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VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 
Od středy 1. listopadu 2006 řídí chod našeho města nové zastupitelstvo a nová rada 

města. Rozhodlo o tom 52,31 % občanů, kteří se ve dnech 20. a 21.10.2006 dostavili k vo-
lebním urnám a dali hlas svým kandidátům. Z těchto voleb vyšlo vítězně Sdružení nezá-
vislých kandidátů, které získalo téměř stejný počet hlasů jako před čtyřmi roky a ty jim 
přinesly opět zisk pěti mandátů v zastupitelstvu města, po třech mandátech získala ODS 
a ČSSD, dva mandáty náleží Straně zelených a po jednom mandátu obsadí KSČM 
a KDU-ČSL. Kompletní výsledky voleb uvádíme uvnitř listu. 

Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města byly zvoleny tyto orgány města: 
Starosta města: 
Místostarosta: 
Radní města 

Předseda finančního výboru: 
Předseda kontrolního výboru: 
Předseda osadního výboru: 

Stanislav Vrba (SNK) 
Jaroslav Doležal (ČSSD) 
PaedDr. Ilona Dokoupilová (ODS) 
Maritn Píbil (ČSSD) 
MVDr. Pavel Vrbka (SNK) 
Karel Šrámek (KSČM) 
ing. Jan Drápela (SZ) 
RNDr. Pavel Policar (ODS) 

Kandidátní listina 
Hlasy Přepočtené % 

plat. hlasů 
Počet 

mandátů Kandidátní listina abs. v% 
Přepočtené % 

plat. hlasů 
Počet 

mandátů 

1 Česká strana sociálně demokratická 6486 18,29 18,28 3 

2 Občanská demokratická strana 6542 18,44 18,44 3 

3 Komunistická strana Cech a Moravy 3839 10,82 10,82 1 

4 Křesťanská demokratická unie - Cs» str. lid. 3685 10,39 10,38 1 

5 Sdružení nezávislých kandidátů 9647 27,20 27,19 5 

6 Strana zelených 5270 14,86 14,85 2 

Předplaťte si vaše noviny 
V listopadu byl zahájen předprodej 

Ledečských novin na rok 2007. Využijte 
i vy této nabídky, která vám zaručuje, že 
vám Ledečské noviny budou chodit pra-
videlně až do domu. Cena pro ledečské 
předplatitele 120, - Kč na rok (12 čísel 
LN), pro „přespolní" je to 204, - Kč. Ve 
volném prodeji přijde jedno číslo LN na 
10,- Kč. Přejeme vám mnoho hezkých 
chvil nad stránkami našeho měsíčníku. 
Předplatné si můžete zajistit na měst-
ském úřadě (redakce, sekretariát) a na 
informačním centru. Redakce 

Pozvánka 
na lampionový průvod 

Ve čtvrtek 16. listopadu 2006 projde 
naším městem svatomartinský lampiono-
vý průvod za doprovodu Blažkovy kape-
ly a svatého Martina na koni. Sraz 
účastníků průvodu je v 17:00 hodin před 
areálem Mateřské školy na Stínadlech, 
trasa povede ulicemi M. Majerové, Na 
Rámech, Lovčen, Komenského, náměstí 
Svobody, Mostecká a skončí na Husově 
náměstí před Mariánským sousoším, kde 
děti z ledečské farnosti zahrají scénku 
o svatém Martinovi. -iv-

Rada města bude tedy nadále pětičlenná a vícebarevná, zastupitelstvo 15-ti členné, sta-
rosta a místostarosta stávající. Žádná koaliční dohoda nebyla uzavřena, vedení radnice 
spoléhá na soudnost a rozvahu všech zastupitelů. 

Volby potvrdily, že cesta nastoupená před 2 lety a 8 měsíci je správná, že si ledečští ob-
čané přejí v jejím trendu pokračovat. Z původního zastupitelstva pokračuje osm zastupi-
telů, sedm zastupitelů je nových. 

Ustavující zasedání zastupitelstva města vyřešilo personální obsazení radnice, to další 
se bude koncem listopadu pokoušet nalézt shodu v prioritách pro volební období 2006 -
2010. 

Nová rada města se sešla ihned po skončení zasedání zastupitelstva. Určila osoby, kte-
ré budou mít právo nosit státní znak při svatebních a občanských obřadech. Jsou jimi kro-
mě starosty města též Mgr. František Trpišovský a PaedDr. Ilona Dokoupilová. 

Přeji všem zvoleným zastupitelům pevné zdraví a hodně sil do nelehké práce při správě 
věcí veřejných. Za sebe a svého kolegu místostarostu děkuji všem občanům, kteří nám 
dali důvěru, a slibuji, že budeme nadále svědomitě a poctivě sloužit ve prospěch našeho 
krásného města. Stanislav Vrba, starosta města 

Centrum - DDM a divadelní skupina 
MIMOCHODEM 

Vás a Vaše děti zvou na 
M I K U L Á Š S K O U N A D Í L K U 
v úterý 5. 12. 2006 na ledečský hrad, 

pro děti bude přichystán zajímavý 
program a může jim být předána nadílka 

koupená rodiči. 
Začátek čertovského odpoledne je v 16.30 

Od rodičů, kteří chtějí svým dětem 
připravit krásnou nadílku, přijímáme 

balíčky v kanceláři DDM 
do 5. 12. 2005 (úterý) do 14:00. 

Odevzdaná nadílka není podmínkou účasti 
na této akci. Společně s nadílkou by bylo 
dobré uvést na svou ratolest i pár „hříchů" 

a pár pochval. 
Vstupné na akci je 10,- Kč za dítě. 
Každé dítko dostane malý dárek. 

Teplý čaj, grog a „svařák" 
a další občerstvení zajištěno. 

Bližší informace na telefonu 569 726 415. 
Těší se na Vás čerti, andělé a Mikuláš. 

...a projdete si peklem! 
Za Centrum - DDM Ledeč n. S. 

Tomáš Doležal 
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PORADÍ KANDIDATU VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA LEDCE N 
1 Vrba Stanislav NK 1374 zastupitel 46 Fiala Petr SZ 319 
2 Vrbka Pavel, MVDr. NK 1213 zastupitel 47 Urban Stanislav KDU 307 
3 Doležal Jaroslav ČSSD 1177 zastupitel 48 Poborský Jaroslav KDU 307 
4 Tůma Zdeněk NK 1020 zastupitel 49 Majorová Markéta, Ing. SZ 305 
5 Policar Pavel, RNDr. ODS 854 zastupitel 50 Simandl Michal, Mgr. SZ 303 
6 Kouba Miroslav NK 853 zastupitel 51 Panský Zdeněk ČSSD 299 
7 Trpišovský František ČSSD 687 zastupitel 52 Beránek Ondřej ODS 299 
8 Vrzáčková Marta NK 681 53 Vy kouři lová Kateřina, DiS. SZ 298 
9 Pibil Martin ČSSD 680 zastupitel 54 Hess Martin, Ing. SZ 296 
10 Drápela Jan, Ing. SZ 633 zastupitel 55 Rudl Jindřich ODS 291 
11 Stránský Petr, Ing. s z 631 zastupitel 56 Milichovský František KSČM 285 
12 Nechvátal Josef ODS 627 zastupitel 57 Novotný Břetislav ČSSD 280 
13 Vopěnka Otto NK 590 zastupitel 58 Hospodka Jaroslav KSČM 280 
14 Dokoupilová Ilona, PaeDr. ODS 583 zastupitel 59 Rajek Jan KDU 278 
15 Vacek Roman NK 528 60 Galovičová Blanka SZ 273 
16 Chlád Zdeněk ČSSD 527 61 Souček Jiří ČSSD 267 
17 Palán Miloslav, Ing. ODS 527 62 Červený Miroslav KSČM 263 
18 Báborská Ludmila, Ing. ODS 488 63 Průchová Eva SZ 262 
19 Doležal Tomáš SZ 479 64 Náhončík František, Ing. KSČM 252 
20 Vaněk Petr ČSSD 476 65 Ježek Josef, Mgr. SZ 248 
21 Severa Rudolf ČSSD 476 66 Janečková Dagmar, Ing. KDU 244 
22 Malina Zdeněk NK 475 67 Pečuk Ludvík KSČM 243 
23 Šrámek Karel KSČM 467 zastupitel 68 Wurmová Marie KSČM 241 
24 Nulíěková Pavlína NK 464 69 Bělohradský Josef KDU 232 
25 Dočkal Josef NK 454 70 Danešová Libuše ODS 229 
26 Jiráček Petr ODS 453 71 Ptáček Petr KSČM 228 
27 Dušková Dana NK 434 72 Velíšková Ilona ČSSD 228 
28 Urban Karel ODS 431 73 Králík Petr KDU 226 
29 Hlava Petr NK 414 74 Sekotová Romana ČSSD 224 
30 Žaloudek Jaroslav ČSSD 397 75 Blažek Václav KSČM 224 
31 Janák Zdeněk, Ing. KSČM 391 76 Kváš Pavel KDU 220 
32 Vávra Roman NK 391 77 Bouma Josef, Ing. KDU 220 
33 Machálek Petr, PharmDr. SZ 390 78 Pešek Bohuslav KSČM 212 
34 Kavka Stanislav NK 387 79 Součková Taťána KSČM 211 
35 Čuchalová Marie KDU 384 zastupitel 80 Vávrová Marie KSČM 210 
36 Pleva David ODS 381 81 Slavíček Martin KDU 205 
37 Běloušek Milan ODS 375 82 Stejskal František ČSSD 203 
38 Ivaniková Jitka NK 369 83 Žofka Eduard ČSSD 198 
39 Ivan Ladislav, Ing. KDU 367 84 Fejt Josef KDU 194 
40 Geherová Daniela ČSSD 367 85 Janák Jiří KSČM 187 
41 Kudrna Jiří ODS 347 86 Geherová Zdeňka KDU 178 
42 Semerád Jiří, Mgr. SZ 339 87 Kotan Josef, Ing. SZ 173 
43 Edr Pavel ODS 336 88 Zahálka Milan KDU 171 
44 Prchalová Jana, Ing. SZ 321 89 Hoskovec Jan KDU 152 
45 Sekot Miloš ODS 321 90 Casková Marie KSČM 145 
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I JAK SE VOLILO V OKRSCÍCH 

