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Duhové auto pro Petrklíč 

Děti s mentálním postižením, které navštěvují Denní stacionář Petrklíč v Ledči nad Sá-
zavou, dostaly ve čtvrtek 3. listopadu 2005 od Nadace Duhová energie a sponzorů „duhové 
auto", které bude sloužit jako svozné vozidlo. „Nové auto značky Renault Trafic je prostorné, 
přepraví až 8 osob a je snadno přístupné pro handicapované uvedla Bc. Anna Blažková, 
ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod, která Denní stacionář Petrklíč provozuje. 

Slavnostní předání „duhového auta" proběhlo v 10 hodin v Petrklíči (ul. Stínadla 1049). 
Zúčastnila se ho také řada významných osobností. „Duhové auto" předala dětem přímo ředi-
telka Nadace Duhová energie ing. Lucie Speratová. Na první zkušební jízdu se s dětmi vydal 
místopředseda PS ČR Jan Kasal, který je kmotrem Petrklíče. Pozvání přijali také radní Kraje 
Vysočina Bc. Jiří Vondráček, starosta města Ledeč n. Sázavou Stanislav Vrba a další hosté. 

Při této příležitosti byl 3. 11. 2005 v Petrklíči také Den otevřených dveří pro širokou ve-
řejnost. 

Denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením Petrklíč 
v Ledči nad Sázavou získal letos v srpnu od Nadace Duhová energie finanční příspěvek 
v hodnotě 550 tis. Kč, který byl navýšen o dary od sponzorů v hodnotě 62 tis. Kč a za cel-
kovou částku 612 tis. Kč byl zakoupen tolik potřebný svozný automobil pro handicapované 
klienty Petrklíče. 

„Duhové auto bude využíváno nejen pro denní přepravu dětí i dospělých klientů Petrklíče, 
ale zároveň pro výjezdy a výlety Petrklíče, např. na výlety do přírody, za kulturou, do bazénu, 
na hypoterapii, na návštěvy podobných typů zařízení, apod.uvedla Bc. Anna Blažková, 
ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod. 

„Nadace Duhová energie nám velmi pomohla a jsme jí moc vděční za příspěvek. Jinak by-
chom opravdu jen těžko sháněli finanční prostředky na větší svozné vozidlo. Dosudjsme naše 
klienty museli přepravovat osobními auty. Bylo to pro ně i personál velmi náročné, protože 
mezi dětmi je šest vozíčkářů dodala ředitelka Blažková. 

„ Za duhové auto jsme Nadaci Duhová energie a sponzorům velice vděčni, svážíme dnes 
klienty z Hněvkovic, Dolních Královic, Čechtic, Malovid, Zruče n.S. a Bohumilic, druhá tra-
sa míří do Hradce, Vojanova, Obrvaně a samozřejmě též po Ledči. Doposud jsme klienty svá-
želi Feliciemi, což bylo velice náročné pro personál a nepohodlné pro klienty. Nový prostorný 
Renault Trafic zvyšuje jednoznačně komfort a bezpečnost našich služeb. 

Jedna věc je však nový svozný automobil a druhá jeho provoz. Na ten nám sice přispívá 
řada sponzorů, ale přesto valnou část nákladů na svoz hradí rodiče klientů. Dalším problé-
mem stacionáře jsou prostory, které v MS na Stínadlech užíváme. Jsou nám dnes již malé. 
Z původních šesti klientů jsme se během tří let rozrostli na 15, máme tu i třídu speciální 
školy. A to se nám hlásí i další zájemci o služby ve stacionáři. V průměru je denně v Petrklíči 
přítomno 11,5 klientů, z toho polovina imobilních. Připočteme-li 4 vychovatelky, 2 osobní 
asistenty, 1 rehabilitační pracovnici, 1 učitele, 1 vedoucí, občas i některého z rodičů či dob-
rovolníků, vychází na jednoho člověka ve dvou nábytkem vybavených místnostech pouhých 
6 m2!" poděkovala a postěžovala si zároveň vedoucí ledečského stacionáře Petrklíč paní Iveta 
Vrbová. -sv-

ČTĚTE NA STRANĚ 
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Zprávy z Tasic str. 11 

HOUSLOVÝ KONCERT 
Tomáš Tuláček - housle 
Julián Barber - klavír 

7. PROSINCE 2005 V 18 HODIN 
Sál Gymnázia v Ledči n. S. 

Vstupné 5 0 - Kč 
Na programu: 

J. K. Vanhal, F. Schubert, P. de Sarasate, 
J. Turina, M. Ravel 

SÁZAVA MILOVANÁ 
V druhé polovině listopadu letošního roku 

se na předvánočním trhu objeví v pořadí už 
šestá kniha ledečského rodáka Františka Ple-
vy, tentokrát věnovaná řece Sázavě. 

Jedná se o výpravnou knihu (360 stran) 
s mnoha obrazovými dokumenty a mapující 
prakticky celý tok této oblíbené řeky od je-
jího pramene až po soutok s Vltavou. Knihu 
vydává osvědčené nakladatelství - Nová 
tiskárna Pelhřimov. Kniha se bude prodávat 
v ledečském informačním středisku za cenu 
590,- korun. 

Město Ledeč nad Sázavou a Informační centrum 
připravují vánoční koncert 
z díla Jana Jakuba Ryby „ Česká mše vánoční", 
v podání Komorního orchestru Posázaví 
s dirigentem Františkem Stěrbákem 
a Smíšeného pěveckého sboru Gaudeaums 
ze Světlé nad Sázavou se sbormistrem 
MUDr. Milanem Bohanesem. 
Koncert se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla 
v sobotu 17. prosince od 15 hodin. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
od 21. listopadu. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 10. října 2005 
• RM bere na vědomí nabídku firmy 

ROBO INVEST s.r.o. na prodej pozem-
ků o celkové výměře 10 917 m2 v lokali-
tě bývalého rekreačního střediska České 
typografie v lokalitě Pod Šeptoucho-
vem. 

• RM pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu v souladu s § 102 odst. 3 písm. zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění podpisem kupní smlouvy č. 603-
2005-Z015 s firmou AutoCont CZ, a.s. 
na realizaci projektu e-Podatelna LeNet. 

• RM pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu v souladu s § 102 odst.3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění podpisem kupní smlouvy ě. 603-
2005-Z016 s firmou AutoCont CZ, a.s. 
na realizaci projektu LeNet MAN dopl-
něk SROP. 

• RM pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu v souladu s § 102 odst.3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění podpisem kupní smlouvy č. 603-
2005-Z017 s firmou AutoCont CZ, a.s. na 
realizaci projektu LeNet MAN chráněný 
asistovaný Internet05. 

• RM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění a § 167 odst. 2 školského 
zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění 
počet členů školské rady při Základní 
škole Ledeč nad Sázavou na 9. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. bezplatné užívání 
ledové hokejové plochy pro hokejový 
klub HC Ledeč nad Sázavou v rozsahu 4 
tréninkových jednotek týdně pro mládež-
nická družstva a pro mistrovské zápasy 
v sezóně 2005-2006. 
Žáci základní školy a zvláštní školy 
budou mít do konce roku 2005 bruslení 
zdarma, žáci ledečské střední školy za 
5,- Kč/den, žáci ostatních škol za 10,-
Kč/den. 
Vstupné pro veřejné bruslení je stanove-
no 20,- Kč za osobu a den. 
V rámci organizované soutěže Hoby liga 
je stanovena cena pronájmu ledu pro kaž-
dé družstvo v hodnotě 1400,- Kč za 75 
minut s tím, že každé přihlášené družstvo 
zaplatí formou zálohy částku 16 000,- Kč 
+ 1000,- Kč startovně, které bude provo-
zovatelem použito na ceny a závěrečné 
vyhodnocení soutěže. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění vyvěšení záměru pronájmu 
popř, prodeje pozemků v areálu bývalého 
rekreačního střediska TJ Bohemians 
v Podhájí. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 
písm. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění uzavření smlouvy 
o poskytování služeb na dobu určitou 
do 31. 12. 2009 s firmou AQE advisors, 
s.r.o. Brno za cenu 72 500,- Kč bez DPH 
(86 275,- Kč z DPH) splatnou v poměr-
ných ročních částkách. 

Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 24. října 2005 
• ZM jmenuje v souladu § 167 odst.2 škol-

ského zákona č.561/2004 Sb. do školské 
rady při Základní škole Ledeč nad Sáza-
vou jako zástupce zřizovatele tyto členy: 
Stanislav Vrba - starosta města 
Jaroslav Doležal - místostarosta města 
Ing. Pavel Nácovský - vedoucí odboru 
samosprávy 

• ZM pověřuje v souladu § 84 odst. 4 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění starostu města Stanislava Vrbu 
podpisem Smlouvy o dílo na dodávku 
stavby „Sportovní centrum - ledová 
plocha Ledeč nad Sázavou, komunika-
ce, parkoviště, sadové úpravy" s firmou 
ATOS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za cenu 
8.201.900,-- Kč včetně DPH s termínem 
dokončení 31.12.2005. 

• ZM pověřuje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění starostu města Stanislava 
Vrbu podpisem Smlouvy o dílo na ak-
ci „Zajištění bezpečnosti před nenadá-
lým vznikem skalních řícení v prostorách 
skalních masívů Septouchov a Ledečský 
hrad v Ledči nad Sázavou" s firmou s fir-
mou STR1X Chomutov CZ s.r.o. za cenu 
14.766.181,- Kč včetně DPH s termínem 
plnění30.10.2006. 

• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Smlouvu o dílo s firmou H+S VI-
DEO, s.r.o. U Kasáren 2, 586 01 Jihlava 
na realizaci akce „Ledeč nad Sázavou 
- Perla Posázaví - propagace města pro-
střednictvím Jaroslava Foglara" za cenu 
1.298.290,- Kč včetně DPH s termínem 
plnění 31. 5. 2006. 

• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném zněmí Smlouvu o dílo na dodávku 
stavby „Rekonstrukce smuteční obřadní 
síně" s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. za cenu 2.350,112,72 Kč včetně DPH 
s termínem dokončení 31. 12. 2005. 

• ZM schvaluje v souladu § 84 odst. 4) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném zněmí Smlouvu o dílo na dodávku 
stavby „Odstranění povodňových škod 
na Tyršově nábřeží v Ledči nad Sázavou" 
s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za 
cenu 3.101.978,67 Kč včetně DPH s ter-
mínem dokončení 31. 12. 2005. 

• ZM schvaluje podle § 84 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
závazek profinancovat projekt Městská 
síť LeNet (MS LeNet). 

• ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění přijetí dotace ze Státního fon-
du životního prostředí ve výši 150.000,-
Kč na projekt „Sanace skalních masivů 
v Ledči nad Sázavou". 

• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Zajištění bezpečnosti před nenadálým 
vznikem skalních řícení v prostorách 

skalních masívů Septouchov a Ledečský 
hrad v Ledči nad Sázavou" s firmou 
STRIX Chomutov CZ s.r.o. za částku 
14.766.181,- Kč včetně DPH s termínem 
dokončení 30.10.2006. 

• ZM schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
přijetí daru - církevní nemovitosti - ob-
jekt márnice, pare. č. 289st v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou od Římskokatolické farnosti 
- děkanství Ledeč nad Sázavou na Město 
Ledeč nad Sázavou. 

• ZM schvaluje podle § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění 
navrženou směnu pozemků ve vlastnictví 
Lesů ČR - kolem hradu, bývalá skládka 
kůr a komunikace Kozlov-Vrbka za lesní 
pozemky ve vlastnictví Města Ledeč nad 
Sázavou v kat. území Habrek a Souboř. 

• ZM schvaluje v souladu § 85 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
navýšení příspěvku TJ Sokol Ledeč n.S. 
o částku 65 000,- Kč na úhradu nákladů 
spojených s rekonstrukcí střechy s tím, 
že 14 650,- Kč bude hrazeno z prostředků 
Rady města Ledeč nad Sázavou. 

• ZM schvaluje v souladu § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění Smlouvu o zřízení věcného 
břemene na pozemek parc.č.st. 291 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu dle 
geometrického plánu č 1704/-121/2005 
s Českou republikou - Úřadem pro 
zastupování státu ve věci majetkových, 
Uzemní pracoviště Hradec Králové za 
úhradu 42 000,- Kč. Věcné břemeno spo-
čívá v zřízení práva provozovat na tomto 
pozemku přečerpávací stanici odpadních 
vod a práva vstupu (chůze a jízdy) na po-
zemek za účelem provozování pro město 
Ledeč nad Sázavou. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 31. října 2005 
• RM bere na vědomí v souladu s § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění Výroční zprávu o čin-
nosti Mateřské školy Ledeč ve školním 
roce 2004/2005 s tím, že požaduje dopl-
nit zprávu o strukturu dětí v jednotlivých 
třídách (předškolní, místní, z okolních 
obcí). 

• RM bere na vědomí v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění Výroční zprávu o hos-
podaření Mateřské školy Ledeč v roce 
2004 s tím, že požaduje doplnit zprávu 
o podrobnější rozpis příjmů a výdajů. 

• RM pověřuje v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění starostu města Stani-
slava Vrbu jednáním s provozovatelem 
ledečské čističky odpadních vod firmou 
Vodovody a Kanalizace, a.s. Havlíčkův 
Brod o změně nájemní smlouvy ve snaze 
dosáhnout zvýšení nájemného za ČOV 
na úroveň úroků z úvěru přijatého Měs-
tem při realizaci kanalizačních přivaděčů 
k ČOV včetně nabídky odprodeje techno-
logických částí ČOV. 

2 m c w i y 



Nové chodníky 
Investiční aktivita města v závěru roku nabrala nečekaných obrátek. Přispělo 

k tomu získání dotačních prostředků ze státního rozpočtu na odstraňování povodňo-
vých škod. Ty nám v nedávné minulosti způsobily jak Olešenský potok, tak i řeka 
Sázava. 

V prvém případě byly poškozeny chodníky a mostky v Pivovarské ulici a na He-
roldově nábřeží. Soudní znalec ocenil vzniklé škody na 6,2 milionů korun. Použili 
jsme jeho posudek, naši Zprávu o povodni a požádali z kraje roku Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR o dotaci z Programu pro obnovu venkova. Získali jsme 60% poža-
dovaných prostředků tj. 2 367 000,- Kč, přidali svých 4 0 % a za ne opravili: 

- chodník na Heroldově nábřeží v délce 450 m 
- chodníky v Pivovarské ulici v délce 350 m 
- mostek za pilou v Pivovarském údolí 
- druhý mostek za pilou na lesní cestě k Hradci 
- pilíře mostu ke sběrnému dvoru 
- dokončili most Ke Křížům 
Většinu práce provedla firma TS Ledeč nad Sázavou, která ve výběrovém řízení 

předložila nejvýhodnější nabídku. V případě mostu Ke Křížům byla dodavatelem 
stavby ledečská firma EVOS-HYDRO. Všechny výše uvedené chodníky byly 
zadlážděny, na Heroldově nábřeží drobnou žulovou kostkou, v Pivovarské ulici 
zámkovou dlažbou a část dlažbou betonovou. 

Ve druhém případě došlo k zaplavení části chodníků na Tyršově nábřeží. Soudní 
znalec zde odhadl vzniklé škody na 5,5 mil. Kč. Část škod jsme museli odstranit oka-
mžitě po povodni a uvést tak chodník do provozuschopného stavu. Poškozeno bylo 
i zábradlí a veřejné osvětlení. S odvoláním na posudek soudního znalce a naši Zprá-
vu o povodni jsme se tentokráte obrátili na rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a po jeho doporučení na Ministerstvo financí ČR s žádostí o dotaci 
z programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury. Získali 
jsme 100% dotaci tj. 3,1 mil. Kč, za které se chystáme ještě letos opravit: 

- chodník na Tyršově nábřeží v délce 300 m a šířce 2 m 
- zábradlí podél chodníku na Tyršově nábřeží v délce 300 m 
- veřejné osvětlení na Tyršově nábřeží v délce 300 m 
Práce provádí firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., která ve výběrovém řízení před-

ložila opět nejvýhodnější nabídku. Část chodníku v městské památkové zóně bude 
provedena drobnou žulovou kostkou, část chodníku od ledečské lávky směrem ke 
Kovofiniši bude ze zámkové dlažby. Sejmutá betonová dlažba bude následně použita 
k opravě dalších chodníků ve městě. 

K chodníkům na nábřeží obou toků patří i zábradlí. Zde jsme opravili z vlastních 
zdrojů poškozené části a nasazením šikovného natěrače pana Sechovce z Hněvkovic 
obnovili nátěry zábradlí jak v Pivovarské ulici, tak i na Heroldově nábřeží. Natěrač-
ské práce byly hrazeny z prostředků získaných na veřejně prospěšné práce. 

Zádlažba chodníků probíhá i o víkendech, musíme využít příležitosti, dokud nám 
přeje počasí. Pokud vydrží a práce do konce roku zdárně dokončíme, bude centrum 
našeho města zase o kousek krásnější a upravenější. 

Stanislav Vrba - starosta města 

PLESOVÁ SEZÓNA 
KLEPE NA DVEŘE 

Stalo se již téměř tradicí, že pleso-
vou sezónu v KD Ostrov v Havlíčkově 
Brodě zahajuje Ples lidí dobré vůle, 
pořádaný Oblastní charitou Havlíčkův 
Brod. Letošní ples bude již čtrnáctým 
v pořadí a koná se v sobotu 12. listopa-
du 2005 od 20:00 hod. O hudbu se po-
stará havlíčkobrodská skupina E.M.I.L., 
budete moci zhlédnout předtančení 
Rokenrolového klubu Elvis z Jihlavy 
a TJ Sokol Bedřichov a k tomuto plesu 
neodmyslitelně patří také Srdíčkový 
tanec. Výtěžek plesu je určen na pro-
voz Centra osobní asistence. Vstupné 
je 100,- Kč v předprodeji a 120,- Kč na 
místě. Předprodej vstupenek se koná od 
1. listopadu 2005 na Sekretariátu OCH 
Havlíčkův Brod, Žižkova 280 (2. patro), 
tel. 569 426 070, sekretariát@hb.cari-
tas.cz. 

Zájezd do Vídně - reparát 
Tak. Jen co jsme se, opálení a plní ryze 

letních dojmů, stačili po návratu do škol-
ních lavic zaklimatizovat, nabídla se nám 
první příležitost je opustit. Samozřejmě 
legálně, pod dohledem pedagogů, dokonce 
za účelem vzdělání. 

Loňský zájezd do Vídně si pro velký 
úspěch zákonitě musel vyžádat opakování 
a tak se také stalo. Trojice odvážných němči-
nářů z našeho gymnázia ve složení prof. Vor-
líčková, prof. Zavadilová, prof. Král zařídila 
vše potřebné, nutný počet účastníků shro-
máždili během pár dní a 7. 10., v krutých 
6:00, nastala chvíle odjezdu. 

