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NABÍDKA PRONÁJMU 
Od 1. srpna letošního roku nabízím 
k pronájmu prodejnu potravin v Hradní 
ulici v Ledči n. S. Bližší informace na te-
lefonu: 569 721 087 

DOCTRINA EST FRUCTUS DULCIS RADICIS AMARAE 

VZDĚLÁNÍ JE SLADKÝ PLOD HOŘKÉHO KOŘENE 
Catonova jednoverší 

UPOZORNĚNÍ! 
V PÁTEK 7. ČERVENCE BUDE 

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ MĚSTSKÝ 
ÚŘAD V LEDŮ N.S. 

PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN. 

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VOLEB 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR 

2006 V LEDČI NAD SÁZAVOU 
STR. 3, 4 
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BAR EDEN 
v Lipové ulici v Ledči n. S. 
Vás od června srdečně zve 
na nově otevřenou terasu. 

Novou nabídkou je také vlastní pizza. 
Objednávky přijímáme na telefonu 

739 991 226. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Úspěšné maturitní zkoušky 
Poslední květnový týden se konaly na Gymnáziu,Vyšší odborné škole a Integrované 

střední škole v Ledči nad Sázavou ústní maturitní zkoušky. Maturitní zkoušku absol-
vovalo celkem 76 žáků, z toho 45 žáků gymnázia a 31 žáků integrované střední školy. 
Zkoušky se konaly v příjemné a přátelské atmosféře, o kterou se zasloužili členové 
maturitních komisí i maturanti. Většina žáků přistoupila k vykonání maturitní zkoušky 
velmi zodpovědně, což se projevilo na jejich výsledcích. Na závěr maturit mohli před-
sedové maturitních komisí s radostí konstatovat, že na gymnáziu prospělo s vyzname-
náním 26 žáků (13 žáků mělo samé jedničky), prospělo 17 žáků a neprospěli 2 žáci, na 
integrované střední škole prospělo s vyznamenáním 5 žáků, prospěli 24 žáci a nepro-
spěli 2 žáci. 

Vyvrcholením maturitních zkoušek bylo převzetí maturitních vysvědčení v obřadní 
síni Městského úřadu v Ledči nad Sázavou 26. května 2006 z rukou starosty města Sta-
nislava Vrby. 

Výsledky maturitních zkoušek jsou velmi dobré. Ukázaly, že žáci naší školy dokáží 
tuto náročnou zkoušku velmi dobře zvládnout. Ukázaly také, že je naši učitelé dokáží 
velmi dobře na takovou zkoušku připravit. Jak žákům, tak učitelům patří naše poděko-
vání. 

Všem našim absolventům přejeme mnoho úspěchů v jejich dalším studiu, v zaměst-
nání i v životě. 

Mgr. Radomír Nulíček 

Plakáty 
Snad každý pořadatel kulturní akce si 

přeje, aby se jím pořádaná atrakce stala 
středem zájmu široké populace. K tomu 
slouží různé upoutávky, kterými mohou 
být nejmodernější sdělovací prostředky, 
ale i zde platí to neosvědčenější a tím je 
vylepování plakátů. Nic proti tomu, po-
kud jsou umístěny v souladu se zákonem 
na určeném místem, kterým je v našem 
městě několik ploch. Tyto plochy obho-
spodařují Technické služby a každý zada-
vatel má zajištěno, že informace bude 
umístěna ve stanovenou dobu a na správ-
ném místě. 

Jaké je ale dnešní praxe ? Nedisciplino-
vaní pořadatelé polepují kryty různých 
technických zařízení, rozvodné skříně atd. 
Málokdo z nich si uvědomuje, že může 
způsobit nevratné škody, za které může 
být sankcionován. A co estetika? Ta zů-
stává poněkud stranou. Pořadatelé nás ně-
kdy zvou na skutečně zajímavý divadelní 
počin, dozvíme se však o něm z celého po-
lepeného náměstí. Plakáty už nikdo ne-
uklízí. -bd-