OKRSEK 1 OKRSEK 2 OKRSEK 3 
3 

Zapsaní 
voliči 

Vydané 
obálky 

Vol. účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

583 329 56,43 328 4778 

Zapsaní 
voliči 

Vydané 
obálky 

Vol. účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

1005 507 50,45 507 7087 

Zapsaní 
voliči 

Vydané 
obálky 

Vol. účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

1005 570 56,72 570 7908 

Kandidátní listina Hlasy 
abs. V% 

1 Česká str. sociálně demokrat. 719 15,05 
2 Občanská demokratická strana 975 20,41 
3 Komunistická str. Čech a Moravy 582 12,18 
4 Křest', demokr. unie-Čs. str. lid. 373 7,81 
5 Sdruž, nezáv. kand. 1363 28,53 
6 Strana zelených 766 16,03 

OKRSEK 4 

Zapsaní 
voliči 

Vydané 
obálky 

Vol. účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

937 480 51,23 479 6651 

Kandidátní listina Hlasy Kandidátní listina Hlasy Kandidátní listina 
abs. v % 

Kandidátní listina 
abs. v % 

1 Česká str. sociálně demokrat. 1319 18,61 1 Česká str. sociálně demokrat. 1533 19,39 

2 Občanská demokratická strana 1267 17,88 2 Občanská demokratická strana 1540 19,47 

3 Komunistická str. Čech a Moravy 857 12,09 3 Komunistická str. Čech a Moravy 832 10,52 

4 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 957 13,50 4 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 773 9,77 

5 Sdruž, nezáv. kand. 1856 26,19 5 Sdruž, nezáv. kand. 1911 24,17 

6 Strana zelených 831 11,73 6 Strana zelených 1319 16,68 

OKRSEK 5 OKRSEK 6 

Zapsaní 
voliči 

Vydané 
obálky 

Vol. účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

Zapsaní 
voliči 

Vydané 
obálky 

Vol. účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

1055 506 47,96 506 6767 305 166 54,43 166 2278 

Kandidátní listina Hlasy 
abs. V% 

1 Česká str. sociálně demokrat. 1248 18,76 
2 Občanská demokratická strana 1095 16,46 
3 Komunistická str. Čech a Moravy 789 11,86 
4 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 774 11,64 
5 Sdruž, nezáv. kand. 1860 27,97 
6 Strana zelených 885 13,31 

Kandidátní listina Hlasy 
abs. v % 

1 Česká str. sociálně demokrat. 1289 19,05 
2 Občanská demokratická strana 1080 15,96 
3 Komunistická str. Čech a Moravy 505 7,46 
4 J Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 517 7,64 
5 Sdruž, nezáv. kand. 2181 32,23 
6 Strana zelených 1195 17,66 

Kandidátní listina Hlasy 
abs. V% 

1 Česká str. sociálně demokrat. 378 16,59 
2 Občanská demokratická strana 585 25,68 
3 Komunistická str. Čech a Moravy 274 12,03 
4 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 291 12,77 
5 Sdruž, nezáv. kand. 476 20,90 
6 Strana zelených 274 12,03 

UO 



Z pohádky do pohádky 

Ach, jak ten život letí. To jsou slova, která 
nyní slyším velmi často kolem sebe. Ano, 
i mně je už přes 60 let a je pravda, že se mi zdá, 
že to letí stále rychleji a rychleji. A tak mám 
plnou hlavu vzpomínek na uplynulý život, ale 
také plnou hlavu překvapení, která mě stále 
potkávají. Vzpomínky? Např. lístky na potra-
viny, zrušení sobotní školní docházky, první 
maličké televizní obrazovky, první let člověka 
do vesmíru atd.... A současná překvapení? 
Pravidelná kosmická turistika se blíží, děti si 
hrají nejčastěji s počítačem a ani mobilní tele-
fony jim nejsou cizí. Jsem velmi ráda, že lidé 
jsou stále chytřejší a vzdělanější. Ale co já? Je 
mi můj starší věk překážkou? NE !! A tak jsem 
si pořídila mobilní telefon. Co úsměvných 
chvil jsem při jeho používání již zažila. 
A nyní, když jsem zjistila, že nejkomplexnější 
a nejrychlejší informace se dozvím z internetu, 
hledala jsem zde, v Ledči nad Sázavou mož-
nost se s ním seznámit, naučit se surfovat. Ale 
kde? A kdo bude mít trpělivost se starší že-
nou? A protože štěstí přeje tomu, kdo mu jde 
vstříc, uviděla jsem leták na dveřích naší měst-
ské knihovny „Pořádáme školení na počítači 
pro seniory". A je to. Už tam chodím, už se in-
ternetu nebojím. Naopak, nemohu dospat dne, 
kdy opět pod vedením slečny Evy Moravcové 
se zbavím komplexu, že i děti jsou již chytřejší 
než já. 

Děkuji, i touto cestou, všem pracovnicím 
v naší ledečské knihovně, že na nás, starší čte-
náře, nezapomínají. Děkuji jim za jejich obě-
tavost a rady při výběru knih, které si 
v knihovně půjčuji. A vím dobře, že nejsem 
sama. A za možnost seznámení s počítačem 
a internetem děkuji nejvíce. Zase mám život 
zajímavější a příjemnější. Čtenářka knih 

Daniela Geherová 

Nová sportovní hala slavnostně otevřena 

Nová sportovní hala a osm nových učeben Gymnázia, Střední odborné školy a vyšší 
odborné školy byly slavnostně otevřeny 16. října 2006 za přítomnosti Dr. Martiny Ma-
tějkové, radní kraje Vysočina pro školství, starosty města Ledeč nad Sázavou Stanisla-
va Vrby, senátora Prof. Dr. Bedřicha Moldana a dalších pozvaných hostů. Všichni 
přítomní se velmi kladně vyjadřovali o nových prostorách. Stavbu za 47 mil. Kč finan-
coval kraj Vysočina, z toho 10 mil. Kč zaplatilo město Ledeč nad Sázavou. Po kultur-
ním vystoupení žáků a učitele ZUŠ v Ledči nad Sázavou následovaly slavnostní 
projevy. Samotné otevření sportovní haly se uskutečnilo netradičním způsobem a to 
sedmimetrovým hodem na házenkářskou branku. 

V odpoledních hodinách navštívil objekt i hejtman kraje Vysočina Dr. Miloš Vystr-
čil a i jeho hodnocení stavby bylo velmi dobré. 