Náš autobus po menších obtížích s ori-
entací přece jen dopoledne dorazil do cíle, 
takže jsme mohli obdivovat originalitu 
barevného domu s každým oknem jiného 
tvaru a názvem Hundertwasserhaus nebo 
středověkou honosnost Stephansdomu. 
Vážnost v sobě nezapřely budovy Parla-
ment a Rathaus, klálovský luxus na nás 
dýchl při návštěvě parku a zámku Belveder 
či pouhém pohledu na budovu Staatsoper. 

Možnost stát se při odpoledním rozcho-
du téměř na dvě hodiny součástí Vídně 
jsme všichni jistě využili beze zbytku 
a každý po svém. Ať už jsme se vmísili 
mezi diváky pouličních tanečníků, s chutí 
mlsali výtečnou zmrzlinu, sháněli se po 
nějakém suvenýrku nebo se jen, společně 
se stovkami dalších lidí, procházeli; bez 
cíle a přesto s cílem, co nejvíc si vychutnat 
poslední chvíle strávené v hlavním městě 
našich jižních sousedů. 

Cestu z Vídně jsme našli už bez obtíží 
a než jsme napočítali tři tisíce sedm set 
osmdesát šest, byli jsme doma. 

Předpokládám, že zájezd s cílem Vídeň 
se na gymnáziu pro svou oblíbenost stal 
tradicí. Jediné, co mu mohu vytknout, je, že 
si ho, jakožto žáci vyšších ročníků můžeme 
vychutnat jen jednou do roka. 

Tereza Dvořáková - oktáva 
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Společnost .A.S.A. a město Ledeč nad Sázavou realizují soutěž ve sběru druhotných surovin 
Společnost .A.S.A. ve spolupráci s městem Ledeč nad Sázavou 

připravila pro základní a mateřské školy ekologickou soutěž s názvem 
„Soutěž s panem Popelou". Soutěž by měla provázet současnou mládež 
jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím 
neutěšeným stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že 
výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, 
která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. 

V každém školském zařízení vznikají odpady, vznikající z provozu 
školy (papíry, kelímky od nápojů a řada jiných obalů, zbytky svačin, 
zbytky ze školní jídelny aj.). Nedostatky ve výchově ve vztahu k odpa-
dům vedou ke znečišťování prostor škol a jejich okolí, k růstu nákladů 
na jejich likvidaci (úklid, odvoz) i k plýtvání surovinami. Škola, v níž 
děti tráví významnou část svého života, je mikrosvětem, na kterém lze 
demonstrovat možnosti systémového řešení vztahů člověka k odpadům 
a vychovávat k obdobným postupům v domácnosti, ve městě apod. 
Projekt ekologické výchovy firmy .A.S.A. je příspěvkem k řešení a ke 
zlepšení tohoto nevyhovujícího stavu. 

Cílem „Soutěže s panem Popelou" je zavedení trvalého systému se-
parovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách 

města Ledeč nad Sázavou. Soutěž probíhá ve všech regionech České 
republiky, vždy v období školního roku. Letošní ročník 2005/2006, 
probíhající od 1. 9. 2005 do 30. 6. 2006, je již pátým v pořadí. Všechny 
školy obdrží za nasbírané množství druhotných surovin finanční ohod-
nocení a nej lepší účastníci soutěže budou odměněni zajímavými cena-
mi. Stávající průběžné výsledky i výsledky uplynulých ročníků jsou 
uvedeny na internetových stránkách firem .A.S.A. (www.asa-cz.cz). 

Soutěž navazuje na projekt ekologické výchovy v odpadovém 
hospodářství, který již proběhl na základní škole ve městě Ledeč nad 
Sázavou. Jeho realizaci společně připravila firma .A.S.A. a město 
Ledeč nad Sázavou. Projekt upoutal pozornost dětí i pedagogů k systé-
movému řešení problematiky komunálních odpadů a nakládání s nimi, 
k zamyšlení se nad otázkami současné situace ve škole, v domácnosti, 
ve městě. Dále odkryl širší pohled na zkoumané téma a ozřejmil skuteč-
nost, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevzniká. Vedl k poznání, že 
problém odpadů souvisí s životním stylem. Využit byl v lokalitách, kde 
systém odpadového hospodářství neposkytuje občanům dostatek mož-
ností a motivací ke změnám postojů i chování k odpadům ve prospěch 
životního prostředí. 

Třídění odpadů je ekologické i ekonomické 
Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 150 až 200 kilogramů 

odpadů. V celé republice to za jediný rok představuje stěží představitelné 
množství až 2 000 000 000 kilogramů, nebo-li 2 miliony tun odpadů všeho 
druhu. Jak uniknout před odpadovou lavinou, která doslova visí nad našimi 
hlavami? Recept je snadný - třídit a tím odpad zredukovat na polovinu. 

Z analýzy domovních odpadů plyne, že ve 200 kilogramech odpadů, 
které ročně vyprodukujeme, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg 
skla, 5 kg kovů a asi 1,4 kg nápojových kartonů. Všechny tyto suroviny 
lze znovu využít, je-li odpad správně tříděn. A nadějnou zprávou je, že 
množství vytříděného odpadu každý rok stoupá. 

Tradiční surovinou, vhodnou k recyklaci, je papír. Celulózové vlákno 
v něm obsažené je možné využít až sedmkrát, v papírnách se přidává do 
směsi na výrobu nového papíru. Recyklovaný papír se používá na výrobu 
novin, lepenkových krabic, toaletního papíru a podobně. Ještě vděčnější 
surovinou je sklo, které lze používat prakticky donekonečna. Z vytřídě-
ného a rozdrceného skla se nejčastěji vyrábějí láhve na minerálky a pivo. 
Velké využití nalézají plasty, které jsou zpracovávány různými techno-
logiemi podle druhu. PET lahve se po rozemletí používají na výrobu 
koberců, netkaných textilií či jako výplň do spacáků a zimních bund. 
Z plastových sáčků a tašek se vyrábějí různé fólie a pytle. Polystyren 
je zase vhodný k výrobě speciálních izolačních cihel. S recyklovanými 

směsnými plasty se setkáváme v podobě U-ramp, stojanů na dopravní 
značky, parkových laviček a odpadkových košů či protihlukových stěn 
podél silnic. A u nápojových kartonů se celulózová složka používá k vý-
robě papíru a zbylé složky k ohřevu vody a výrobě páry. 

Stále více měst je zapojeno v systému EKO-KOM, který byl zalo-
žen výrobci obalů a balených výrobků roku 1997. Princip systému je 
jednoduchý. Společnost EKO-KOM, a.s. vybírá čtvrtletně od výrobců, 
dovozců a plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Utržené peníze 
systém přerozdělí ve formě odměn obcím, a to přesně podle množství 
odpadu, které jejich obyvatelé vytřídí. Třídit odpad se tedy každé obci 
jednoznačně vyplácí. Z celorepublikových průzkumů nicméně vyplývá, 
že zatímco sběrná místa pro třídění odpadu jsou stále dostupnější, sku-
tečné využití občany zatím zaostává. Změnit tento stav by měla tříletá 
propagační kampaň, která letos vstoupila do druhé fáze. 

Symbolem ekologického i ekonomického nakládání s obaly se od 
roku 2000 stal takzvaný Zelený bod, dvě propletené zelené šipky v kru-
hu. Tato značka na obalech výrobků spotřebiteli říká, že za recyklaci 
obalu byl uhrazen finanční příspěvek autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM. Koupě výrobku se Zeleným bodem proto znamená, že obal 
patří do kontejneru na tříděný odpad, aby jeho další cesta vedla k novému 
využití a recyklaci. 

Optická síť v Ledči nad Sázavou 
Na ledečských webových stránkách se objevilo několik článků o při-

pravované a zčásti realizované optické síti v našem městě. Odborných 
výrazů bylo použito dost, komentáře obsahovaly odborné i zcela laické 
pohledy. Dovolte mi, abych výhody této sítě popsal z mého pohledu, ne-
zatíženého politickými ani osobními zájmy. Berte tento článek jako návod 
na budoucí možné využití optické sítě. 
1. INTERNET. V současné době asi nejzajtmavější oblast, kterou si všichni 

představí. Rychlý internet, přenášení souborů, komunikace. Pokud by síť 
vedla do každé budovy v městě, výrazně by se snížily náklady na poří-
zení, provozování a údržbu internetového připojení. Také bezpečnost 
internetu by se zvýšila centrální správou (viry, nevyžádané informace, 
filtrace obsahu pro nezletilé, přepojování na drahé telefonní linky, atd.). 

2. VÝUKA. S předpokládanými a postupně zaváděnými změnami 
ve výuce na středních a základních školách se otvírají nové možnosti 
komunikace student - učitel, přístupu k informacím a hlavně práce 
s nimi. Ale nejen dorost je vzděláván. Představte si rekvalifikační kur-
zy, rozšiřující kurzy, jazykové kurzy, atd., které jsou vedeny z centrály 
a zájemce sedí v pohodlí doma. Úspora peněz za cestování, odpadne 
stres,... Nabízí se také možnost vzdálené hlasové komunikace s rodilý-
mi mluvčími kdekoli po světě. 

3. PRAČE DOMA. V dnešní době mnoho firem po celé republice uvažuje 
nebo zřizuje pracovní místa tak, že zaměstnanec pracuje doma, výsled-
ky své práce prezentuje jednou do týdne ve firmě a může být od sídla 
firmy vzdálen stovky kilometrů. Firma ušetří peníze za nájem, energie, 
prostory, zaměstnanec náklady na dopravu. Tato forma zaměstnání ale 
vyžaduje levné, rychlé a trvalé připojení k firemní síti. V této oblasti 
vidím jednu z možností, jak udržet mladé lidi v Ledči a snižovat tak 
nezaměstnanost a stárnutí města. 

