje nám v něm trochu těsno. Prostory, 
které jsme museli opustit, byly daleko větší a my se musíme potýkat s problémy, kam umístit všechny naše zájmové 
útvary. Zatím jdeme cestou pronájmů od různých subjektů. Snažíme se ze všech sil, aby nás současná situace ne-
nutila omezovat naši činnost. Pro informaci několik čísel. Ve školním roce 2009-2010 do pravidelné činnosti (tedy 
každý týden) do 42 útvarů zájmového vzdělávání docházelo 596 účastníků. Z toho dětí a studentů bylo 474 a dospě-
lých 122. Kupříkladu do DDM Světlá bylo přihlášeno do pravidelné činnosti 223 dětí a studentů (srovnatelně velké 
město, nesrovnatelně jiná čísla v počtech zapojených dětí a studentů). Příležitostnou činnost, tedy jednorázové akce 
a soutěže navštívilo 5593 účastníků. Na pobytové akce s námi vyrazilo 246 účastníků. Naše nejbolavější místečko je 
asi náš klub Céčko, který jsme museli počátkem června zavřít a čekáme na adekvátní prostory pro jeho znovuotevře-
ní. Byla by velká škoda, kdyby se nám klub od září nepovedlo uvést do provozu. Během roku jím prošlo 5251 dětí 
a studentů. Naše nabídka činnosti je pestrá a uspokojuje široké spektrum požadavků zájemců o zájmové vzdělávání. 
Největší část tvoří sportovní kroužky. I při ne úplně optimálních podmínkách se můžeme pyšnit výsledky v atletice, 
kdy Markéta Husáková získala na krajském přeboru v Jihlavě zlatou medaili ve skoku vysokém a Iva Pecová ve 
vrhu koulí také brala 
zlato. Velkých úspěchů 
dosahuje i nejmladší 
družstvo děvčat v háze-
né. Z turnaje POLABI-
NYCUP PARDUBICE 
s mezinárodní účastí 
si naše házenkářky 
přivezly zlatý pohár. 
Doufáme, že takových 
úspěchů bude v novém 
školním roce více. Při-
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BLAHOPŘÁNÍ VZPOMÍNKA 
nj 

Dne 16. srpna uplyne už pět let ode dne, kdy nás navždy 
opustila, ve věku 73 let, naše drahá manželka, maminka a ba-

bička, paní Vlasta UHROVÁ z Ledče n. S. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, věnujte j í , prosíme, tichou vzpomínku, 

-n Děkují manžel, syn a dcera s rodinami 

nj In 

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se dne 7. června 
přišli naposledy rozloučit s naším tatínkem, 

panem Josefem Klokočníkem. 
Děkujeme za projevy soustrasti a slova útěchy. 

^ Manželka, dcera s manželem a vnučka s manželem J 

Prostřednictvím Ledečských novin děkujeme za velmi hezké 
odpoledne a večer 5. června 2010 v obci Hradec na tamějším SE-

T K Á N Í R O D Á K U . Je třeba poděkovat všem, kteří se na této velmi 
povedené akci podíleli, především pak vedení obecního úřadu. Bylo 

to velmi milé a chvílemi dojemné setkání rodáků i obyvatel obce, 
které všem přineslo nezapomenutelné chvíle, 

i Děkují Pískoví a Růžek , 

PODĚKOVÁNÍ 

Sbor dobrovolných hasičů v Ledči n. S. 
přeje své dlouholeté člence paní Jaroslavě Nácovské z Ledče, 

manželce zasloužilého hasiče Jaroslava Nácovského, 
ke kulatým narozeninám pevné zdraví , mnoho štěstí, 

pohody a plno elánu do dalších let. 
Dan Horký 

VÝROČNÍ SETKÁNÍ FOGLAROVCŮ VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE 2010 
Ani pošmourné počasí neodradilo třetí červnovou sobotu necelé dvě 

stovky příznivců Jaroslava Foglara zúčastnit se tradičního setkání Sdru-
žení přátel Jaroslava Foglara ve Sluneční zátoce u Ledče nad Sázavou. 
Letos slaví SPJF 20 let svého trvání.V úvodu přivítal přítomné bratr 
Bobr Miloš Vraspír a přiblížil všem vznik, počátky a nynější aktivity 
spolku. Dále předal čestná uznání kreslířům R. Sípů. Botanik Martin 
Rosol přivezl svůj j iž vzrostlý výpěstek bájného stromu Gynkga, který 
byl na počest oslavy ve Sluneční zátoce vysazen. Právě j emu byla dána 
pocta pokřtít novou tur. známku vydanou k výročí SPJF. 