Také občané města si mohli sportovní halu i učebny v odpoledních hodinách prohlédnout. 
Ředitelství školy děkuje zřizovateli školy, kterým je kraj Vysočina, a městu Ledeč 

nad Sázavou za poskytnutí finančních prostředků pro tento objekt, který patří mezi nej-
moderněj ší v kraj i Vysočina. Radomír Nulíček 

Zdeněk Machač je Talent Vysočiny 2006 
Významné ocenění Talent Vysočiny 2006 získal letos Zdeněk Machač, student 

4. ročníku Střední odborné školy v Ledči nad Sázavou. Odborná komise vybírala z 86 
navržených žáků základních a středních škol kraje Vysočina a jmenovala výherce jed-
notlivých oblastí od hudby, přírodních či humanitních věd až po nej lepší sportovce. 
Zdeněk Machač zvítězil v oboru sportovním a není se čemu divit, jeho úspěchy v letoš-
ním roce mluví samy za sebe. Zdeněk je členem reprezentace České republiky v dráho-
vé cyklistice, letos šestinásobným Mistrem České republiky v cyklistice. V roce 2006 
obsadil 10. místo ve Světovém poháru juniorů. 

Zdeněk Machač věnoval trofej Talent Vysočiny 2006 naší škole za umožnění indivi-
duálního studijního plánu. Přejme všichni Zdeňkovi, ať se mu letos daří nejenom ve 
sportu, ale i při zdolávání nástrah zkoušky z dospělosti. 

Mgr. Jiřina Bělinová, třídní učitelka 

13. října, ještě v rámci týdne knihoven, 
proběhla v naší-vaší knihovně spací noc 
Z pohádky do pohádky. Pobavit se a přeno-
covat přišlo 18 spáčů, na které už od šesti 
hodin večer čekala pohádková babička 
s kouzelným dědečkem. Každý, nebo vlastně 
každá, si připomněla pohádku o Popelce, 
o Kocourovi v botách a o Šípkové Růžence, 
kterou jsme lehce přetvořily (doufám že ne 
znetvořily) na Šípkového prince „Růžáka". 
Princ odpočíval v pokoji na schodech ve 
druhém patře městského úřadu a čekal až si 
princezny „vysvoboditelky" vezmou šípko-
vou mži. Neplánovaně se mu podařilo vydě-
sit i několik zaměstnanců úřadu, kteří se 
zdrželi v práci. 

Večer jsme zakončily módní přehlídkou 
v kostýmech, které přihlíželo i několik míst-
ních postávajících venku za skleněnými 
dveřmi. 

Pohádková noc se, jako už tradičně, skon-
čila spánkem, ovšem zahnat děti do spacá-
ků a udržet je v relativním klidu byl 
nadlidský úkol i pro sečtělé knihovnice. 
Ráno nás zastihlo rozespalé a s kruhy pod 
očima, ale některé děti nerady odcházely 
a rády by tu zůstaly ještě jednu noc. 

Pro velký zájem bude určitě pokračování 
příště © Vaše knihovnice 

Moje - naše knihovna 



Krajská soutěžní výstava 
v Ledči nad Sázavou 

Český svaz chovatelů, ZO Ledeč nad Sázavou, uspořádala ve dnech 7 - 8. října Kraj-
skou soutěžní výstavu okresů Vysočiny a okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže 
v chovatelském areálu v Pivovarské ulici. Vystaveno bylo 500 králíků, 300 ks hrabavé 
a vodní drůbeže a 450 ks okrasných a užitkových holubů. Soutěž okresů Vysočiny při-
nesla tyto výsledky: 

Králíci: 1. Jihlava 2. Havlíčkův Brod 3. Třebíč 4. Pelhřimov 
Holubi: 1. Pelhřimov 2. Třebíč 3. Havlíčkův Brod 4. Jihlava 
Drůbež: 1. Třebíč 2. Pelhřimov 3. Havlíčkův Brod 4. Jihlava 

Celkové pořadí okresů: 1. Třebíč, 2. Pelhřimov, 3. Havlíčkův Brod, 4. Jihlava 

Okres Žďár nad Sázavou svoji účast v soutěži na poslední chvíli odřekl. 
Krajská výstava byla zástupci všech zúčastněných okresů velmi kladně hodnocena, 

zvláště regulérnost soutěže a přátelská atmosféra, která na výstavišti vládla. 
Součástí okresní výstavy byla též soutěž o nej lepší chovatele výstavy. 
V oblasti králíků získal prvenství předseda František Kuj a ze ZO Ledeč nad Sázavou 

za králíky Nč. 
Mezi holubáři zvítězil předseda Josef Benák ze Štrampouchu u Čáslavi za bubláky 

bílé a české voláče sedlaté rousné. 
V odbornosti drůbeže obhájil prvenství z loňského roku předseda Miloslav Procház-

ka z Luk nad Jihlavou, který získal 2 čestné ceny. 
V kategorii mladých chovatelů byla nej lepší Lucie Kafková ze ZO Ledeč nad Sáza-

vou, získala cenu na králíka Holandského černého. 
Hlavní cenu, která je každoročně udělována nejlepšímu chovateli ZO Ledeč nad Sá-

zavou, získal tentokrát předseda ZO Ledeč nad Sázavou Jaroslav Kafka, který získal 
celkem 4 čestné ceny a stal se tak nej úspěšnějším vystavovatelem. Kromě uvedených 
cen bylo uděleno ještě dalších 59 čestných a vítězných cen, což svědčí o velmi dobré 
úrovni vystavených zvířat. 

Slavnostní vyhlášení výsledků výstavy se uskutečnilo v sobotu dopoledne za pří-
tomnosti starosty města Ledeč nad Sázavou pana Stanislava Vrby, místostarosty pana 
Jaroslava Doležala a poslance parlamentu ČR pana ing. Petra Zgarby. V odpoledních 
hodinách se na naší výstavě překvapivě objevil i hejtman kraje Vysočina pan RnDr. 
Miloš Vystrčil, který si výstavu se zájmem prohlédl. 

Výstavě přálo i počasí. Bohatá byla nabídka prodejných zvířat, což mnozí chovatelé 
využili k nákupu a k vylepšení svých chovů. Pestrost výstavy doplnila i chovatelská 
tombola a koncert malé lidové hudby. Tato akce byla pořádána za podpory kraje Vyso-
čina, navštívilo ji 814 platících návštěvníků, děti měly v rámci propagace chovatelství 
volný vstup a tak celkový počet diváků přesáhl číslo 1200. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a celkovém zajiš-
tění této významné chovatelské akce, především členům ZO Ledeč nad Sázavou, ZO 
Leština u Světlé, MěÚ Ledeč nad Sázavou, všem posuzovatelům, sponzorům, vystavo-
vatelům i návštěvníkům. Chovatelská výstava v Ledči se vydařila a patřila k význam-
ným společenským akcím nejen Ledče nad Sázavou, ale celého Posázaví a celého 
regionu Vysočiny. Jaroslav Kafka, předseda ZO Ledeč nad Sázavou 
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KD OSTROV 
Havlíčkův Brod 
VSTUPNĚ 120 Kč v předprodeji 
150 Kč na místě 

TOMBOLA 
Další program: 
MAŽORETKY 
DIVADELNÍ SPOLEK SCHOD 
(BŘIŠNÍ TANCE V PÁNSKÉM PROVEDENI] 

SRDÍČKOVÝ TANEC 
IRSKÝ STEP - taneční skupina STORM 

25. 11. 2006, začátek 20 
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Poděkování 

Školní družina společně s vedením Zá-
kladní školy Ledeč nad Sázavou děkují tímto 
paní Zdeně Chládové za uspořádání zajíma-
vé módní přehlídky, jejíž výtěžek nám byl 
věnován. Současně tímto děkujeme i všem 
níže uvedeným sponzorům, kteří tuto akci 
podpořili. 

Velice nás potěšilo, že předvádění modelů 
se zúčastnili i naši žáci. 

Darované finanční prostředky ve výši 
31 000,- Kč budou využity na nákup sportov-
ních potřeb pro činnost dětí a případně pro 
vybavení školní zahrady. 