4. TELEFONOVÁNÍ. Technologie, umožňující telefonování po internetu 
jsou již nějakou dobu k dispozici a jsou dobře zvládnuté. Psát o mož-
ných úsporách asi nemá cenu (zdravím Český Telecom). 

5. SPRÁVA TECHNIKY, PORADENSTVÍ. Máte problémy s technikou? 
Neumíte zatlouct hřebík? Sedněte si před webovou kameru, spojte 
se s odborníkem. On vám poradí, vysvětlí a dokonce i na dálku opraví, 
třeba typografické chyby ve vašem textovém souboru. 

6. NÁKUPY, REKLAMA. Elektronické nakupování je již běžnou věcí. 
Proč toho nevyužít v rámci města. Sháníte něco? Máte něco zajímavého 
na prodej? Mají v tamté prodejně levnější rohlíky? Dejte to ostatním 
vědět. Nechte si zboží dopravit až domů. 

7. INFORMACE MĚSTA. Informovanost občanů je perným oříškem 
pro spoustu měst. V Ledči bych situaci popsal slovíčkem „průměr". 
Optické propojení se dá využít pro šíření informací nejenom o akcích 
proběhlých, ale i o akcích a záměrech budoucích, včetně osobních 
pozvánek. A asi byste si dokázali představit i využití v krizových situa-
cích. 

8. ZÁBAVA. Poslední (a ne nejméně zajímavou) oblastí využití sítě je 
oblast zábavy. Rozhovory se známými, příbuznými, hraní her po síti 
(aspoň bude sedět omladina doma), objednávání hudby a filmů a jejich 
dodávka až do vaší televize a hi-fi není až tak dalekou budoucností. 
Určitě jsem nepostihl všechna možná využití optické sítě. Chtěl jsem 
jenom upozornit, že když nezačneme s jejím budováním hned teď, ocit-
ne se naše město technologicky na okraji zájmu. Nezachytíme nástupy 
nových technologií, firmy se k nám nepohrnou a mladé a chytré mozky 
budou odcházet. Chceme-li změnit město k lepšímu, musíme mít neje-
nom dobré chodníky, ale i technologie pod nimi. 

Ing. Petr Stránský 
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Bradavická knihovna Harryho Pottera 

Kouzelnická knihovna se 7. října v podvečer otevřela dvaceti 
nedočkavým dětem, které se toužily dostat, alespoň na chvilku, 
do kouzelného světa Harryho Pottera. Přivítaly je dvě docela 
zachovale vyhlížející čarodějnice - knihovnice, a to ředitelka 
Pavlanela Brumbálová a její zástupkyně Evelína Morganová. 

Hned na začátku rozdělil kouzelný klobouk děti do čtyř kole-
jí. Každá skupina si pak vyrobila znak a vymyslela název. Sešli 
se tu Sovičky, Půlnoční strašidla, Mulíci a Haliweky. 

Každý kouzelník samozřejmě potřebuje sovu, takže 
během chvilky se to všude hemžilo různobarevnými 
křídli a pařátky. Dopravit sovu do ztemnělého so-
vince taky nebyl žádný problém. Zato cesta do 
Zapovězeného lesa byla natolik hrůzostrašná, 
až se nikdo nebál. Všichni v něm našli a přinesli 
část hesla. 

Hádejte, co se stane, když řeknete „Tlusté dámě" 
kouzelné heslo? No jasně, otevře dveře. Nejdřív 
ho ale musíte složit. A víte, jaké to je? Radši vám to 
prozradíme, protože Poskakující špageta určitě nikoho 
nenapadne. Za dveřmi čekala plná krabice dobrot a stádo 
kouzelníků se na ni doslova vrhlo. V cuku letu byly spořádány 
palačinky babičky Růženky, Pavlaneliny oříškové kuličky, Za-
milovaná srdíčka a neodolatelné Kočičí řezy (názvy dětem pro 
jistotu nebyly prozrazeny). 

Všichni složili zkoušku z čar a kouzel a byli velmi úspěšní. 
Málo komu by se podařilo naučit párátka tančit, nebo s lehkostí 
měnit barvu nápojů. Tady se to ovšem podařilo všem. 

Pak už zbývalo najít jenom kámen mudrců, který hlídal krve-
lačný Chloupek. Podařilo se nám ho ochočit a od té chvíle hlídá 
knihovnu. Nezvedení návštěvníci, dejte si pozor! 

Věčný život dětem zaručit nemůžeme, ale můžeme jim 
pomoct získat malou pozemskou nesmrtelnost, když vám teď 
prozradíme jejich jména. Tak tedy titul Čarodějnický učeň 
získali Petra Blažková, Janina Brodilová, Natálka Březinová, 
Ilča Burdová, Hanka Cihlářová, Eva Francová, Danielek Hess, 

Gabča Hessová, Denda Hrindová, Maruška Jeřábková, 
Zuzka Jeřábková, Kristýnka Karbanová, Anička Ko-

ciánová, Bětuška Kociánová, Míša Nulíčková, Péťa 
Nulíčková, Kristýna Slavíčková, Verča Srncová, 
Anetka Stýblová a Hanka Tejnecká. Omlouváme 
se, pokud jsme na někoho zapomněly. Všichni se 
vám můžou prokázat kouzlosvědčením. 

Kdo chtěl, mohl před spaním skouknout video-
kazetu Harry Potter a kámen mudrců, zabrouzdat 

po internetu, nebo jen tak dělat blbiny. Knihovna se 
chvilkami doslova otřásala v základech. Zhruba okolo půl 

druhé ráno byly děti vehnány do spacáků, ale šum se rozléhal 
ještě dlouho do rána. První usnuly knihovnice a asi tak okolo 
třetí hodiny malí kouzelníci. Kupodivu první vzhůru byly opět 
děti (tedy jejich menšina, ale přece ©). 

Ráno se téměř nikomu nechtělo domů. Příště máme „nocová-
ní" prodloužit alespoň do neděle, nebo na celé jarní prázdniny. 
Tak uvidíme. 

Zdraví vás bradavické knihovnice 

TENISOVE BILANCOVANÍ 
V letošním roce měli tenisté zastoupení 

v závodní činnosti. V dorostenecké katego-
rii reprezentovali: Jan Vrbka, Jiří Běloušek, 
Lukáš Pešek, Karel Barták, Ota Křivohla-
vý, Lucie Bartáková, Pavla Vrbková a Ka-
teřina Vrbková. Sehráli šest mistrovských 
utkání, doma s OTK Žamberk, TOSK 
Žamberk a Rychnovem n. Kněžnou. Venku 
pak na dvorcích Chrudimi, Vysokého Mýta 
a Kostelce n. Orlicí, s celkovou bilancí tří 
vítězství a tří proher. Celkově obsadili třetí 
místo v krajské soutěži II. třídy. Všichni 
hráči jsou domácími odchovanci a v dnešní 
době je to rarita. Přístup těchto hráčů k te-
nisu je dobrou zárukou k dalšímu působení 
v soutěži. Příští rok je s největší pravděpo-
dobností doplní kategorie mladších žáků 
a dospělých. 

Marek Kroutil - TK Ledeč n. S. 
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Informační servis 
• Volby školské rady 

Nový školský zákon č. 561/2004 Sb. zavádí do základních 
škol institut školské rady. Tu zřizuje zřizovatel, což j e v pří-
padě základní školy Město Ledeč nad Sázavou. Funkci zřizo-
vatele vykonává rada města, která na svém zasedání 10. října 
stanovila, že školská rada Základní školy Ledeč nad Sázavou 
bude 9-ti členná. Jednu třetinu jmenuje zřizovatel, jedna třeti-
na bude volena rodiči a zákonnými zástupci nezletilých žáků 
a jednu třetinu volí pedagogičtí pracovníci. 
Školské radě vkládá zákon do vínku tyto činnosti: 

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích progra-
mů a k jejich následnému uskutečňování 

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků 
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje 

školy 
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další 

rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje 
opatření ke zlepšení hospodaření 

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce 
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, 

orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dal-
ším orgánům státní správy. 

Zřizovatele budou z rozhodnutí zastupitelstva města ve 
školské radě zastupovat starosta Vrba, místostarosta Doležal 
a vedoucí odboru samosprávy ing. Nácovský. 

Volby do školské rady se uskuteční 24. listopadu při tříd-
ních schůzkách. Rodiče - voliči obdrží na třídních schůz-
kách hlasovací lístky se jmény kandidátů. Příležitost stát se 
kandidátem pro volbu do školské rady dostali všichni rodiče 
a všichni třídní důvěrníci. Jména těch, kteří měli zájem kan-
didovat a vyslovili s kandidaturou svůj souhlas, naleznete na 
hlasovacím lístku. Na něm mohou voliči označit maximálně 
tři jména. Tři kandidáti se ziskem největšího počtu hlasů se 
stanou členy školské rady. Stejným způsobem budou volit 
své tři zástupce do školské rady pedagogičtí pracovníci. Po 
volbách vyhlásí volební komise výsledky a svolá první za-
sedání školské rady, na kterém si členové rady zvolí svého 
předsedu a místopředsedu. Členem školské rady nemůže být 
ředitel školy. Rada města vydá zřizovací listinu a jednací řád 
školské rady. Funkční období školské rady je tříleté. 