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou konané-
ho dne 24. dubna 2006 
• RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v budo-
vě bývalé ZŠ v Barborce pro potřeby kontrolního oddě-
lení Finančního úřadu Ledeč nad Sázavou, který zde od 
1. 5. 2006 zřizuje detašované pracoviště. 
•RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření 
smlouvy na vytvoření webové aplikace pro projekt 
Ledeč nad Sázavou - Perla Posázaví - propagace města 
prostřednictvím Jaroslava Foglara za cenu 35 t. Kč 
s p.Vidu Gunaratnou, V-Link, Na Rámech 694, 584 01 
Ledeč nad Sázavou, IČ: 62701509. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, provedení aktualizace 
žádostí o pronajímaní bytů zvláštního určení v Domě 
s pečovatelskou službou, která proběhne do konce II. 
čtvrtletí 2006. 
• RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v plat-
ném znění, celkový počet zaměstnanců v organizační 
složce Veřejně prospěšné práce na celkový počet 12 
zaměstnanců, a to v období od 10.4.2006 do 9.5.2006. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Doda-
tek č.3 nájemní smlouvy na smuteční obřadní síň pro 
manžele Josefa a Alenu Pavlasových, bytem Habrek č. 7. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
podnájem smuteční obřadní síně v Ledči nad Sázavou 
třetí osobě panu Jiřímu Petrusovi, bytem Petroviče 
č.l, pošta Čáslav. 
• RM schvaluje typovou smlouvu - právně i smluvně 
ošetřený doplňkový komisní prodej drobných upomín-
kových předmětů v městském muzeu a v místním infor-
mačním centru. K ceně každé prodané položky se účtuje 
20 % jako zisk s tím, že v čl.3 Platební podmínky budou 
uvedeny dva fakturační termíny 31.7. a 31.10. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění proná-
jem nebytových prostor na poliklinice (po fy 
REGATECH) MUDr. Janě Smejkalové - dětské lékařce 
a souhlasí se stavebními úpravami na dětskou ordinaci. 

•RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prominutí 
nájmu na rok 2006 za louky v Podhájí panu Jiřímu 
Koudelovi, Havlíčkova 168, Ledeč nad Sázavou za ob-
hospodařování pozemku p.č. 507/1 a 507/2 v k.ú. Le-
deč nad Sázavou (pastva pro koně v Podhájí). 
•RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, využití po-
zemků ve vlastnictví města pro pořádání motokroso-
vých závodů a pro zajištění pravidelných tréninků 
a využití pozemků rekultivované skládky Rašovec 
jako parkoviště závodních strojů a technické a pro-
vozní zázemí. Jedná se o pozemky v k.ú. Ledeč n. S., 
Habrek a Obrvaň, p.č. 288/2, 290/2, 288/2, 288/1, 
288/3, 283/2, 283/3, 290, 287/1, 279, 277 280, 289, 
275/4, 278, 281, 275/2, 275/6, 266/1, 293/1, případně 
o pozemky p.č. 290/1, 2033, 2032, 295/1, 294, 293/2, 
které přejdou do vlastnictví města po uskutečněné 
směně nebo dalším nákupem. 
•RM ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění oddělení ma-
jetku a investic odpovědět na žádost pana Zdeňka Ze-
leného ze dne 10. 3. 2006. Zřízení přístupové cesty 
není možné, nejedná se o pozemek v majetku Města 
Ledeč nad Sázavou. 
• RM ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění starostovi Stanislavu Vr-
bovi předložit na příští zasedání RM harmonogram pra-
cí a rozhodnutí o umístění lávky přes řeku Sázavu. 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou konané 
ho dne 15. května 2006 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pro-
nájem nebytového prostoru cca 200 m' v budově 
bývalé ZS v Barborce pro potřeby obvodního oddělení 
Policie ČR Ledeč nad Sázavou, která zde od 1.7.2006 
zřizuje svoje stálé pracoviště. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, změnu 
umístění informačních cedulí z projektu „Ledeč nad 
Sázavou - Perla Posázaví - Propagace města prostřed-
nictvím Jaroslava Foglara", která bude řešena dodat-
kem smlouvy s Krajem Vysočina. 

•RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu 
oken v zubní laboratoři na poliklinice Ledeč nad Sá-
zavou firmou Dolnokralovická s.r.o. Dolní Králo-
vice. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu 
oken a provedení nátěru radiátorů v ordinaci oční op-
tiky na poliklinice Ledeč nad Sázavou firmou Dolno-
kralovická s.r.o. Dolní Královice. 
•RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, příspěvek 
svazu skautů a skautek ČR „JUNÁK" ve výši 3000,- Kč 
na uhrazení nákladů spojených s organizováním závo-
du „Posázavský drsoň". 
• RM ukládá starostovi Stanislavu Vrbovi, po právní 
poradě s JUDr. Jaroslavou Lebedovou, odpovědět 
paní PharmDr. Olze Velátové na žádost o schválení do-
datku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových pros-
tor na poliklinice. 
• RM ukládá starostovi Stanislavu Vrbovi vyžádat od 
poskytovatele dotace MF ČR písemné stanovisko k ře-
šení lávky přes řeku Sázavu a na základě stanoviska 
MF zajistit připravení projektu pro stavební povolení 
do 1. 7. 2006. 
• RM odkládá v souladu s § 102 odst. 2, písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
Dodatek č 3 k nájemní smlouvě s MUDr. Gregorem 
Jeremenkem, bytem Hradní 900, Ledeč nad Sáza-
vou, ze dne 8.9.1997. Na příští zasedání RM bude 
předložena nová nájemní smlouva řešící i předmět 
dodatku. 
• RM neschvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění, žádost o poskytnutí pří-
spěvku pro SK Kožlí na uhrazení nákladů spojených 
s organizováním sportovně - kulturní akce „Letní ko-
želské slavnosti 2006". Na akci budou do tomboly pos-
kytnuty knihy Ledečské dominanty a v případě zájmu 
zdarma zapůjčeno pódium. 
• RM neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písmeno 
m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
předložený Lékárnou MEDIA, s.r.o. 