Jaroslav Kosprd 
Sponzoři: 
Watek s.r.o., Emkometer s.r.o.,̂ Wan Servis 
s.r.o., Galatek s.r.o., EST+ a.s., Švema s.r.o., 
KOWA s.r.o., Envicomp s.r.o., Ganes s.r.o., 
Zemko Kožlí a.s., ATOS s.r.o., Elkomplex+ 
s.r.o., TOST s.r.o., Čtyřlístek s.r.o., Restau-
race Centrál, Pizzerie Bar Eden, Kola Sport -
p. Caska, Jiří Bíza - autodoprava, Věra Ste-
cherová, Věra Kunášková, Studnařství - J. 
Štecher, Květinářství - Sedláková, Květinář-
ství na Husově náměstí. 

Galavečer módy 
„Bylo to nádherné." „Gratulujeme" „Byli 

jste báječní!" 
Tak taková superlativa slýchal každý 

z realizačního týmu a myslím, že nejvíce 
paní Renata Panská, která za pomoci DDM -
Ledeč n. S. zorganizovala v pátek 20. 10. 
2006 Módní show 2006-2007. Krátce po 
dvanácté hodině proběhla módní přehlídka 
pro školy, doplněná programem o anorexii. 
Studenti ledečských středních škol viděli 
zhruba hodinový program nabitý krásou, ele-
gancí, hudbou a poučením. Pohled na plnou 
sokolovnu nás během přehlídky pro školy 
potěšil, ale to jsme ještě nevěděli, co se stane 
večer. 

Ve 20 hodin začínala hlavní akce módní 
show a v tu samou dobu „praskala sokolovna 
ve švech". Absence velkého společenského 
sálu se opět projevila. Na 600 diváků byla 
zkrátka sokolovna malá, a tak se stálo a nadá-
valo, že si není kam sednout, a že je to chyba 
organizátorů. Ale sám za sebe i za organizá-
tory si myslím, že chyba je někde jinde. Na-
konec i přes nedostatek místa mohlo oněch 
zhruba 600 diváků zhlédnout výtečný prog-
ram věnovaný módě. Příjemným zpestřením 
bylo vystoupení ledečské hudební skupiny 
Down Town. 

Velký dík za něco nezapomenutelného 
patří Renatě Panské a celému jejímu reali-
začnímu týmu a hlavně sponzorům akce, 
jmenovitě: 
obchodu Elektrospektrum, firmám Autora-
cek, Sinka, EST, Šicí stroje - p. Králíček, 
Ganes, Mladá móda, Glost, Solid Galvano-
technik, uniMONT, Sudex, ATOS, Galatek, 
Elkomplex, AKplast, Watek a další.Vysoká 
návštěvnost předurčila opakování takových-
to oslav módy i do budoucna, takže se máme 
na co těšit. T.D. 



Nebezpečné žebro bylo odstraněno 
V pátek 3. listopadu 2006 ukončila chomutovská firma 

STRIX letošní zabezpečovací práce na skalním masivu 
Septouchov. Nebezpečné skalní žebro bylo odstraněno 
a sanováno v celém rozsahu, pravá skalní věž je komplet-
ně zabezpečena, nebezpečné skalní objekty odtěženy, pří-
padně přikotveny. Hloubkové kotvy stejně jako sanace 
levé skalní věže pod vyhlídkou budou prováděny až 
v příštím roce. Město Ledeč nad Sázavou podalo žádost 
na ministerstvo životního prostředí o státní dotaci na po-
kračování a dokončení sanačních prací v roce 2007. Ško-
dy, které firma STRIX při své činnosti způsobila na měst-
ských a krajských komunikacích, budou odstraněny na 
náklady firmy STRIX. Týká se to rozbitého chodníku, ob-
rubníků, zábradlí, stožáru veřejného osvětlení a vozovky. 
Firma STRIX též na své náklady vybudovala nové scho-
diště a opěrnou zeď do lesoparku Septouchov z komuni-
kace ke Kovofmiši. 

ní servis 
kteří se na jeho zrodu podíleli prací, dary, pomocí či pou-
hou radou, patří poděkování. 

Altánek zůstává majetkem města a bude sloužit jak kli-
entům stacionáře, tak i dětem a učitelkám z mateřské ško-
iy-

Betonáž ledečské lávky 
S prvními listopadovými mrazíky a prvním sněhem 

bylo dokončeno bednění a armování železobetonové kon-
strukce nové ledečské lávky u sokolovny, aby mohla být 
konečně provedena její betonáž. Mostní těleso lávky ve 
tvaru U buduje pražská firma SMP CZ. Bytelné bednění 
dává již tušit, jaké bude mít nová lávka obrysy, rozměry 
a umístění. Tyčí se do čtyřmetrové výšky nad hladinou 
řeky a bez schodišť a nájezdových ramp je zatím přístup-
ná pouze stavbařům a fotografiím. 

Kámen ze Šeptouchova nese ceduli EU 
Nejen v parku za domem dětí, ale též před novou láv-

kou spojující Hněvkovice a Chřenovice lze nalézt kámen 
ze šeptouchovských skal. Je na něm přichycena kovová 
deska s povinnými údaji o stavbě a dotaci s textem: V roce 
2006 za spolufinancování programu Phare, obce Hněv-
kovice a obce Chřenovice byl realizován projekt „ Rekon-
strukce místní komunikace a lávky přes řeku Sázavu mezi 
obcemi Hněvkovice a Chřenovice " v hodnotě 354 089 
EUR /11 237 000 CZK. Na tento projekt přispěla Evrop-
ská unie částkou 132 783 EUR/4 214 000 CZK. 

Na snímku jsou společně s kamenem zachyceni staros-
ta Chřenovic Jaromír Karel a starosta Hněvkovic Josef 
Váša, kteří mají největší zásluhy na této stavbě. 

-sv-

Nový altánek na MŠ Stínadla 
Nový altánek v areálu Mateřské školy Stínadla je již 

před dokončením. Z iniciativy vedoucí stacionáře Petr-
klíč paní Ivety Vrbové, za aktivní pomoci zaměstnanců 
stacionáře Romana Vávry a Jirky Vondráčka zhotovil pan 
Jiří Souček ml. mezi pískovišti v mateřské škole krásný 
nový dřevěný altánek. K již zmiňovaným firmám 
GLOST, ATOS, INTEX, TS Ledeč nad Sázavou, které se 
sponzorskými dary podílely na stavbě altánku, přibyla 

i další ledečská firma GANES, která zajistila výrobu ne-
rezových kotevních konstrukcí. Fotografie zachycuje al-
tánek těsně před dokončením. Všem ochotným lidem, 
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Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Petrklíč na Karlově mostě 
Na výlet do Prahy se vydalo v pátek 13. říj-

na 2006 osazenstvo stacionáře Petrklíč. Ab-
solvovali prohlídku Staroměstského náměstí 
s orlojem, Karlova mostu a jízdu parníkem po 
Vltavě. To vše díky sponzorskému daru paní 
Věry Kunáškové z ledečské ho hračkářství 
u kostela. 

Další sponzorský dar pana Martina Hořej-
še z restaurace CENTRAL použil stacionář 
Petrklíč na nákup didaktických pomůcek. 

Do třetice si zaslouží jmenovat sponzorský 
dar pořadatelů akce MUSIC HELP z ledečské 
sokolovny, kteří stacionáři věnovali část svého 
výtěžku ze zdařilé akce mladých hudebníků, 
sponzorský dar paní PharmDr. Olgy Velátové 
z lékárny Media a pana Fanty z autoservisu. 
Za takto získané prostředky jsme uspořádali 
pro naše klienty zájezd do zoologické zahrady 
v Jihlavě. 

Všem výše jmenovaným ochotným lidem dě-
kujeme, bez jejich pomoci by se naše zařízení 
nemohlo rozvíjet. 

Iveta Vrbová 
vedoucí stacionáře 

V minulých dvou číslech Včely jste si mohli přečíst o 15. vý-
ročí Oblastní charity Havlíčkův Brod. Jelikož většina lidí má 
Oblastní charitu Havlíčkův Brod spojenou se sbírkami šatstva či 
azylovým domem pro matky s dětmi v ulici Boženy Němcové 
nebo prostě jenom s tím, že charita sídlí „v Brodě u kostela", 
rozhodli jsme se vás, čtenáře, seznámit blíže s nenovějšími akti-
vitami. 