• Sanace skalních masivů 
Stav skalních masivů na Šeptouchově a pod ledečským 

hradem trápí již léta náš odbor životního prostředí. Ve spo-
lupráci s odborníky byly skály v nedávné minulosti zbaveny 
náletových rostlin a zahájeno monitorování stavu a pohybu 
jednotlivých objektů. Výsledky těchto pozorování daly za 
pravdu odborníkům - skalní masivy v Ledči nad Sázavou 
hrozí řícením! Rada i několika kubíkových kamenů je uvol-
něná a vykazuje pohyb. Štěrbiny a pukliny se vlivem klima-
tického působení zvětšují, drobné kameny se uvolňují, voda, 
mráz a kořeny stromů a rostlin přispívají k rozrušování 
skalních masivů. Zatímco u Šeptouchova se jedná o poměr-
ně velké objekty - amenné šupiny, pod ledečským hradem 
je skála povrchově rozrušena a ve velkých plochách se zde 
uvolňují kameny drobnější. Náprava tohoto nebezpečného 
stavu se proto bude u obou skal lišit. Pod ledečským hradem 
budou po odstranění několika větších objektů položeny ve 
velkých plochách na skaliska ochranné a záchytné sítě. Na 
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Šeptouchově bude řada velkých objektů rozrušena a odstra-
něna, řada jich bude přichycena pomocí speciálních 4-8 me-
trových kotev ke skále. Nejvíce objektů bude odstraňováno 
na skalách svažujících se směrem ke Kovofiniši, zde by 
mělo být odstraněno až 150 m3 kamene. 

Na záchranu skalních masivů se našemu odboru životního 
prostředí podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí. Ta bude činit až 90% předpokládaných nákladů. 
Odbor ŽP zorganizoval výběrové řízení na dodavatele 
záchranných prací. Dle projektu odborné firmy IG Ateliér 
bude práce zajišťovat chomutovská firma STRIX s.r.o. 
Projekt záchranných prací bude stát 1,9 mil. Kč, vlastní zá-
chranné práce pak více jak 14 mil. Kč. Zahájeny budou ještě 
letos, kdy má být proinvestováno 8 mil. Kč. Probíhat budou 
během roku 2006 a vyžádají si částečné omezení dopravy 
jak na Heroldově nábřeží, tak i na nábřeží Tyršově. 

• Městská síť MS LeNet 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou se všemi hlasy 

přítomných členů rozhodlo podat žádost do tzv. Broadban-
dového fondu, který obcím nabízí možnost získání 70-ti% 
dotace na vybudování infrastruktury, služeb a datových 
sítí. Naše město se tak pokusí uspět ve výběrovém řízení 
pořádaném Ministerstvem informatiky ČR. Projekt, který 
bude sloužit jako žádost o dotaci, bude zpracovávat firma 
Autocont CZ. Žádost musí být podána do 9. prosince 2005, 
vyhodnocena bude počátkem roku a případná realizace 
bude probíhat během roku 2006, V našem případě by se 
jednalo o vybudování infrastruktury položením optických 
kabelů po celém městě tak, aby bylo možno připojit kaž-
dý z ledečských domů. Zastupitelstvo města dá realizaci 
zelenou pouze za předpokladu získání dotace a spolupráce 
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s investory, kteří pokryjí zbylý 30-ti% podíl připadající na 
město. Zájem mezi potenciálními investory existuje, zájem 
o připojení na vysokorychlostní internet, datové a hlasové 
služby též. V Broadbandovém fondu má být soustředěno 
1% finančních prostředků uvolněných vládou po prodeji 
Českého Telecomu. Jedná se o jedinečnou příležitost, kterou 
je Město Ledeč nad Sázavou díky prozíravosti zastupitelů 
připraveno využít. 

• Zákaz míčových her 
Tabulky s tímto nápisem se objevily koncem října na plo-

ché betonové střeše bývalé uhelny u domu čp. 550 nad ulicí 
28. října. Betonová stavba uhelny je propojena podzemní 
chodbou nejen s uvedeným domem a kotelnou, ale vyúsťuje 
dlouhou chodbou podél schodiště do ulice 28. října. Ta pů-
vodně sloužila k odvozu popela z kotelny. Stav těchto dnes 
již nepotřebných podzemních staveb je velice neutěšený 
a bude vyžadovat nápravu. Vlhké bortící se zdivo, propadlá 
kanalizace, nevyužívané nebezpečné prostory spolykají 
milionové náklady. V sousedství dětského hřiště a zelené 
klidové zóny se pod kaskádovitým schodištěm ukrývá po-
řádný bolák. Jeho smysluplné odstranění bude pro radnici 
nepříjemným oříškem. 

A proč ty cedule? Otřesy způsobované dopadem míče se 
prázdnou betonovou uhelnou přenáší až do suterénních bytů 
přilehlého domu a ruší jeho obyvatele. 

Na místě uhelny by mohly možná vzniknout garáže či 
parkoviště, podzemní chodby bude zřejmě nutné zavézt či 
zrušit, v prostoru nad uhelnou se pak nabízí vybudovat hřiš-
tě a prolézačky pro malé děti, které si nyní nejčastěji na be-
tonové střeše uhelny hrávaly. No, máme o čem přemýšlet. 

• Úpravy nádražní budovy 
Tři roky po celkové rekonstrukci fasády a střechy nádraž-

ní budovy na vlakovém nádraží v Ledči nad Sázavou dojde 
v závěru tohoto roku k úpravě vnitřních prostor budovy 
a sociálního zázemí. Opravy se budou týkat služebních 
místností, čekárny a sociálek. Dřevěné podlahy budou na-
hrazeny dlažbou, opraveny budou dveře, zprovozněny dveře 
od výdejny lístků do čekárny, kde budou doplněny dřevěné 
obklady stěn, nové lavičky a okénko do vedlejší služební 
místnosti. Jiné nepotřebné okénko bude v další místnosti za-
zděno. Opravy a zásadnějšího zkulturnění se dočkají i WC 
pro veřejnost. Práce bude provádět ledečská firma TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o. ve spolupráci s Českými dráhami, a.s. 

• ROBO INVEST v Ledči 
Rekreační areál v Podhájí změnil svého majitele. TJ Bo-

hemians prodala svůj tábor pražské firmě Robo invest, s.r.o.. 
Ta zde hodlá nadále provozovat rekreační činnost a spolu-
pracovat s městem při využívání tohoto nádherného zákoutí 
na břehu Sázavy v sousedství slavné Sluneční zátoky. Řada 
pozemků v lokalitě tábora je totiž v majetku města. Nový 
majitel tábora žádá město o jejich pronájem či prodej. Jako 
možnou náhradu nabízí prostory jiného tábora, jehož se stal 
též novým majitelem. Jedná se o chatkové rekreační středis-
ko Pod Šeptouchovem, které odkoupil od České typografie. 
Město Ledeč nad Sázavou o tyto prostory projevuje zájem 
a jedná s firmou Robo invest o jejich odkoupení pro případ-
né využití na parcely rodinných domků. 

-sv-

Svatba v Zahrádce 
Před kostelem v Zahrádce se v pátek 21. září 2005 ve 13.30 hodin uskutečnil 

netradiční svatební obřad. Mladí rozesmátí novomanželé si zde na břehu přehrad-
ní nádrže a v lůnu krásné přírody řekli své Ano. Doprovázeli je jejich nejbližší, 
přátelé, známí, kamarádi. Bohužel chyběly obě maminky. Takový je už někdy 
osud. Mladý pár se jej rozhodl vzít tentokrát již do svých rukou. Před osiřelý 
kostel přišel vesele cestičkou plnou květin za doprovodu živé hudby Gartfunkla 
a Simona v podání pánů Davida a Zdeňka. Oranžové růže a různé oranžové do-
plňky zdobily všechny svatebčany. Ledečský matriční úřad s panem starostou se 
připojil k netradičnímu obřadu svým tradičným ceremoniálem a svojí srdečnou 
gratulací. Jedna z babiček mi cestou od kostela prozradila: „Věřím, že těmto dvě-
ma se to vydaří. Měli podobný osud, mají se rádi a jsou dobří." 

Tak hodně štěstí, Ochovi. 
- s v -
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Kam na střední školu? 
Nastává období, kdy si žáci pátých a devátých tříd základní 

školy kladou otázku, jakou střední školu si vybrat a jaký obor 
na této škole studovat. 

Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná střední ško-
la v Ledči nad Sázavou nabízí pro školní rok 2006-2007 celou 
řadu zajímavých studijních a učebních oborů: 

I. Gymnázium 
- Gymnázium všeobecné - 4 leté pro absolventy 9. tříd ZŠ 
- Gymnázium všeobecné - 8 leté pro absolventy 5. tříd ZS 

II. Integrovaná střední škola 
1) Střední odborná škola 

- Informatika v ekonomice - z celého kraje Vysočina 
pouze na naší škole 

- Strojírenství 
- Strojírenství se zaměřením na: 

• informační technologie 
• počítačovou grafiku 
• ekonomiku 

Obory jsou určeny pro absolventy 9. tříd ZŠ a jsou ukonče-
ny maturitní zkouškou 
2) Střední odborné učiliště 

a) Maturitní 
- Mechanik strojů a zařízení 
- Mechanik seřizovač 

b) Učební 
- Zámečník 
- Nástroj ař 
- Obráběč kovů 
- Kuchař-číšník pro pohostinství 

Obory jsou určeny pro absolventy 9. tříd ZŠ 

Mimo výše uvedené obory lze na naší škole studovat ještě 
další obory, které však nejsou určeny pro žáky základních 
škol: 

1. Vyšší odborná škola 
- Ekonomika a management podniku - pro absolventy ma-
turitních oborů 

2. Studium při zaměstnání 
- Podnikání 
- Provozní technika 

Oba obory jsou určeny pro absolventy učebních oborů 

Podrobné informace o naší škole lze získat: 
- Na www.vosiss.cz nebo na www.glns.cz 
- Na telefonních číslech: 

569 430 501 -ředi te l školy, 
569 430 500 - sekretariát školy 
569 430 502 - Gymnázium - Mgr. Trpišovský, 
569 720 586 - VOŠ a ISŠ - Mgr. Vitisková, 
569 726 042 - p. Vitiska - učební obory SOU 

Dny otevřených dveří: 
- sobota 3. prosince 2005 od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

• pro obory gymnázia - Gymnázium, Husovo náměstí 1 
• pro obory SOŠ a SOU - Domov mládeže v Koželské 

ul. 551 
• praktické vyučování a odborný výcvik — Dílny v Poštov-

ní ul. 405, restaurace Želivka 
- středa II. ledna 2006 od 15.00 hod. do 17.00 hod. ve výše 

uvedených budovách 

Všechny žáky základních škol a jejich rodiče u nás rádi 
uvítáme a poskytneme jim veškeré potřebné informace 
o škole a studiu. Budeme rádi, když si naši školu ke studiu 
vyberete. 