Kreslíř a malíř Milan Teslevič představil svůj nový obraz, který 
namaloval k nedávným 70. narozeninám RS. Dále se ujal slova čest-
ný host, dlouholetý šéfredaktor časopisu ABC, pan Vlastimil Toman. 
Zavzpomínal na vznik časopisu i na tradici kreslených komiksů, kam 
mnozí přítomní kreslíři přispívali. Po zapění známých písní se členy 
„Pražské dvojky", společném fotografování a malé autogramiádě po-
kračovala oslava odpoledním programem pro děti. -ph-

NOSTALGICKÉ VZPOMÍNKY 
Různé cesty a cestičky mě v r. 1996 dovedly až 

do obce Bělá, kde jsem si zřídila „vejminěk" Jsem 
tzv. „naplavenina" z Prahy, kde žijí se svými rodi-
nami dcera a syn, ale já jsem se vlastně vrátila do 
rodného kraje mého tatínka. V nedalekém městečku 
Senožaty stále žijí příbuzní na původním statku rodi-
ny Příhodů. Narodila jsem se v r. 1940, bohužel jsem 
nikdy neměla možnost být členkou nějakého dívčí-
ho oddílu skautek. Přesto maminka mému bratrovi 
kupovala časopisy JUNÁK a VPŘED, kde na zadní 
stránce vycházely příběhy Rychlých šípů. Dokonce 
mu dva ročníky 

nechala svázat do knižní podoby...Ty ale chlapec 
později vyměnil s kamarádem za akvárium s rybič-
kami—Maminka se tenkrát moc zlobila a bratr toho 
lituje dodnes. V r. 1949 byla organizace skautů zru-
šena a pro mládež byla zřízena organizace PIONÝR. 
Ano, byli jsme první pionýři v Praze 1, ale měli jsme 
náhodné štěstí, když našeho vedoucího oddílu začal 
dělat vysokoškolák Mirek, který kdysi do skaut-
ského oddílu docházel. Nevzpomenu si, že by nám 
vnucoval nějaké ideologie, té bylo pro děti 10—141eté 
dost při vyučování předmětu Občanská výchova, ale 
naopak nám dokázal vštípit lásku k přírodě i kama-
rádům. Postupně nás naučil tábornickému životu -
naučil nás rozdělávat oheň, v kotlíku uvařit první 
„bramborový guláš", který již nikdy nechutnal tak, 
jako když do něho napadalo jehličí. Vysvětloval 
nám i stopy zvěře po lese, naučil nás „morseov-
ku", vyprávěl o životě indiánů a zálesáckém životě 

i o zrušené organizaci skautů a junáků. Tehdy býva-
lo ještě vyučování i v sobotu do 13. hodiny, volný 
den jen v neděli, takže jsme se nesmírně těšívali na 

V 

uflrik 

společné výlety za 2-3 týdny, podle počasí, do okolí 
Prahy. Vlakem jsme třeba dojeli do Klánovic a po 
cestě na zajímavé místo v lese jsme z plných plic 
prozpěvovali tehdejší HIT Cestáře, který žil na cestě 
do Prášil. Když napadl sníh, jezdili jsme se sáněmi 
na pláň do okolí Hvězdy na Bílé Hoře. V pozdější 
době byla pionýrská organizace daleko více zpoli-
tizována, ale my s bratrem stále vzpomínáme na 
našeho Mirka, který nás naučil tolik zajímavých 
a potřebných věcí pro pobyt v přírodě, bohužel již 
není mezi námi... 

Protože v tomto kraji žiji delší dobu, samozřej-
mě se zajímám o život v obci i okolí. Pravidelně si 
kupuji Ledečské noviny, odkud jsem se dozvěděla 
0 zajímavých akcích ve Sluneční zátoce, výstav-
bě památníku Jaroslava Foglara. Proto když jsem 
se dozvěděla z webových stránek města Ledeč, že 
v knihovně probíhá výstava kronik ledečské skupiny 
oldskautů, jsem tuto výstavu ráda navštívila. A ZA-
VZPOMÍNALA... 

Předpokládám, že skupina oldskautů má již své 
„mladší" následovníky. Všem upřímně přeji hodně 
zdraví a příjemných zážitků v přírodě. Ještě jedna 
„perlička" - můj vnouček - „páťák" si z doporučené 
literatury k přečtení vybral nezávisle na mně titul Hoši 
od Bobří řeky od spisovatele Jaroslava Foglara, takže 
jsem mu navíc zaslala výstřižky z Ledečských novin, 
informační letáky o výročí spisovatele a o akcích ve 
Sluneční zátoce. Jistě to bude zajímat jeho spolužáky 
1 paní učitelku. Na léto máme naplánovaný výlet do 
Sluneční zátoky a okolí Ledče, již podruhé, ale letos si 
jistě uvědomí všechny souvislosti s tím spojené. 

Na videokazetě máme natočený seriál ZAHADA 
HLAVOLAMU z r. 1969 a různé pořady o Jarosla-
vovi Foglarovi, např. Album Foglar - Šimek z r. 
1998 k 85. narozeninám spisovatele, nebo pořad 
o BIMBOVI - malíři Bohumilu Konečném, který 
od r. 1937 ilustroval Rychlé šípy. Také záznam jam-
borie, které se konalo v r. 2007 v Anglii. Slavilo se 
výročí 100 let od založení organizace SKAUTŮ. 

Božena Linhartová, Bělá 63 

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. 7,5 84 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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