Povodňová solidarita 
Veřejnou sbírku na zmírnění následků živelné pohromy pořádalo z rozhodnutí 

Zastupitelstva města Město Ledeč nad Sázavou. Od 14. dubna do 12. května bylo 
možno na speciální účet u Komerční banky zasílat finanční dar, který bude použit na 
pomoc osobám postiženým záplavami. Konečný výsledek této sbírky je následující: 
Ing. K. Málek, ul. J. Haška 1 000,- Kč 
Manželé Chladovi, M. Majerové 8 380,50 Kč 
Schovancová 1 000,- Kč 
Stanislav Vrba - starosta 1 000,- Kč 
CELKEM 11 380,50 Kč 

Na povodňový účet města bylo možno zasílat příspěvky jen do 12. 5. 2006. Za-
stupitelstvo města rozhodne dne 19. 6. 2006 o rozdělení této veřejné sbírky. 

Mimo veřejnou sbírku obdarovala krajská organizace ČSSD naše město část-
kou 100 000,- Kč určenou na odstraňování povodňových škod a poslanecký klub 
ČSSD daroval částku 50 000,- Kč. První částka byla ušetřena při volební kampani, 
druhá částka vznikla sbírkou v poslaneckém klubu. O přijetí těchto darů a jejich 
použití rozhodne též červnové zastupitelstvo města. 

Všem solidárním dárcům patří poděkování. 

Jaroslav Doležal, místostarosta 

Již téměř šest měsíců sváží odpady v Ledči nad Sázavou firma AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. 

AVE CZ patří v současné době mezi tři největší společnosti v oblasti odpadové-
ho hospodářství v ČR a jejím prioritním atributem je orientace na komplexní zajiš-
tění služeb v oblasti odpadového hospodářství nabízených městům a obcím. Díky 
100% kvalitě služeb, modernímu vozovému parku a osobnímu přístupu navazuje 
AVE CZ s městy a obcemi dlouhodobé a oboustranně výhodné partnerství. 

V Ledči nad Sázavou a spádových oblastech sváží tato firma směsný komunální 
a separovaný odpad od obyvatel města a části podnikatelů, nebezpečný odpad od 
podnikatelských subjektů, hřbitovní odpad a odpadkové koše, poskytuje dle přá-
ní města také další doplňkové služby, jako je například prodej či pronájem moder-
ních nádob za velmi výhodných podmínek, pomoc městu s výkaznictvím pro 
společnost EKO-KOM atd. V rámci řešení problémů při nakládání s odpady úzce 
spolupracuje s vedením města a s odborem životního prostředí na MU Ledeč nad 
Sázavou, zejména pak s panem Ing. Dvořákem. 

Po šesti měsících se společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. důkladně 
seznámila se situací na poli odpadů ve městě a navrhla vedení města řešení problé-
mu s nedostatkem nádob na TKO zejména v prostorách sídliště a kolem panelo-
vých domů v Haškově ulici. Kritická místa byla bezplatně posílena 40 ks 
kontejnerů o objemu 1 100 1 na TKO. V praxi to znamená, že ke každému stání 
s popelovými nádobami byl přidán vždy 1 černý plastový kontejner na směsný ko-
munální odpad. Ze separovaných složek odpadu třídí obyvatelé města zejména 
plasty, papír a sklo. V rámci optimalizace sběrné sítě zavádí firma AVE CZ odpado-

vé hospodářství s.r.o. nově svoz nápojových kartonů, tj. obalů od džusů, trvanli-
vého mléka, krabicového vína, smetany aj. 1 kontejner na třídění těchto odpadů 
se již nachází na Husově náměstí v místě před samoobsluhou Sázavanka. O proná-
jmu a umístění dalších kontejnerů rozhoduje v současné době odbor životního 
prostředí. Z důvodu zvýšeného zájmu občanů města o třídění odpadů a nedostateč-
ného objemu nádob na již zmiňované komodity se společnost AVE CZ s vedením 
města rozhodla vybavit stávající stání na separovaný odpad 19 ks kontejnerů 
1 100 1 na papír a 29 ks kontejnerů na plasty formou výhodného pronájmu. Dosa-
vadní 2401 nádoby budou tedy vyměněny za nádoby 4,5 x větší a obyvatelé města 
budou moci nadále bez jakýchkoliv problémů třídit odpad a přispívat tak nejen 
k ekologickému nakládání s odpady, ale také k zisku města Ledeč nad Sázavou za 
separovaný odpad od společnosti EKO-KOM. Věříme, že návrh řešení problému 
s nízkou kapacitou a objemem nádob na separovaný a komunální odpad zcela 
uspokojí občany a přispěje také k větší čistotě města. 