Mgr. Radomír Nulíček - ředitel školy 

Specialista no okna, dveře o stěny 
z plastu, dřeva a hliníku 

Přijďte si k nám pro mimořádné 
zimní slevy na Vaše okna! 

Již podruhé v tomto školním roce navštívila Gymnázi-
um, Vyšší odbornou školu a Integrovanou střední školu 
v Ledči nad Sázavou radní Kraje Vysočina PaedDr. Mar-
tina Matějková. Během své návštěvy si prohlédla prostory 
pro výuku v budově gymnázia, diskutovala s vedením 
o koncepci školy a vysvětlovala učitelům důvody, které 
vedly ke sloučení ledečských středních škol. V závěru své 
návštěvy PaedDr. Matějková konstatovala, že z pohledu 
kraje j e Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná 
střední škola školou perspektivní a j e s ní v dlouhodobém 
záměru rozvoje vzdělávací soustavy kraje počítáno. 

Radomír Nulíček 

PKS MONT, a.s. 
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou 
tel: 566 697 310, fax: 566 697 393 
e-mail: obchod.mont@pks.cz 
Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001:2001 

www.pks.cz 

Zimní sleva! 
VOLEJTE ZDARMA 
800 23 00 23 
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25. ročník Ledečského slavíčka 2005 o cenu starosty města 
Dne 19. října 2005 proběhla v sále Centra - DDM v Ledči nad Sázavou u dětí 

velmi oblíbená pěvecká soutěžní přehlídka hudebních žánrů 25. ročník Ledečského 
slavíčka 2005, organizovaná DDM ve spolupráci s Městským úřadem v Ledči nad 
Sázavou. Soutěž byla určena pro všechny zájemce ze všech MS, ZS, středních škol 
i učilišť v celém našem regionu. Hudební soutěže se mohli zúčastnit děti a mládež, 
kteří se muzikou zabývají amatérsky. 

Výsledky Ledečského slavíčka: 
1. kategorie: 
1. místo Vosiková Andrea 
2. místo Blažek Tomáš 
3. místo Červenková Lucie 

2. kategorie: 
1. místo Ulrichová Lucka 
2. místo Blažková Petra 
3. místo Hamajdová Barbora 

Do Jihlavy na Slavíka postupují obě první místa. Výherci prvních míst v každé kategorii obdrželi od starosty města plaketu 
a poukázku na zboží dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč, dále reklamní předměty a trika Centra DDM a diplom za umístění. 
Druhá místa obdržela též diplom, sportovní tašky a reklamní předměty DDM. Centrum - DDM děkuje členům poroty (p. uč. Jitka 
Kroutilová, p.uč. Dana Tůmová a p. uč. Josef Pavlíček), kteří s námi dlouhá léta spolupracují a obětovali naší soutěži svůj volný 
čas. Těšíme se na další pěveckou soutěž a nové pěvecky talentované děti. 

Za kolektiv Centra - DDM Zina Kubová 

Minitábor 25, 
Na tuto akci se sjelo 40 dětí a mládeže z Ledče a blízkého 

okolí. Jednalo se převážně o účastníky letního tábora, kteří tuto 
akci brali jako poprázdninové setkání kamarádů z LT Sklené 
2005. 

Po příjezdu a ubytování v prostorách DDM se vyráželo na 
hrad, kde byla připravena večerní hra. Děti byly rozděleny 
do skupinek po 3. Každá skupinka dostala svoji louči, což 
představovalo jejich světlo života. Při plnění úkolů v různých 
zákoutích starobylého hradu si museli všichni své světlo chránit 
před duchy, kteří na hradě bydlí. Odměnou za úporné snažení 
bylo získání mapy s určením ukrytí pokladu. Na závěr vystou-
pil vedoucí Tomáš se svým pomocníkem Michalem a předvedli 
plivání ohně. Z hradu jsme se vraceli rozjaření a plni zážitků. 

Druhý den po snídani jsme vyrazili do tělocvičny, kde byla 
připravena srandoolympiáda. Názvy jednotlivých disciplin byly 
opravdu zvláštní a nikdo netušil, co se pod názvem skrývá. Tak 
například: Šplaz, Bleh na 1080, Hod špejletem, Skok na tyč, 
Kluzling, Sraerobimnastika, Šoupnoistika a další. Tentokrát se 
děti rozdělily do tří oddílů a vždy jeden zástupce reprezentoval 
v jedné disciplině. Legrace to byla ohromná, protože i vedoucí 
měli problémy se zvládnutím některých úkolů. Na závěr dopo-
ledne jsme si zahráli dva kolektivní sporty a to Pingballpong 
a Hopsketball. A protože nám při sportu vyhládlo, vydali jsme 
se na oběd do školní jídelny a pak zpět do DDM. 

Po krátkém obědě jsme vyrazili na Šeptouchov. Bylo nádher-
né počasí. Lesopark zářil barvami a my jsme si mohli nerušeně 

27. října 2005 
hrát. Vybrali jsme hru „Na šamana". Pro úspěch jsme ji opako-
vali dvakrát a pak už jsme jenom odpočívali a opékali špekáč-
ky. V podvečer jsme se vrátili do DDM a vyhlásili přípravu na 
večerní program - Galakoncert za přítomnosti známých hvězd. 

Po večeři začal hlavní večerní program. Na koncert dorazila 
téměř kompletní sestava porotců, jako byla na Skleném. Celý 
večer moderoval Tomáš. Pozvání přijali: Iva, Katka, Marcela, 
Honza V., Honza P. a skvělá Martina. Všichni ve svých úžas-
ných kostýmech. Chyběla jen Zuzka, ale ta bohužel musela 
zůstat ve škole. Zpívalo se a tančilo až do pozdních hodin. 

Další den ráno po snídani jsme vyrazili na místní zimní stadi-
on na bruslení. Skvěle jsme si zabruslili. Pak jsme šli do školní 
jídelny na oběd a pak zpět do DDM. A protože počasí bylo 
i tentokrát přenádherné, poslední hru jsme zase směřovali do 
přírody. Hra se jmenovala „Najdi svého vedoucího" a byla to 
šipkovaná s úkoly, které se týkaly vedoucích. Po skončení hry 
jsme úkoly vyhodnotili a dozvěděli jsme se například: 

Co se vám na vašich vedoucích nelíbí: Nic, jsou dokonalí. 
Vedoucí byli potěšeni a jsem si jistá, že už se stejně jako děti 

těší na další akci. 
Na závěr celého odpoledne připadlo vyhodnocení jednotli-

vých her a ocenění jednotlivců. Většina odměn byly sladkosti. 
Pak už nás čekal jenom úklid DDM a loučení, které bylo i se 
slzičkami. 

Ivana Svobodová - hlavní vedoucí 

Lyžařský klub Ledeč n. S. ve spolupráci s Centrem - DDM Ledeč n. S. 
pořádá 

BURZU ZIMNÍ SPORTOVNÍ VÝSTROJE 
ve dnech 15.-16.11. 2005 v Centru - DDM, Husovo náměstí 242 

Výběr věcí: 15.11., 9.00-14.00 hod. a dále během prodeje 
Prodej: 15.11., 14.00-18.00 hod.; 16.11., 14.00-18.00 hod. 

Lyže, brusle, saně, boby, lyžařská obuv a zimní sportovní oblečení... 

Obec Vlastějovice 
pronajme od ledna 2006 vinárnu 

ve Vlastějovicích. 
Písemné nabídky a reference 

do 30. 11. 2005 
na adresu Obecní úřad 

Vlastějovice, 
285 23 Vlastějovice 75, 

tel. 327 598 131 

Diplom 
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SPRINTMOTOKROS v Ledči nad Sázavou 

Filip Nengebauer v cíli finále 125 ccm Finalisté třídy 125 ccm 

Tradice motokrosových závodů v Ledči 
nad Sázavou pokračovala 16. října 2005 
zajímavým závodem nazvaným SPRINT-
MOTOKROS. Co si pod touto novinkou 
představit? 

Oproti klasickému motokrosu je trať 
u sprintmotokrosu kratší - zde to bylo 
cca 650 m. V jedné rozjížďce startují ze 
startovacího zařízení čtyři jezdci do jízdy 
na 4 kola. Vítěz postupuje přímo a ostatní 
se účastní opravných jízd. Během závod-
ního dne tedy proběhne velký počet jízd 
s napínavými starty a vzrušujícími souboji 
na trati. Tím se stává závod zajímavým jak 
pro jezdce, tak pro diváky a do finále, které 
se jede na dvojnásobný počet kol, postoupí 
opravdu ti nej lepší. 

A skutečně bylo se na co dívat - závod 
měl spád, pořadatelé vše zvládali tak, že 
následovala jedna rozjížďka za druhou. 
Důležitá byla dokonalá informovanost 
diváků, o kterou se postaral výborný a za-
svěcený hlasatel. Závodilo se ve třídách 
125 ccm, OPEN a Veterán. Startovní listi-

na nebyla početná, ale zato kvalitní. Jména 
jako Votroubek, Neugebauer, Kostelecký, 
Marek a další tvoří současnou špičku mi-
strovství ČR. 