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod, založené v roce 
2003, poskytuje stejně jako ošetřovatelská a pečovatelská 
služba či raná péče služby terénní, tj. v přirozeném prostředí 
klienta. Osobní asistenti pomáhají klientům zvládnout běžné 
každodenní dovednosti a úkony, které by člověk dělal sám, ne-
být zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. 
„Cílem osobní asistence je zajištění soběstačnosti nebo podpo-
ra jejího rozvoje," říká Jana Zelenková, vedoucí Centra osobní 
asistence. Konkrétně to znamená pomoc osobního asistenta při 
sebeobsluze, zajištění chodu domácnosti, pohybu (polohová-
ní, podpora při chůzi, pomoc v dopravních prostředcích atd.), 
při kontaktu s vnějším prostředím (pomoc při cestě k lékaři, na 
úřad, za kulturou apod.), při školním vzdělávání či výkonu za-
městnání. „Osobní asistence může kompenzovat každé posti-
žení a překážkou zde není věk ani osamocenost. Služby si 
uživatelé platí dle předem stanoveného ceníku," dále informu-
je Jana Zelenková. 

V témže roce vznikl další projekt Oblastní charity HB, a to 
Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci. A co si máte pod 
pojmem „denním centrum pro seniory" představit? Řekneme-li 
to velmi zjednodušeně, je to vlastně taková 
školka pro babičky a dědečky. Denní centrum 
pro seniory umožňuje seniorům aktivně strá-
vit čas ve společnosti vrstevníků a rodině 
umožňuje skloubit pracovní povinnosti s do-
mácí péčí o své blízké. Astra má otevřeno 
denně od 7 do 16 hodin. V případě zájmu je 
poskytován i svoz seniorů do zařízení a odvoz 
zpět domů. „Pro seniory jsou připraveny roz-
manité denní programy - ruční práce, vaření, 
různé výtvarné techniky, trénování paměti, 
společenské hry, výlety do okolí a nelze ne-
zmínit pravidelné středeční kavárničky se za-
jímavými hosty," popisuje aktivity Astry její 
vedoucí Bohuslava Medová. Astra také nabí-
zí možnost celodenního stravování a opomí-
jen není ani pitný režim. K odpočinku 
seniorům slouží nová odpočinková místnost 
se třemi sklopnými lůžky, která byla otevřena 
před několika týdny. Babičky a dědečkové 

ale jistě nejvíce uvítají to, že nejsou přes den sami doma a mo-
hou si popovídat a zavzpomínat se svými vrstevníky. 

Nejnovějším projektem Oblastní charity HB je eNCéčko -
nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou, 
které bylo otevřeno v dubnu letošního roku. Při vyslovení po-
jmu „nízkoprahové centrum" se pravděpodobně spoustě čtenářů 
vybaví nějaké bezbariérové zařízení určené pro vozíčkáře. Čás-
tečně mají pravdu, neboť eNCéčko opravdu bezbariérové je, ale 
je určeno všem dětem a mládeži od 10 do 20 let ze Světlé nad 
Sázavou a okolí. eNCéčko se řídí dle hesla: Co není zákázáno J e 
povoleno. „Tím zakázaným v tomto případě je jakákoli manipu-
lace s alkoholem a drogami, agresivní a neslušné chování a sa-
mozřejmostí je i zákaz kouření," říká Jana Dománková, vedoucí 
eNCéčka, a pokračuje, „k návštěvě eNCéčka není nutné přihlá-
šení, plnění stanoveného programu ani pravidelná docházka." 
Děti a mládež mohou jen tak přijít na kus řeči, poradit se nebo 
zeptat na cokoli, zapojit se do besedy na nejrůznější témata, zor-
ganizovat vlastní akci, nacvičovat s vlastní hudební nebo taneč-
ní skupinou, posedět u nealkoholického baru, zahrát si nějakou 
hru (např. kulečník, fotbálek, stolní tenis, šipky, stolní hry...), 
pracovat na počítači apod. Nenechte se mýlit, že eNCéčko je 
pouze volnočasové zařízení. Jeho prioritou je především pre-
vence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže (zneužívání 
drog, nepřijatelné chování) a doprovázení zátěžovými situacemi 
mladého člověka v období dospívání. 

Hana Tonarová, Oblastní charita Havlíčkův Brod 
(výňatek ze zprávy) 



R Y B A R S K E Z Á V O D Y 
N A H U T Í C H V L E D Č I N. S. 
Ceny starosty města: 
největší kapr - Keller Václav, Kouty 
největší délka ryb - Šíma Jiří, Ledeč 

1) Šíma Jiří, Ledeč - 4 1 1 
2) Machotka Vít, Ledeč - 3 4 2 
3) Vlach Lukáš, Bohumilice - 3 4 0 
4) Belada Roman, Ledeč - 3 1 3 
5) Blažek Tomáš, Ledeč - 2 8 9 
6) Machotka Ondřej, Ledeč - 2 7 8 
7) Pavlíček Michal, Ledeč - 25 6 
8) Rajdl Jan, Bohumilice - 2 2 8 
9) Keller Václav, Kouty - 206 
10) Pechanec Lukáš, Ledeč - 161 
11) NulíčekPetr, Ledeč - 1 5 6 
12) Blažková Petra, Ledeč - 1 1 5 
13) Bahenský Ladislav, Ledeč - 112 

111 
- 4 4 

- 3 9 
- 3 7 

- 0 
- 0 

14) 
15) 
16) 

17) 
18) 
19) 

Volf Jan, Bohumilice 
Petrů Jaroslav, Ledeč 
Krupková Michaela, 
Bohumilice 
Zatečka Jakub, Ledeč 
Pavelka Radek, Ostrov 
Pavelka Vojtěch, Ostrov 

KOSMETICKY SALON 
MONIKA VÁS ZVE 
NA PŘEDVÁNOČNÍ 

RELAXACI! 
Nabízíme: 

* speciální ošetření pleti pro ženy 
i muže od firmy 

„GERMAINE DE CAPUCCINI" 
* trvalá na řasy 

^ ošetření pleti přírodní kosmetikou 
„LE CHATON" 

# depilace celého těla 
^ relaxační masáže celého těla 

^ manikúra, pedikúra 
+ peeling nohou 
^ modeláž nehtů 

^ P-shine 
sp prodej kosmetiky 

ORIGINÁLNÍ INSPIRACE NA 
IVÁNOČNÍ DÁRKY PRO DÁMY I PÁNY] 

O 
Kde nás najdete: 

Čechova 249 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

nad prodejnou mobilních telefonů 
tel: 737 910 930!!! 

[TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU?!! 

PRONAJMEME kanceláře (24,25 
m2) včetně příslušenství v I. patře domu 
Husovo náměstí 9, Ledeč n./Sáz. (nad 
obchodem KNIHA-PAPÍR) informace 
tel: 724510517 

Gilwellský kruh 
„Gilwellský kruh, Gilwellský kruh!" - tahle výzva, vlastně už po patnácté 

v nepřetržité řadě zazněla u Wolkerova památníku v Orlovských lesích blíže 
Lipnice, kde se 9. září konalo tradiční setkání skautů. Navazuje na historické 
setkání v roce 1970, kdy se po šestidenním pěším putování z Prahy dne 
23. června 1970 dorazila skupina účastníků prvních táborů, uskutečněných po 
roce 1912 pod vedením profesora A. B. S voj sika, zakladatele skautského hnu-
tí u nás. 

Letošní setkání je připomínkou 130. výročí jeho narození (6. 9. 1876) a sou-
častně 68 let od jeho smrti (17. 9. 1938), kdy v době těžké pro celý národ se ob-
rátil ke skautům se svým posledním vzkazem: „Každý konej svoji povinnost!". 

Později - tp až v roce 1936 - tu byl péčí Lesní správy a oddílu pražských kato-
lických skautů na místě prvních táborů postaven památník Jiřímu Wolkerovi. 
Velký kamenný blok s deskou připomíná jméno tohoto básníka-skauta, který se 
několika těch prvních táborů zúčastnil („Táborový deník"- autor J. W.). 