Za společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. bych chtěla poděkovat oby-
vatelům města za jejich pozitivní ohlasy, kterými hodnotí kvalitu provádění slu-
žeb ve městě Ledeč nad Sázavou a chtěla bych jim nadále slíbit vysoký standard 
nabízených služeb, spolupráci ve všech oblastech odpadového hospodářství a zej-
ména maximální uspokojení požadavků zákazníka. 

Za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Mgr. Yěra Suchomelová 
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KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VOLEB 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR 2006 V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Přebiraci místo: Ledeč nad Sázavou 

Okrsky Voliči Vydané Vol. Odevzd. i Platné % plat. 

celk. jzpr. v % vsezn. obálky v % obálky | hlasy 
% plat. 

25 I 2 5 100.00 8 025 5 482 68.31 5478 | 5 468 99.82,1 

Kód Název strany 

Platné I 
Předn. Kód Název strany 

Platné 
hlasy Předn. 

celk. v % | 
i y 

celk. | v% 

Předn. 

| 1 Strana zdravého rozumu 21 0.38] X 15 4 VIZE-www.4vize cz 5 0 09 X 

3 Balbinova poetická strana 5 0.09 I X ' 17 Moravané 1 0 01 X 

5 Právo a Spravedlnost 10 0.18 I X 18 Strana zelených 248 4.53 X 

6 NEZÁVISLÍ 18 0.32 I X 20 Komunistická str Čech a Moravy 851 15 56 X 

8 Koruna česká (monarch.strana) 3 0.05 I X 21 Koalice pro Českou republiku 6 010 X 

9 Občanská demokratická strana 1 471 26.90 | I x 22 Národní strana 9 016 X 

10 Česká str sociálně demokrat. 2 033 37.17 j ' X 24 Křesť.demokr.unie-Čs str.lšd. 670 j Il2.25 ! * 
L n SNK Evropští demokraté 47 0.85 X 25 NEZ.DEMOKRATÉ(předs.V.Železný) 23 0 42 X 

p r Unie svobody-Demokratická unie 17 0.31 X 26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 12 021 X 

i 14 Pravý Blok 18 0 32 X 

Obec: Ledeč nad Sázavou 

Okrsky Voliči 
v sezn. 

Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v% 

Odevzd. 
obálky 

Platné % plat. 
celk. I - V% 

Voliči 
v sezn. 

Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v% 

Odevzd. 
obálky 

Platné % plat. 

6 í I 6 100.00 4 853 3 205 66.04 j I 3 201 3 194 99.78 | 

Kód Název strany i 
Platné 

Předn. Kód Název strany 
Platné 
hlasy Předn. 

celk. v% 
Název strany 

celk. v% 
hlasy 

[ 1 Strana zdravého rozumu 10 0.31 X I 15 
4 VIZE-www.4vize.cz 2 0.06 X 

I 3 
Balbinova poetická strana 0 j 0 00 X PJ Moravané 0 0 00 X 

I 5 
Právo a Spravedlnost 4 0.12 * I F l Strana zelených 170 5 32 X 

í 6 i NEZÁVISLÍ 8 0 25 X I 20 Komunistická str Čech a Moravy 441 13 80 X 

i 8 
Koruna Česká (monarch strana) 1 003 X Koalice pro Českou republiku 2 0 06 X 

9 Občanská demokratická strana 944 29.55 X |j 22 Národní strana 3 009 X 

10 Česká str.sociálné demokrat 1 210 37.88 - i j |pJ Křest demokr unie-čs str lid 323 10 11 X 

LnJ SNK Evropští demokraté 33 j 1.03 X IPj NEZ DEMOKRATÉ(předs V.Železný) 16 0 50 X 

Unie svobody-Demokratická unie j 12 0 37 X lpi STRANA ROVNOST ŠANCÍ 5 0 15 X 

pn Pravý Blok 10 0 31 H 
Obec: Ledeč nad Sázavou 
Okrsek: 1 

Voliči Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% plat. 

571 363 63 57 360 360 100.00 

Kód Název strany 

Platné 
hlasy Předn. Kód Název strany 

Platné 
Předn. ll Název strany 

celk. v % | h,3Sy 
í í 

celk. j v % 

1 Strana zdravého rozumu 2 I 0.55 I * 15 j | 4 VIZE-www 4vize.cz I ° l 0.00 
* 

3 Balbinova poetická strana 0 I 0.00 I - I 1 7 I 
I Moravané ! 0 1 0.00 X 

5 Právo a Spravedlnost 0 [ 0 00 I X I 18 | Istrana zelených 19 I 527 

6 NEZÁVISLÍ 3 [ 0 83 I X 20 | I Komunistická str Čech a Moravy 51 | 14 16 x 
8 Koruna Česká (monarch strana) 0 i 0.00 I * 21 | j Koalice pro Českou republiku o j 0 00 x 
9 Občanská demokratická strana 130 I 36 11 I * 22 I j Národní strana 1 I 027 X I! 