Počasí závodu přálo a tak jsme viděli 
zajímavé boje, které vyvrcholily finálo-
vými jízdami. Zejména finále třídy do 125 
ccm svým napínavým průběhem a nasaze-
ním jezdců bylo vynikající a bez přehánění 
patřilo k nej krásnějším, jaké jsme kdy na 
této trati viděli. Filip Neugebauer se ra-
zantní jízdou nakonec prosadil a bezpečně 
zvítězil před Votroubkem, Mikuleckým 
a Michalcem. 

Výsledky: 
Třída do 125 ccm: 1. Neugebauer Filip 

2. Votroubek Michal 
3. Mikulecký Jan 
4. Michalec Petr 

Třída OPEN: 1. Kostelecký Zdeněk 
2. Doležal Aleš 
3. Marek Vítězslav 

Třída Veteráni: 1. Růžička Bohdan 
2. Kmošek Petr 
3. Kyncl Oldřich 

Kromě organizátorů závodu - členů 
místního AMK - přispěli k hladkému prů-
běhu závodního dne i Město Ledeč nad Sá-
zavou, Hasičský záchranný sbor Ledeč nad 
Sázavou, Policie ČR, Zdravotní záchranná 
služba, Český červený kříž a další. Všem 
jim patří dík. 

Podle prvních ohlasů se závody divá-
kům líbily a opět se potvrdilo, že kvalitní 
motokros v Ledči nad Sázavou přitahuje 
své příznivce. Přestože příprava a zajištění 
motoristického podniku je časově nároč-
ná záležitost a vyžaduje od organizátorů 
spoustu dobrovolné práce, AMK Ledeč 
nad Sázavou již uvažuje o uspořádání 
podobné akce v příštím roce. 

Ing. Vladimír Křivánek 

v 

Běh Septouchovem - výsledky 
Lyžařský klub Ledeč n. S., CENTRUM 

- Dům dětí a mládeže a Jízdní kola Ledeč 
n. S. uspořádaly v sobotu 15. 10. 2005 již 46. 
ročník Běhu Septouchovem. Letos poprvé byl 
závod součástí Lyžařského poháru Vysočiny, 
který je organizován Svazem lyžařů České 
republiky kraje Vysočina. I letos se v kate-
goriích ženy a muži (absolutní vítěz kategorií 
Muži a Muži veteráni) běželo o cenu starosty 
města Ledče nad Sázavou, který věnoval pro 
vítěze hodnotné ceny. Zeny běžely 2000 m 
a cenu získala Hana Krejčová (čas 13:15) 
z LO Pelhřimov. Muži měli trať dlouhou 
8000 m a z ceny se radoval František Tichý 
(28:42) závodící za TURBO Chotěboř. Závo-
dy jako každoročně se daří připravit s cenami 
pro první tři místa v každé kategorii za vy-
datné pomoci sponzorů z Ledče n. S. Krásné 
slunečné počasí vytvořilo v areálu parku Sep-
touchov příjemnou atmosféru, kterou si přišlo 
vychutnat 91 startujících z celé Vysočiny 
i okolí. Všem ledečským i ostatním závodní-
kům děkujeme za účast a dosažené výsledky 

a nezbývá, než si přát alespoň takovouto účast 
na těchto tradičních pěkně připravených závo-
dech i v dalších letech. 

Kategorie: 
Ženy 1985 a st. 
Trať: 2000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n.S. 

1. - Krejčová Hana -1966 - LO Pelhřimov 
-13:15,78 

Kategorie: 
Muži vytrvalci 1985 a st. 
Trať: 8000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. (abso-
lutní vítěz s kategorií Muži veteráni) 

1. - Tichý František - 1966 
- TURBO Chotěboř - 28:41,98 
2. - Svoboda Mojmír - 1966 
- Hvězda SKP Pardubice - 29:23,53 
3.-Soukup Karel - 1978 
- SPARTAK Vlašim - 29:53,77 
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FOTBAL - TASÍCE 2005 
Obec Bčlá, ve spolupráci s místním SDH, uspořádala na sklonku prázdnin v Ta-

sících třetí ročník turnaje v malé kopané mužů a žen. Zájem družstev o účast na 
turnaji s nedlouhou tradicí byl velký, a to i přes již rozehrané fotbalové soutěže. 
Pořadatelé proto byli nuceni z časových důvodů počet družstev zredukovat na tři-
náct - z toho 8 mužských a 5 ženských. Účast ženských družstev je bezesporu re-
gionální raritou a ozdobou turnaje. Jejich utkání na sebe poutají největší pozornost 
fanoušků, a to nejen pro svou fotbalovou kvalitu. Rozmazané oční stíny, splihlé 
účesy, propocená trika, „vůně" potu a někdy i to ostřejší slovo adresované faulují-
cí soupeřce. To vše k ženskému fotbalu patří. Radost ze hry, do které dívky dávají 
opravdu vše, j im však na to dává zapomenout. Všem jim patří naše velké uznání. 

I když se hrál fotbal s plným nasazením a soupeři si nenechali ani metr trávníku 
zadarmo, obešlo se klání bez vážnějších zranění. 

Z vítězství a 501itrového sudu pěnivého moku se nakonec radovaly domácí Ta-
síce (posílené ledečskými borci), které na pokutové kopy ve strhujícím finále po-
razily favorizované a turnajově sehrané Opatovice I. (K.H.). Třetím místem pře-
kvapili mladíci z Bělé. Mezi ženami zvítězil nováček turnaje - Paběnice (K.H.), 
před vítězem prvních dvou ročníků Petrovicemi I. (K.H.). Na skvělém třetím místě 
se pak umístily nestárnoucí tasicko-bělské Pivoňky. 

Nej lepšími hráči turnaje byli vyhlášeni Tomáš Dvořák (Tasice) a Denisa Jiří-
ková (Petrovice I.). Osobností turnaje (z předchozích ročníků) byla vyhlášena 
in memoriam Hanka Horáková (Petrovice I.). Všechna družstva byla odměněna 
diplomy, věcnými cenami a lahvemi sektu. Originální poháry, vyrobené v bělské 
huti Anna, obdržela první tři družstva a nej lepší hráči turnaje. Humornou tečkou 
za sportovní částí bylo exhibiční utkání mezi vítězem žen - Paběnicemi a místní-
mi fotbalovými travestity. 

Po předání cen pak následovala taneční zábava, o kterou se postaraly skupi-
ny Dynamic a Pilgrim pimple. Při jejich produkci, konané přímo na hřišti, a po 
nezbytných zastávkách u stánku s lihovými nápoji, přestávaly zúčastněné bolet 
pokopané nohy, pálit odřeniny a z nesmiřitelných protivníků na hřišti se stávali 
nej lepší přátelé (či důvěrné přítelkyně). Není tudíž divu, že taneční zábava skonči-
la až v pokročilých ranních hodinách. 

Na závěr bych chtěl poděkovat zúčastněným družstvům (za skvělé výkony), 
divákům (že si udělali čas), rozhodčím (za objektivní rozhodování), hudebním 
skupinám (za výbornou produkci), SDH (za vzornou a bohatou obsluhu) a vůbec 
všem, kdo se na pořádání turnaje jakkoli podílel (za ohromný kus práce). 

Nemalý dík rovněž patří níže uvedeným sponzorům, bez jejich finančního 
či materiálového přispění by nebylo možné tento turnaj na odpovídající úrovni 
uspořádat. 

Děkujeme a příští rok 19. 8. 2006, na 4. ročníku v Tasících, na shledanou. 
Pavel Lhoťan - starosta obce 

Sponzoři soutěže: Generální sponzor - UNIMONT J.K.C. s.r.o., Hradec 
Dále se na pořádání turnaje podílely tyto firmy: Agro Podlesí, Ating, Atos, 
Autodíly Holoubek, Autodoprava Uher, Datel, Elektro Spektrum, Elkomplex+, 
Envicomp, Evos-Hydro, Geodet, Geodézie, Glost, Huť Anna, Jízdní kola sport, 
Komma-EST, Lesní společnost, Less, Pneuservis Hiila, Restaurace Na růžku, 
Restaurace U Havla, Second Hand M&D, Studnařství Štecher, Tesprok, Vrcha, 
Zemní práce Radil&Tvrdík. 

ZPRÁVY 
Z BĚLSKÉ RADNICE 

Obecní budova 
V polovině května letošního roku se započa-

lo s rekonstrukcí obecní víceúčelové budovy. 
Jedná se o původní objekt známého hostince 
U Tvrdíků, který obec v loňském roce zakoupi-
la. Objekt je však v natolik špatném technickém 
stavu, že celá jeho zadní část musela být stržena 
a postavena znovu. Dále bylo třeba zrekonstru-
ovat krov a vyměnit původní krytinu na celém 
objektu, aby bylo zamezeno zatékání. Dodava-
tel stavby je firma UNIMONT J.C.K., Hradec, 
ale mnohé neodborné (převážně bourací) práce 
si obec zajišťuje sama, formou neplacených 
brigád. V letošním roce bude provedena pouze 
hrubá stavba, jejíž cena se bude pohybovat ko-
lem 1.500 tis. Kč. Jelikož se nepodařilo získat 
tolik potřebné finanční prostředky z fondů EU, 
je celá stavba investována převážně z obecního 
rozpočtu. Z dotačních titulů jsme uspěli pouze 
v Programu obnovy venkova, částkou 150 tis. 
Kč na rekonstrukci střechy. 