„Gilwellský kruh!" Na to zvolání se shromažďují dosud po lese rozeběhnutí 
skauti a skautky, Světlušky a Vlčata - od nejmladších po nejstarší. Stojíme 
vedle sebe v uzavřeném kruhu, zkřížené ruce spojené navzájem, druh s dru-
hem, a čekáme, 
běhne tichý sig-
rukou, který vy-
stisk dlaní, přija-
ný dál pravou 
kola jako vyjád-
spojení jednou 

Přišli jsme ten-
od Lipnice -
hy, Kolína, Kut-
Havlíčkova Bro-
byslavi, Ledče... 
nejmladší, který 
S voj sika stále 
připomíná a kteří 
nem snaží udržo-
myšlenky živé. 
ní cíle skautingu, 
uspěchané době 
ochotně, zapo-
etické, mravní i 

až dokola pro-
nál stiskem 
slal vedoucí. Ten 
tý levou a posla-
rukou, oběhne do 
ření vzájemného 
myšlenkou, 
tokrát opět pěšky 
účastníci z Pra-
né Hory, 
du, Světlé, Při-
staří skauti, i ti 
jméno A. B. 
něco vyjadřuje a 
se pod jeho jmé-
vat také jeho 
Zásady a základ-
na které se v této 
rádo, někdy i 
míná na otázky 
duchovní, kdy 

tolik převažují a silně doléhají otázky materielní, finanční, spěch za zábavou, 
honba za úspěchem, neúcta k morálním hodnotám. Snaha stát se „hvězdou". 

Tak snadno se zapomíná v záplavě pochybných zábav, stupidních reklam, 
honbou za tzv: „vyžitím" (hrozné slovo - při jeho zaslechnutí zamrazí) vytrácí 
se kritéria pro vskutku dobrý, užitečný a druhým prospěšný život, tohle měl na 
mysli A. B. Svojsík, když vyslovil svůj poslední vzkaz všem skautům s připo-
mínkou na zásady: Povinnost - odpovědnost - kázeň. 

Setkání účastníků při Gilwellském kruhu jubilejního patnáctého od doby 
trojnásobného násilného zákazu a potlačení skautského hnutí u nás (1940, 
1950 a 1970). Proč tedy Gilwellský kruh? Co značí to slovo? 

Symbolizuje vůli, společnou všem skautům celého světa. Připomíná 
GILWELL PARK, nedaleko Londýna, kde se konala nejstarší Lesní škola, 
pro vedoucí a kam se v „šedém skautském dávnověku" sjížděli skautští vůdci 
z celého světa. Není příznačné, že právě sem za války dopadla jedna z prvních 
„létajících střel"? 

Už v roce 1922 sem dorazil F. A. Elstner, který pak, po návratu domů založil 
tradici skautských Lesních škol u nás a setkání na Orlovech má připomenout 
práci na na uskutečňování představ a snah, odpovídajících v národním duchu 
myšlenkám a cílům celosvětového skautského hnutí při vzájemném propojení 
všech generací k celoživotní výchově a sebevýchově, k hledání pravých hod-
not života. 

Ze skauti ledečského střediska stáli při založení tradice těchto setkání, bylo 
jim i tentokrát dopřáno promluvit k ostatním účastníkům s připomenutím, kdy 
vznikla tato myšlenka a proč stojí za to, aby zůstala i pro budoucnost živá. 

Stanislav Kovařík 

MO ČRS 
LEDEČ N S 

HUTĚ II 
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MILE PŘIJETI U FRANCOUZU OVOCNÁ A RUZOVA ŠKOLKA 
ŠŤASTNÝCH 

Prodej ovocných stromků, růží, 
kanadských borůvek, vřesů, 
jehličnanů, okrasných keřů, 

suché vazby 
Prodejní doba: 

PO-PÁ 8-16, SO 8-12 hodin 
Ovocná a růžová školka Šťastných 

Hněvkovice - Nová Ves 2 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 569 722 518, 604 360 546 
http://ovocnaskolka.hyperlink.cz 

Nestává se to často, ale tu a tam mi bývá líto, že nedokážu zcela vyjádřit své příjemné po-
city a sdílet je tak s ostatními. A tak ani tentokrát se mi nedostává slov, která by v úplnosti 
popsala náš letošní výměnný pobyt ve Francii. Když jsme v pátek 29.9. v počtu devětadva-
ceti žáků a tří profesorů odjížděli, nikdo z nás neměl tušení, jak příjemný týden nás čeká. 
Rychlá a hladká cesta korunovaná procházkou jedním ze zámků na Loiře a městečkem pod 
ním. Milé a vlídné přijetí rodinami našich francouzských partnerů-spolužáků (ti, kteří přijeli 
už podruhé, ba potřetí, se těšili na tu „svoji" rodinu jako domů). Dopoledne prožitá po boku 
našich kolegů profesorů či studentů ve školních lavicích: čas plný nových prožitků i postře-
hů, vzájemné porovnávání metod práce i jejích výsledků. Výtečné obědy ve školní jídelně, 
provázené nadšeně bouřlivým sdělováním dojmů. Odpolední návštěvy přírodních i člově-
kem stvořených krás a pozoruhodností: členitého pobřeží atlantského oceánu, plného skali-
sek i příjemných písečných pláží, měst i městeček, dříve rybářských a chudých, dnes 
turistických a prosperujících. Stanuli jsme na palubě předválečné rybářské lodi, roztáhli její 
plachty a představili si, jaké to bylo vyrážet ráno co ráno do 
vln oceánu. Těsnali jsme se ve dvou malinkých místnůst-
kách starého rybářského domku a dozvěděli se, že v jeho 
stěnách bydlela rodina se čtrnácti dětmi. Při cyklistické vý-
pravě po jednom z ostrovů jsme zakusili bouři, a během 
okamžiku na kost promokli. Stačila však chvíle o málo del-
ší, abychom zas díky silnému větru docela oschli. To vše se 
událo v milé a přátelské atmosféře, za kterou našim stu-
dentkám a studentům děkujeme. Dík patří i jejich rodinám, 
jež vezmou na svá bedra starost o francouzské studenty, 
kteří přijedou příští jaro. Děkujeme také škole za podporu, 
i radnici za věcný dar, a už se těšíme na onen dubnový den, 
kdy budeme stát na náměstí a vyhlížet naše francouzské ko-
legy. Až je budete potkávat v ulicích Ledče či na návsích 
zdejších vsí, vězte prosím, že jsou to nadmíru milí a pohos-
tinní lidé a že v nich máme navzdory oněm 1600 kilomet-
rům vzdálení opravdové přátele. Jana Budinská 

Dne 1. 11. 2006 otvíráme v ulici Hav-
líčkova (vedle hotelu Stadion) novou 
velkoobchodní a maloobchodní pro-
dejnu barvy - laky. 
Nabízíme: široký sortiment nátěrových 
hmot (barvy, laky, rozpouštědla, spreje, 
malířské a fasádní barvy, fasádní omít-
ky, včetně tónování na prodejně v od-
stínech - RAL, NCS, COLORLAK, 
EUROTREND, HET, JUB a PRIMA-
LEX. Dále nabízíme tmely, lepidla, 
štěrkové hmoty, mal. válečky, štětce, 
zakrývací folie atd. 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
Josef Vaňkát a Hana Vaňkátová 

PRODÁM 
byt 1 + 1 s balkonem v osobním 
vlastnictví, v Ledči nad Sázavou 

na sídlišti 
Kontakt: 603 343 992 

Poptávková služba 
Potřebujete výrobek, službu? 

Zadejte svoji poptávku... 
...a firmy vám samy nabídnou své služby. 

Bezplatně! 

Prodám prostornou garáž se sklepem 
v ulici Na Rámech v Ledči nad Sázavou. 

Tel. 603 349 791. 

O Z N Á M E N Í 
MANIKÚRA A PEDIKÚRA 

HANA BOROVSKÁ, HABRECKÁ 4 5 0 
5 8 4 0 1 LEDEČ NAD SÁZAVOU 

OZNAMUJE ZMĚNU ADRESY PROVOZOVNY 
Od 1.10. 2006 je provozovna přemístěna 

na adresu: 
Husovo náměstí 13, Ledeč nad Sázavou 

(1. patro nad prodejnou BOTEX) 

PRONAJMEME kanceláře 
(24,25 m2) včetně příslušenství v I. patře 
domu Husovo náměstí 9, Ledeč n./Sáz. 
(nad obchodem KNIHA-PAPÍR) informa-
ce tel: 724510517 ...na www.edb.cz 

...na ínfotel 14 000 
voláte za místní poplatek 

P ' informační operátor 
EVROPSKÁ 
DATABANKA 
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TENISOVÝ TURNAJ 
Plánovaný turnaj mládeže a dospělých pro-

běhl na našich dvorcích 7. října. Zápasy dětí 
z kroužku DDM ve dvouhře otevřely sobotní 
oblačný den plný tenisu. Od osmi hodin bojo-
valo 11 tenistů vyřazovacím způsobem a po 
třech hodinách byla známa vítězka. Marcela 
Žáčková porazila Renatu Petrusovou. 