10 Česká str.sociálné demokrat J 114 [31 66 l X l i L l 
| Kresf.demokr unie-čs str.lid j 35 9 72 X [ 

11 SNK Evropští demokraté 2 I 0.55 I * 25 j I NEZ DEMOKRATĚ(předs V Železný) [ 3 
083 X I 

12 Unie svobody-Demokratická unie 0 [ 0 00 I x 26 | STRANA ROVNOST ŠANCÍ 0 000 X I 

14 Pravý Blok 0 [ 0.00 L * I 

Obec: Ledeč nad Sázavou 
Okrsek: 2 

Voliči Vydané 
obálky 

Vol. 

v% 
Odevzd. 
obálky 

Platné % 
plat. 

ji 948 666 7025 665 663 I 99.70 

Kód Název strany 
Platné 
hlasy Předn. Kód Název strany 

Platné 
hlasy Předn. Kód Název strany 

celk. v % 

Předn. Kód Název strany 
celk. v % 

hlasy 

1 Strana zdravého rozumu 4 060 X 15 4 VIZE-www 4vize.cz 1 0 15 x 

3 Balbinova poetická strana o j 0.00 x 17 Moravané 0 0.00 X 

5 Právo a Spravedlnost 0 000" X 18 Strana zelených 28 4 22 X 

6 NEZÁVISLÍ 0 0 00 X 20 Komunistická str.Čech a Moravy 88 13 27 X 

8 Koruna Česká (monarch strana) 0 0 00 X 21 Koalice pro Českou republiku 2 0.30 | X 

I 9 Občanské demokratická strana 178 26 84 I 
II 

22 Národni strana 0 ooo j X 

10 Česká str sociálně demokrat 260 39 21 24 Křest'demokr.unie-Čs str lid. 88 13 27 I x l! 

11 SNK Evropští demokraté 8 1 20 X | 25 NEZ.DEMOKRATÉ(pfeds V Železný) 3 0.45 I x s 
P Unie svobody-Demokratická unie 0 0.00 X 26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 1 0 15 I 

Pravý Blok 2 0.30 X I 
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KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VOLEB 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR 2006 V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Obec: Ledeč nad Sázavou 
Okrsek: 3 

jj Voliči 55? Vol. 
účast Odevzd. 

obálky 
Platné 
hlasy plat. 

hlasů 

|| 1 000 689 68.90 689 686 99.56 

Kód Název strany 
I Platné 

hlasy 
II 

Předn. Kód Název strany 
Platné 
hlasy Předn. 

hlasy 
[ celk. I v % 

I uy ^ Název strany 

celk.! v % 

Předn. 
hlasy 

1 I Strana zdravého rozumu I 0 I 0.00 X 15 4 VIZE-www.4vize.cz o j 000 X 

3 I Balbinova poetická strana 
I • 

I 0 00 x j 17 Moravané o| 0.00 X 

5 f I Právo a Spravedlnost 
I ° I 0.00' X 18 Strana zelených 34 I 4 95 X 

6 i NEZÁVISLÍ 
I • I 0.00 x ! 20 Komunistická str.Čech a Moravy 98 I 14 28 X 

i 8 I Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0.00 X 21 Koalice pro Českou republiku o | 000 X 

| 9 j Občanská demokratická strana J | 211 I 30.75 X 22 Národní strana o | 0.00 i i X 

10 I' Česká str.sociálně demokrat. | | 253 36.88 X j 24 Křest' demokr.unie-Čs str.lid 75 i 10 93 X I 

11 I SNK Evropští demokraté I 8 I 1.16 X | 25 NEZ DEMOKRATÉ(pfeds.V.Železný) 3 I 0.43 X 1 

12 I Unie svobody-Demokratická unie I I ° I 0.00 X I 26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ I 0 I 0 00 * J 
14 I Pravý Blok I « I 0.58 X I 1 

Obec: Ledeč nad Sázavou 
Okrsek: 4 

Voliči 1 Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné % 
plat. 

956 li j 638 66 74 638 636 99.69 

Kód Název strany 
Platné 
hlasy Předn. | Kód Název strany 

Platné 
hlasy Předn. 