Abychom příští rok se stavbou opět pokra-
čovali, budeme muset sáhnout po finančním 
úvěru. Naším cílem je alespoň částečné zpro-
voznění l.NP, ve kterém se bude nacházet 
obecní úřad, knihovna s internetem, spole-
čenský sál a výčep s kuchyňkou. Podkroví, 
kde se měl nacházet samostatný byt, klubovna 
a čtyři turistické pokoje, zůstane prozatím 
bohužel nevyužito. 

Obecní vodovod 
Jelikož v obci není vybudován obecní 

vodovod, občané jsou nuceni využívat pouze 
své vlastní studny, které jsou více či méně vy-
datné a kvalita vody není rovněž v mnohých 
případech odpovídající. Proto se obecní úřad 
rozhodl o provedení počátečních přípravných 
prací pro realizaci veřejného vodovodu. Byla 
vybrána vhodná lokalita pro průzkumný vrt, 
který měl za úkol prokázat, zdaje prameniště 
natolik vydatné, aby zásobilo celou obec. Dále 
byla minulý rok provedena odborná studie 
veřejného vodovodu, podle které by celková 
cena díla přesáhla 13 mil. Kč, přičemž jenom 
samotný projekt by stál 1.5 mil. Kč. Provozní 
náklady pak byly odhadnuty na 450 tis. Kč 
ročně. Vzhledem k velké finanční náročnosti 
této akce obecní zastupitelstvo rozhodlo 
o vyhlášení referenda, kde se každý vlastník 
nemovitosti vyjádří k tomu, jestli souhlasí 
s výstavbou veřejného vodovodu a pokud 
ano, jestli se k němu připojí. Osud vodovodu 
tak mají občané zcela ve svých rukou. Výsled-
ky referenda budou známé v listopadu. 

Znak a prapor obce 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vyhoto-

vení vlastních výsostných znaků obce. Jedná 
se o grafické návrhy obecních symbolů - zna-
ku a praporu. Oslovena byla renomovaná 
heraldická kancelář pana Miroslava Pavlů ze 
Zlína. Pan Pavlů jako první v České republice 
založil Heraldickou kancelář. Navrhl již přes 
600 znaků obcí a měst v celé ČR, včetně 
Zlína. Je dvorním heraldickým kreslířem 
Královského řádu moravských rytířů, jehož 
patronem je Princ Michal z Albany ze skotské 
královské dynastie Stewartů. 

Návrhy obecních symbolů budou vyhotove-
ny začátkem ledna příštího roku. Pak půjdou ke 
konečnému schválení k Podvýboru pro heral-
diku PS Parlamentu České republiky 
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PRODÁM - Rodinný dům v dobrém stavu 
v Ledči n. S. se dvěma bytovými jednotkami 
s příslušenstvím-2+1; 3+1 a přilehlou zahra-
dou. Atraktivní poloha v klidné části města. 
Tel.: 602 21 52 56 

PRODÁM - Slunný družstevní byt 3+1 (76 
m2) v Ledči n. S. S balkonem, dvěma komo-
rami. Byt je v 1. patře po rekonstrukci - nová 
kuch. linka, sporák, stoupačky. Informace na 
tel.: 721 44 92 77 

PRODÁM - Osobní automobil Škoda 
105L červené barvy, r. v. 1981, tech. pro-
hlídka do června 2006. Cena dohodou, tel.: 
607 58 31 42 

Obec Vlastějovice pronajme od ledna 2006 
pohostinství ve Vlastějovicích. Písemné na-
bídky a reference do 30.11.2005 na adresu 
Obecní úřad Vlastějovice, 285 23 Vlastějovi-
ce 75, tel. 327 598 131 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
12. 11. Ing. Glozl Ivo, J. Haška 605 
30. 11. Popek Miloslav, Slunečná 887 

75. narozeniny oslaví 
6 .11 . Měkotová Věra, Z. M. Kuděje 460 
14. 11. Holá Marie, N a Sibiři 390 

80. narozeniny oslaví 
28. 11. Pajer František, Zoufalka 11/934 

85. narozeniny oslaví 
30. 11. Víchová Jitka, 28. října 550 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 

Svatby 
Hana Tůmová & Martin Krupička 
Tereza Dvořáková & Jan Šťastný 

Novomanželům přejeme do společného 
Života hodně lásky, porozumění a spo-
kojenosti. 

Narozeni 
Tereza Hájková 
Tomáš Hoskovec 
Jakub Maštálka 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné 
radosti. 

Zemřeli 
Bačkovský Jaroslav 
Kučerová Anežka 
Láš Jaroslav 
Šafránek Josef 

B L A H O P Ř Á N Í 
Dne 6. prosince oslaví pan Rudolf Hu-
sák 55. narozeniny. Je vášnivý myslivec 
a kynolog. 
Vše nej lepší mu k tomuto jubi leu přeje 
rodina a příbuzní. 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V PROSINCI DO KINA! 

3. 12. JESKYNĚ 
19:30 Skupinka potápěčů uvízne v síti jeskyní, 

aniž by tušili, že jim v této bezradné situaci 
budou navíc komplikovat život krvežíznivé 
nestvůry 

7.12 . TĚŽKÁ VÁHA 
19:30 Film inspirován skutečným příběhem boxe-

ra Jima Braddocka (Russell Crowe), který 
jako outsider na konci americké hospodář-
ské krize porazil v patnáctikolovém utkání 
mistra těžké váhy Maxe Baera 

10.12. PO KRK V EXTÁZI 
19:30 Úspěšný drogový dealer (Daniel Craig) 

plánuje odchod z tohoto špinavého byznysu, 
ale na poslední chvíli j e mu zadán ještě je-
den úkol. Při něm je zatažen do mezinárod-
ního obchodu s drogami. Film byl natočen 
podle románu J. J. Connellyho 

14. 12. MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA 
19:30 Kariéra herce Jacka (Will Ferrell) jde strmě 

dolů. Jackovou poslední šancí je natočit 
remake slavného TV seriálu Bewitched. 
Do hlavní role se mu přitom podaří obsa-
dit skutečnou čarodějnici Isabel (Nicole 
Kidmanová), která kouzlí svým nosem.. . 
Co všechno se stane během natáčení, když 
Isabel zjistí, že má hrát čarodějnici a navíc 
s neschopným kolegou? 

17.12. TEMNÉ VODY 

19:30 Matka s dcerou by rády začaly nový život. 
A tak se nastěhují do nového bytu, ve kterém 
se ale po čase začnou dít divné věci. V hlavní 
roli Jennifer Connellyová, dále hrají Tím 
Roth, John C. Reilly a Pete Postlethwaite 

21.12. PROKLETÍ 
19:30 Nový film od tvůrců Vřískotu j e opět horor, 

ve kterém jsou tentokrát hlavními hrdiny ne-
jen mladí nadějní herci (Christina Ricciová, 
Joshua Jackson, Shannon Elizabethová), ale 
také vlkodlak, jenž na ně v Los Angeles 
zaútočí 

25.12. LEGENDA O ZORROVI 
19:30 Zorro j e zpátky. V poklidu se usadil v San 

Francisku, jeho synkovi Jouqauinovi je 10 
let a nemá ani ponětí o otcově tajném živo-
tě. S novými plány se ovšem objevují tyrani 
a Alejandro musí nasadit masku Zorra, aby 
čelil krutému Armandovi. A Elena svému 
manželovi bude pomáhat 

28. 12. HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI 
19:30 DO DEŠTĚ 

Hrubeš (Jan Budař) a Mareš (Richard Kraj-
čo) plivou ze sedmnáctého patra a touží po 
lásce. Bydlí v domku po Marešově babičce 
a probíjejí se životem, dokud se jistý sloven-
ský televizní producent nerozhodne... 

FIRMA DOLEŽAL NABÍZÍ 
• KOBERCE 
• LINA RŮZNÝCH ŠÍŘÍ 
• PLOVOUCÍ PODLAHY 
• KORKY 
• KUSOVÉ KOBERCE 
• STROPNÍ PODHLEDY 
• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE 
• ROZVOZ 

OTEVŘENO: PO-PÁ 8-16.30 
SO 8-11.30 

TRITEX LUČÍCE 
tel.: 569 48 91 16, 724 10 52 09 
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU! 

V Z P O M Í N K O V É SETKÁNÍ 
Místní sdružení ODS v Ledči nad Sázavou uspořádalo na 

starém hřbitově vzpomínkové setkání při příležitosti výročí 
naší samostatnosti, a to u hrobu prvorepublikového ledeč-
ského rodáka a diplomata - Jana Šeby. 

Ten byl spolupracovníkem T. G. Masaryka, M. R. Stefá-
nika a významnou měrou se zasloužil o samostatnost našeho 
státu. Slavnostní akt byl zahájen položením věnce za Město 
Ledeč, Občanskou demokratickou stranu v Ledči a projevem 
předsedy místní organizace ODS Karlem Urbanem. 

Ten přivítal dceru Jana Šeby Milieu Jirsovou, která dnes 
žije ve Švýcarsku, vnuka Jana Šebu a místostarostu Ledče 
n. S. Jaroslava Doležala. Uvítal i řadu ledečských občanů. 
Slavnostní projev k 87. výročí vyhlášení samostatnosti pro-
nesl pan Zdeněk Vorlíček. 

Připomněl celou historii našeho samostatného státu 
a zvláště ledečské legionáře. Mezi jinými i dalšího ledeč-
ského rodáka JUDr. Lva Sychravu. 

Na závěr připomenul Karel Urban odkaz těchto osob-
ností pro naši přítomnost i budoucnost. Pani Milica a pan 
Šeba poděkovali všem, kteří se tohoto setkání zúčastnili 
a vzpomněli na otce, respektive dědečka Jana Šebu, který je 
v Ledči pochován i se svou manželkou. 

František Pleva 
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