Před obědem nastoupili ke svým zápasům 
mladší žáci. Pavoukem ve čtyřhře se do finále 
probojovaly páry Adéla Baumová, Michaela 
Peroutková a Josef Boudník, Tomáš Fiala. Po 
hodinovém boji zvítězila prvně jmenovaná 
dvojice 6:1, 6:3. 

Ve 13.30 hodin rozehráli dorostenci a do-
spělí turnaj ve čtyřhře. Jedenáct párů se 
i v deštivém počasí pustilo do bojů o nejlepší 
dvojici. Po dvanácti odehraných utkáních bylo 
rozhodnuto. Dvojice P. Jaremenko, M. Kroutil 
porazila ve finále J. Vrbku, M. Mokroše 6:3, 
6:4. V útěše vyhrála dvojice Miloš a Michal 
Zajíčkovi. 

Všem hráčům a organizátorům patří podě-
kování za hladký průběh turnaje. Více infor-
mací a fotografií naleznete na http://TKL.ic.cz 

MK, TKL 

Sportovcům! 
Chcete přes zimu hrát pravidelně svůj 

oblíbený „fotbálek, volejbálek, nohejbálek" 
či jiný sport? 

Správa sportovní haly u internátu nabízí ve-
dení dlouhodobého turnaje ve futsalu, sálo-
vém fotbalu (obdoba fotbalu na malém hřišti), 
odbíjené, nohejbalu... 
• pro .. .náctileté až .. .átileté; i smíšená druž-

stva 
• jednotlivé zápasy se budou hrát kterýkoliv 

den v týdnu (informace v rozpisu) 
• herní plán podle počtu přihlášených a po 

společné dohodě s jednotlivými družstvy 
• možnost zahájení v listopadu 2006 
Další informace na: 
drahokoupilp@gvi.cz, tel: 739 673 864 

Krajské finále středních škol v kopané 
Žáci - fotbalisté Gymnázia, SOŠ a VOŠ 

v Ledči nad Sázavou se po vyhraném okrskovém 
a okresním kole zúčastnili ve čtvrtek 12. 10. 
2006 krajského kola konaného v Jihlavě. Turnaje 
se účastnili vítězové jednotlivých okresních sou-
těží kraje Vysočina. Šest družstev bylo rozděle-
no do dvou skupin po třech. Vítězové skupin 
hráli o prvé místo, druzí o třetí místo a třetí o páté 
místo. 

Turnaj vyhrála Střední škola obchodu a slu-
žeb Jihlava. 

Kvalita soupeřů byla nad možnosti našeho vý-
běru, umístil se na posledním, šestém místě, 
když všechny své zápasy prohrál. I toto umístění 
je ovšem také úspěchem. Nejenom žáků, ale 
i realizátorů. 
Z výsledků: 
1. ve skupině Střední škola obchodu a služeb 
Jihlava - Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad 
Sázavou 5:1 
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou -
Střední škola Pelhřimov 0:2 
2. ojíáté místo 
VOS a SOŠ zem. - tech. Bystřice nad Pern. -
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sáz. 3:0 pd 

Kam na střední školu? 
Nastává období, kdy si žáci pátých a devátých tříd základní školy kladou otázku, ja-

kou střední školu si vybrat a jaký obor na této škole studovat. 
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola v Ledči nad Sázavou nabízí 
pro školní rok 2007-2008 celou řadu zajímavých studijních a učebních oborů: 

I. Gymnázium 
- Gymnázium všeobecné - 41eté pro absolventy 9. tříd ZŠ 
- Gymnázium všeobecné - 81eté pro absolventy 5. tříd ZŠ 

EL Střední odborná škola (SOŠ) 
1. Studijní obory s maturitou 
- Informatika v ekonomice - z celého kraje Vysočina pouze na naší škole 
- Strojírenství se zaměřením na: 

• informační technologie 
• počítačovou grafiku 
• ekonomiku 

- Mechanik strojů a zařízení 
- Mechanik seřizovač 
2. Učební obory s výučním listem 
- Zámečník 
- Nástroj ař 
- Obráběč kovů 
Mimo výše uvedené obory lze na naší škole studovat ještě další obory, které však ne-
jsou určeny pro žáky základních škol: 

1. Vyšší odborná škola (VOS) 
- Ekonomika a management podniku 
Obor je určen pro absolventy maturitních oborů 

2. Dálkové studium při zaměstnání (PS) 
- Podnikání 
- Provozní technika 
Oba obory jsou určeny pro absolventy učebních oborů 

Podrobné informace o naší škole lze získat: 
- Na www.gvi.cz 
- Na telefonních číslech: 569 430 501 - ředitel školy, 569 430 500 - sekretariát školy 
569 430 502 - gymnázium - Mgr.Trpišovský, 731 612 316 - SOŠ, VOŠ, DS - Mgr.Vi-
tisková, 569 726 042 - p. Vitiska - učební obory 

Dny otevřených dveří: 
- sobota 2. prosince 2006 od 8 hod. do 12 hod. 

• pro obory gymnázia - budova Husovo náměstí 1 
• pro obory SOŠ a SOU - budova v Koželské ul. 551 
• praktické vyučování a odborný výcvik - dílny v Poštovní ul. 405 

- středa 10. ledna 2007 od 15 hod. do 17 hod. ve výše uvedených budovách 
Všechny žáky základních škol a jejich rodiče u nás rádi uvítáme a poskytneme jim veš-
keré potřebné informace o škole a studiu. Budeme rádi, když si naši školu ke studiu vy-
berete. Mgr. Radomír Nulíček, ředitel školy 
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BEH SEPTOUCHOVEM 
Lyžařský klub Ledeč n.S., CENTRUM -

Dům dětí a mládeže a Jízdní kola Ledeč n. S. 
uspořádaly v sobotu 14. 10. 2006 již 47. roč-
ník Běhu Septouchovem. I letos se v kategori-
ích ženy a muži (absolutní vítěz kategorií 
muži a muži veteráni) běželo o cenu starosty 
města Ledče nad Sázavou, který věnoval pro 
vítěze hodnotné ceny. Ženy běžely 2000 m 
a cenu získala Irena Šandová (čas 8:39) ze So-
kola Kolín. Muži měli trať dlouhou 8000 m 
a z ceny se radoval Karel Váňa (čas 28:41) zá-
vodící za AC Čáslav. Závody jako každoročně 
se daří připravit s cenami pro první tři místa 
v každé kategorii za vydatné pomoci sponzorů 
z Ledče n.S. Krásné slunečné počasí vytvořilo 
v areálu parku Septouchov příjemnou atmo-
sféru, kterou si přišlo vychutnat 58 startujících 
z celé Vysočiny i okolí a dokonce i z Košic. 
Hlavní kategorie byly obsazeny kvalitně, ale 
v dětských kategoriích chyběli hlavně závod-
níci a závodnice z Ledče. Všem ledečským 
i ostatním závodníkům děkujeme za účast 
a dosažené výsledky a nezbývá, než si přát 
větší účast v příštích ročnících na těchto tradičních pěkně připrave-
ných závodech. Ing. P. Banýr 
Výsledky dalších kategorií: 
Poř., jméno Oddíl TJ; Čas 
Kategorie: Děvčata předškolní 2001 a ml. Trať: 170 m 
1 Casková Adéla 2001 KolaLedečn. S. 0:31 

Kategorie: Žáci starší 
1 Kutlvašr Václav 1992 
2 Veselý Michal 1992 
3 Ján Jan 1993 
Kategorie: Juniorky 
1 Tichá Klára 1991 

1992-93 Trať: 1600 m 
Jiskra Havl.Brod 5:35 
Jiskra Havl. Brod 5:44 
SPARTAK Vlašim 6:03 
1987-91 Trať: 2000 m 
Hvězda SKP Pardubice 9:02 

Kategorie: Chlapci předškolní 
1 Ransdorf Michael 2001 
Kategorie: Přípravka děvčata 
1 Cemperová Sára 1998 
Kategorie: Přípravka chlapci 
1 Veleta Richard 1998 
Kategorie: Předžákyně 
1 Melounová Petra 1997 

1996-97 
ZS Ledeč n.S. 
1994-95 
Jiskra H. Brod 

1994-95 
1 Palásek Petr 1994 Jiskra Havl. Brod 
Kategorie: Žákyně starší 1992-93 
1 Petrová Markéta 1993 Jiskra Havl. Brod 