Kód Název strany 
celk. I | v % 

Předn. | Kód Název strany 
celk. | I v% j 

1 Strana zdravého rozumu ' I | 015 X 15 4 VIZE-www.4vize.cz 
• 1 

| 0.00 j X 

3 Balbinova poetická strana | 0 00 X 17 Moravané I 0.00 X 

5 Právo a Spravedlnost 3 | I 0.47 X » Strana zelených 
= 1 

| 3 45 X 

6 NEZÁVISLÍ 3 j | 0.47 X [| 20 Komunistická str.Čech a Moravy 91 I | 14 30 X 

8 Koruna česká (monarch.strana) o | I 0.00 X r Koalice pro Českou republiku •I | 0 00 X 

9 Občanská demokratická strana 154| [24 21 X y Národní strana 0] [OOO X 

10 Česká str.sociálně demokrat. 288 | | 45.28 X 1 2 4 Křesf.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 27 X 

11 SNK Evropští demokraté | 0.62 X 25 NEZ. DEMOKRATÉ(pfeds. V.Železný) \ 0.31 X 

12 Unie svobody-Demokratická unie | ,10 X 26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ ' I [ 0.15 X 

14 Pravý Blok I 0.15 X 1 I I 
Obec: Ledeč nad Sázavou 
Okreek: 5 

Voliči Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. Platné 
hlasy 

% 
plat. 
hlasů 

1 074 674 62.76 674 674 100.00 

Kód Název strany 

Platné 
hlasy Předn. Kód Název strany 

Pia 
hU 

tné 
isy Předn. 

hlasy Kód Název strany 
celk. V % 

hn y Kód Název strany 
celk. v% 

Předn. 
hlasy 

1 Strana zdravého rozumu 1 0.14 X I 15 
4 VIZE-www.4vize cz 1 0.14 LAJ 

3 Balbinova poetická strana 0 0.00 X I 17 
Moravané 0 0.00 x I 

5 Právo a Spravedlnost 1 0.14 X I 18 
Strana zelených 61 9.05 x I 

6 NEZÁVISLÍ 2 0.29 X | 20 Komunistická str.Čech a Moravy 86 12.75 X I 

8 Koruna Česká (monarch.strana) 0 000 X I 21 
Koalice pro Českou republiku 0 0 00 X 

9 

10 

Občanská demokratická strana 

Česká str.sociálně demokrat. 

216 

237 

32.04 

35 16 

X 

X 

| 22 

I 24 
Národní strana 0 000 x 9 

10 

Občanská demokratická strana 

Česká str.sociálně demokrat. 

216 

237 

32.04 

35 16 

X 

X 

| 22 

I 24 
Kfesf.demokr.uníe-Čs.str.lid. 46 6.82 X 

11 SNK Evropští demokraté 11 1.63 X fir NEZ.DEMOKRATÉ(předs V.Železný) 4 0.59 X | 

12 Unie svobody-Demokratická unie 3 0.44 X f 26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 3 0 44 X I 

14 Pravý Blok 2 0.29 X 

Obec: Ledeč nad Sázavou 
Okrsek: 6 

Voliči Vydané Vol. 

v% 
Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy ' plat 

hlasů 

304 175 57.57 175 175] 100.00 | 

Kód Název strany 
Platné 
hlasy Předn. Kód Název strany 

Platné 
hlasy Předn. Kód 

celk. v % 
Kód Název strany 

celk. v% 
hlasy 

1 Strana zdravého rozumu 2 1.14 X 15 4 VIZE-www.4vize.cz 0 0.00 X 

3 Balbinova poetická strana 0 0 00 X 17 Moravané 0 0.00 X 

5 Právo a Spravedlnost 0 0.00 X 18 Strana zelených 6 3 42 X 

6 NEZÁVISLÍ 0 0.00 X 20 Komunistická str.Čech a Moravy 27 15 42 X 

8 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0.57 X 21 Koalice pro Českou republiku 0 0.00 X 

9 Občanská demokratická strana 55 31.42 X 22 Národní strana 2 114 x 

10 Česká str.sociálné demokrat. 58 3314 X 24 Kfesf.demokr unie-Čs.str.líd 20 | 11.42 X 
11 SNK Evropští demokraté 0 0.00 X I 25 NEZ.DEMOKRATÉ(pfeds V.Železný) 1 0.57 x 
12 Unie svobody-Demokratická unie 2 1.14 X | 26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 0 0.00 X 
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MĚSTO LEDEČ N. S., TJ KOVOFINIŠ-KOPANÁ, 
SCHÁFER-SUDEX VÁS ZVOU NA 

XIII. SLAVNOSTI PIVA 

1 0 , 0 0 - zahájení 
- mládežnická kopaná 
- pouťové atrakce 
- trhy 

13, 00 - 01, 00 - KAPELA FORTUNA (Havl. Brod) 
14, 00 - zdravice starosty města 
14, 15 - BONEY M REVIVAL 
14 ,45 - soutěže Rádio Vysočina 
15, 15 - PETR MUK A VOKALISTKY 
16, 30 - kopaná LEDEČ „A" - RÁDIO VYSOČINA 
20, 00 - losování TOMBOLY 
2 2 , 0 0 -OHŇOSTROJ 
0 1 , 0 0 - ukončení slavností 

HODNOTNÁ TOMBOLA 
POUŤOVÉ ATRAKCE A SOUTĚŽE PRO DĚTI 

VSTUPNÉ 100,. Kč A DĚTI DO VÝŠKY 130 CM ZDARMA! 