Kategorie: Předžáci 
1 Kafka Pavel 1997 
Kategorie: Žákyně mladší 
1 Beránková Zuzana 
Kategorie: Žáci mladší 

1995 

2001 a ml. Trať: 170 m 
ŠSK Újezd nad Lesy 0:28 
1998-2000 Trať: 300 m 
ZS Golčův Jeníkov 1:13 
1998-2000 Trať: 300 m 
DDM Ledeč n.S. 1:08 
1996-97 Trať: 600 m 
ZŠ Nuselská H. Brod 2:23 

Trať: 600 m 
2:42 

Trať: 1000 m 
4:11 

Trať: 1000 m 
4:11 

1987-91 Trať: 8000 m 
1988 SPARTAK Vlašim 30:09,1 

Trať: 1600 m 
7:06 

Kategorie: Junioři 
1 Tůma Jiří 
Kategorie: Ženy 1986 a st. 
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 
1 Šandová Irena 1957 SOKOL Kolín 
2 Horná Eva 1967 TJ Kovofiniš Ledeč n. S. 
3 Cemperová Šárka 1968 Jeseník 
Kategorie: Muži vytrvalci 1986 a st. Trať: 
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. (absolutní vítěz s 
Muži veteráni) 
1 VáňaKarel 1975 AC Čáslav 
2 Jánošík Rudolf 1971 RC Vlašim 
3 Horný Petr 1969 Hvězda SKP Pardubice 
Kategorie: Muži veteráni 1966 a st. Trať 
1 Tichý František 1966 TURBO Chotěboř 
2 SmrigaFrantišek 1965 U.S.STEEL Košice 
3 Kunášek Karel 1948 Triatlon Slavoj Čáslav 

Trať: 2000 m 

8:39 
10:03 
13:53 

8000 m 
kategorií 

28:40,8 
30:48,9 
31:41,9 

: 8000 m 
29:22,6 
33:27,3 
34:02,3 

PETR JEZDIL SKVELE 
Letošní motoristická sezona ledečského automobilového zá-

vodníka, Petra DLOUHÉHO byla vydařená. Petr startuje v týmu 
pana Jaroslava PRAŠKA. Příznivý vývoj přiznává i sám závod-
ník, ale jako nedostatek uvádí neúčast v téměř polovině všech zá-

vodů. Odjeté závody mistrovství ČR v jízdě do 
vrchu ho vynesly na celkové 11. místo (26 
účastníků) v příslušné třídě. Závodů se účastní 
s jedním z nejúspěšnějších mladoboleslavských 
automobilů, typem RS 130. Tento závodní vůz 
je mimo sezonu vystaven v autocentru FANTA. 
Tak finančně náročný sport se samozřejmě ne-
obejde bez sponzorů. Petrovi v této motoristic-
ké sezoně pomáhaly: JPU-TECHNIK, 
EVOS-HYDRO, PRÁŠKOVÁNÍ GEHER, 
AUTOSPORT PRÁŠEK, AUTOCENTRUM 
FANTA. 

Petr Dlouhý si sám letos nejvíce cení toho, že 
byl nejrychlejší ze čtyřiceti startujících na me-
zinárodních závodech Ecce Homo ve Šternber-
ku. Pětikilometrovou trať absolvoval za 2,51 
minuty - tedy průměrnou rychlostí přes 100 ki-
lometrů za hodinu. 

Do další sezony přejeme ledečskému repre-
zentantovi hodně dalších úspěchů - a také něja-
ké ty sponzory navíc. 



SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 

Narození: 
Dvořáková Klára 
Chvátalová Alžběta 
Nečil Antonín 
Solníková Nela 
Uhrová Natálie 

Úmrtí: 
Bednář Tibor 
Cudlín Petr 
Lhotka Antonín 
Novotná Zdenka 
Topič Jindřich 
Tvrdík Zdeněk 
Závišková Zdenka 

Výročí: 

70 let: 
Ing. Novotný Karel - 5. 11. 
Šindelářová Zdeňka - 15. 11. 
Vávra Antonín - 2 1 . 11. 
Janeček Jaroslav - 27. 11. 
Kaňkovská Marie - 30. 11. 

75 let: 
Hrálo vá Marie - 19. 11. 
Mikula Karel - 2 0 . 11. 

80 let: 
Pražáková Jarmila - 6. 11. 
Pavelka Bohumil - 12. 11. 

90 let: 
Vomela Josef - 2 1 . 1 1 . 

Svatby 
Kučera Jiří - Bártová Jitka 
Pecha Jaroslav - Paloučková Naďa 
Marek Jiří - Stejskalová Pavla 

PODĚKOVANÍ 
Rádi bychom tímto po-
děkovaly všem, kteří se 
přišli naposledy roz-
loučit s mým milova-
ným manželem a tatín-
kem, 
panem PETREM 
CUDLÍNEM. 
A také všem, kdo mně 

i dětem pomáhají se vyrovnat s touto těž-
kou životní situací. Manželka a děti 

VZPOMÍNKA 
Dne 22. listopadu tomu bude jeden rok, 
kdy nás navždy opustil pan Josef Dynda 
z Ledče n. S. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpom ínku. Manželka a děti s rodinám i 

t i Holcim 
Holcim (Česko) a.s. 
betonárna Ledeč nad Sázavou 
tel.: 569 721147, mobil: 721841227 
www.holcim.cz 

Symbol, na kterém se dá stavět 

• výroba, doprava a čerpání betonu 
• průmyslové betonové podlahy 
• akreditovaná zkušební laboratoř 

Lyžařský klub Ledeč n.S. ve spolu-
práci s Centrem - DDM Ledeč n. S. 

pořádá 
BURZU ZIMNÍ 

SPORTOVNÍ VÝSTROJE 
ve dnech 14.-15.11.2006 

v Centru - DDM, Husovo náměstí 242 
Výběr věcí: 

14.11. 9-14 hod. 
a dále během prodeje 

Prodej: 
14.11. 14-18 hod. 
15.11. 14-18 hod. 

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

PODĚKOVANÍ 
Pionýrská skupina Jiřího Wolkera 

Světlá nad Sázavou děkuje paní Věře 
Kunáškové a panu Davidu Kunáškovi za 
věcný sponzorský dar na letní tábor, kte-
rý se uskutečnil v termínu od29. 7. 2006 
do 12. 8. 2006 v Teplicích nad Metují. 

CENTRUM - DUM 
DĚTÍ A MLÁDEŽE 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 
HUSOVO NÁMĚSTÍ 242 

nabízí 
jarní prázdniny s lyžováním 
hotel A L B A - Deštné 
v Orlických horách 
3.-10. března 2007 
3450,- Kč 
3100,- Kč (dítě do 10 let) 

Informace a přihlášky v DDM Ledeč 
n. S., p. Hánečka, tel. 569 720 537 

CO: 
KDE: 

KDY: 
CENA: 

DE VADESÁTILETÁ 
VEvropě zuřila 1. světová válka, probíhala bitva o Ver-

dun, zemřel rakouský císař František Josef I., nastoupil 
poslední habsburský panovník Karel I., poprvé byl v praxi 
zaveden letní čas-psal se rok 1916. 

A právě 13. října toho roku se v Blažejovicích narodila 
Antonie Křištová. Za těch prožitých devadesát let se jistě 
událo mnoho věcí - krušných i radostných. Mezi ty druhé 
jistě patří narození dcery a syna, později i potěšení ze šes-
ti vnoučat. Posledních deset let žije paní Křištová v Domě 

pečovatelské služby v Ledči n. S. a pod-
le jejích slov je tu velmi spokojená. Na 
svých devět křížků paní Kristová roz-
hodně nevypadá. Je duševně svěží, zají-
má se o veškeré dění kolem sebe. Jen ji 
nesmí všechny ty překotné události roz-
čilovat, protože ji pak pobolívá srdíč-
ko. 

Za všechny příbuzné, přátele a samo-
zřejmě redakci Ledečských novin, pře-
jeme paní Antonii Kristové pevné 
zdraví, dobrou pohodu a zprávy v tele-
vizi ať ji nezlobí! 

Na snímku oslavenkyně s pečovatel-
kami - Danou Pospíšilovou a Jitkou 
Brožovou. ok 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 
511, fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod znač-
kou 5/R5. Podávám 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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