STADION LEDEČ NAD SÁZAVOU 

5. července 2006 

PROGRAM: 

Česká strana sociálně demokratická 

děkuje všem voličům za vysokou účast ve volbách do Poslanecké sněmovny 
a především pak těm, kteří nás podpořili a svým hlasem přispěli 
k vítězství ČSSD v kraji Vysočina. 
Vaší důvěry si velice vážíme a slibujeme, že ji nezklameme. 
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Informační servis 
• Oprava Koželské pokračuje 

Správa a údržba silnic H. Brod pokračuje v generální opra-
vě krajské komunikace 11/130 v Koželské ulici poté co firma 
Vodovody a kanalizace H. Brod dokončila opravu 180 m 
úseku splaškové kanalizace včetně napojení kanalizačních 
a vodovodních přípojek. Ve spodním úseku od Husova sboru 
až k autobusové zastávce byla provedena kompletní skrývka 
podloží komunikace a v nepříznivém deštivém počasí při-
pravena nová pláň, do které musela být pro zvýšení únosnos-
ti položena síť z biotextilie. Předtím však byla po pravé 
straně komunikace vybudována nová dešťová kanalizace. 
Na takto upravenou pláň budou položeny podkladní a stabi-
lizační vrstvy a položen finální živičný povrch. V horní části 
komunikace, kde zůstalo po odbroušení vrchní vrstvy podlo-
ží vozovky zachováno, bude pokládána jen vrstva živice. 
Rekonstrukce se dočkají i chodníky po levé straně komuni-
kace, do kterých budou uloženy chráničky pro rozvod optic-
kých kabelů od Husova sboru k nové budově ISS. 
Rekonstrukční práce mají být ukončeny v červenci t.r. 

MŠ vybudovat 4 nová pískoviště a zrekonstruovat okolní 
dlažbu. Letos díky aktivitě stacionáře Petrklíč bude vedle 
pískovišť vybudován za sponzorského přispění ledečských 
firem GLOST, ATOS, TS a Milana Mikuly nový altánek. 
Nevyhovující ocelové prolézačky nechá město o prázdni-
nách odstranit a pokusí seje nahradit vhodnějším zařízením. 
Během prázdnin též město plánuje provést opravu nátěrů na 
zařízení MS. 

V sousedství MŠ staví firma ASO nové parkoviště s opěr-
nou zdí, na které bude instalováno nové oplocení směrem 
k objektu Se verky. 

Na všech třech objektech MŠ zřizuje město veřejné inter-
netové stanice, kde budou moci rodiče za asistence učitelek 
MŠ vstupovat na metropolitní síť LeNet a hledat zde potře-
bné informace. 

Sympatický zájem mladých maminek o dění ve školce, 
o prostředí, kde jejich malé děti tráví většinu dne, byl impul-
sem jak pro vedení MŠ, tak i pro vedení města. 

• Nové lavičky za domem dětí 
V parčíku za domem dětí instalovali pracovníci Technic-

kých služeb dalších pět nových laviček stejného provedení, 
jaké zdobí již rok celé Husovo náměstí. Původní lavičky po 
opravě nátěrů jsme nechali rozmístit kolem domu s pečova-
telskou službou, po naučné stezce J. Foglara, v kopci nad 
kartáčovnou a u autobusové zastávky v Obrvani. Novými 
nátěry se též můžete setkat u zábradlí kolem polikliniky 
a u zábradlí před Mateřskou školou na Stínadlech. 

• Nespokojené maminky v MŠ 
Dne 30. května 2006 odpoledne proběhla v Mateřské škol-

ce Stínadla schůzka rodičů s vedením MŠ a vedením města. 
Nespokojené maminky přišly srdnatě vyjádřit svoje protesty 
proti častému střídání učitelek ve třídách malých dětí, malé 
mimoškolní aktivitě a nedostatečné výbavě MŠ. Vedení MŠ 
trpělivě vysvětlovalo přítomným maminkám způsob finan-
cování MŠ, který je přímo odvislý od počtu a složení dětí 
v MŠ. Počet dětí je dán počtem a velikostí tříd, hygienický-
mi limity a zájmem rodičů. Složení dětí je závislé na době, na 
kterou jsou děti v MŠ přihlášeny. Častější střídání učitelek 
bylo v závěru tohoto školního roku způsobeno vyšší nemoc-
ností a odchodem několika učitelek do důchodu. Od nového 
školního roku bude zavedena pravidelná spolupráce dvojice 
třídních učitelek ve třídách a pravidelné slučování dětí na od-
polední pobyt v MŠ. Nové vzdělávací postupy umožňují 
v MŠ zavádět individuální výchovný a výukový přístup ke 
každému dítěti. Je na třídní učitelce, aby ke každému dítěti 
přistupovala jako k jedinečné osobnosti, rozpoznala a rozví-
jela jeho vlastnosti při zvládání základů předškolní výchovy. 
Vedení MŠ bude třídní učitelky vybízet k větší aktivitě a lep-
ší spolupráci s rodiči. Zajímavější a nápaditější výukový 
program, občasné výlety, hry, soutěže by měly být samozřej-
mostí. Zájezdy na plavání však hodnotí vedení MŠ jako pří-
liš rizikové a rozhodlo se proto od jejich organizování 
upustit. 

K vybavení MŠ se vyjadřovali zástupci města. Loni 
o prázdninách se nákladem 150 tisíc korun podařilo v areálu 

• Sanace skalních masivů 
Chomutovská firma STRIX s.r.o. je v plném zápřahu 

s úpravami skalních masivů pod ledečským hradem. K po-
slednímu květnu byly provedeny sanační práce na 68 nesta-
bilních objektech. Zabezpečovací práce na skalách nezasta-
vila ani vynucená pozornost věnovaná existenci populace 
pelyňku metlatého. Do konce června plánují výškoví lezci 
z chomutovské firmy dokončit odstraňování uvolněných ka-
menů, náletových rostlin a kořenů stromů a takto očištěné 
skály pokrýt záchytnými ocelovými sítěmi v ploše přesahu-
jící 300 m2. Zabezpečovací práce probíhají za částečného 
omezení provozu na Heroldově nábřeží, kde je za pomocí se-
maforů svedena doprava do jednoho pruhu. 

Začátkem července se dělníci i semafory přesunou k šep-
touchovským skálám, kde na rozdíl od ledečského hradu 
hrozí zřícením i několika kubíkové kameny. Zde bude po-
stupně odtěženo více jak 150 m3 uvolněného kamene a další 
kamenné bloky budou ke skalám přichyceny pomocí ocelo-
vých kotev 4-8 metrů dlouhých. 
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Ve středu 31. května 2006 došlo k samovolnému zřícení ka-
menné laviny ze skály pod ledečským hradem na dvorek rodin-
ného domku v Pivovarské ulici u železničního viaduktu. 
Nej větší kamen dopadl kolem 20. hodiny večer na místo, kam si 
ráda chodívá hrát dvouletá holčička. Naštěstí se nikomu nic ne-
stalo a kameny nenapáchaly žádné větší škody. Největší z uvol-
něných kamenů dosahoval kubíkového rozměru. Se sanačními 
pracemi na ledečských skalách jsme začali za pět minut dva-
náct! 

• Foglarova Ledeč je ve finále 
Projekt přípravy propagačních materiálů pro oslavu 100. vý-

ročí narození J. Foglara realizovaný v rámci akce SROP pod ná-
zvem „Ledeč nad Sázavou - Perla Posázaví - propagace města 
prostřednictvím Jaroslava Foglara" dospěl do finále. Realizační 
firma H&S Video, s.r.o. Jihlava k 31. 5. 2006 předala městu 
Ledči 5000 ks DVD nosičů s 18-ti minutovým filmem o Ledči 
a 45-ti minutovým dokumentárním filmem o J. Foglarovi. Spo-
lečně s DVD nosičem je ve stylovém obalu s ilustracemi Marko 
Čermáka umístěna i mapa mikroregionu Ledečsko, mapa Slu-
neční zátoky a průvodce Sluneční zátokou. Na tomto díle spolu-
pracovali přední čeští umělci jako Alfréd Strejček, Jaroslav 
Dostál, Štěpán Rak a již zmiňovaný Marko Čermák. 

Součástí akce je též vybudování naučné stezky J. Foglara, in-
formační koutek J. Foglara v Informačním centru na Husově ná-
městí, samostatná webová stránka a 200 ks triček s potiskem 
u příležitosti oslav 100. výročí, které proběhnou v příštím roce. 

• Čtvrté výročí stacionáře Petrklíč 
Oslavy čtvrtého výročí Denního stacionáře Petrklíč pro děti 

a mládež s kombinovaným postižením proběhly v sobotu 10. 
června odpoledne v areálu Mateřské školy na Stínadlech, kde 
před čtyřmi roky našel stacionář svoje sídlo. Vedení stacionáře 
pozvalo k přátelskému setkání všechny svoje přátele, spolupra-
covníky, sponzory i příznivce. Přichystalo pro ně tentokráte ma-
lou zahradní slavnost spojenou s opékáním prasátka, konzumací 
sudového piva a limonády a prohlídkou prostor, které stacionář 
obývá. K dobré zábavě přispěla i živá hudba ledečské country 
kapely. Pozvánku obdržela též řada politiků, kteří však týden po 
volbách měli trochu jiné starosti. 

• Opravené Hřiště po všechny 
Téměř rok trvala dodavatelské firmě Bohemia Sport technik 

oprava nerovného povrchu Hřiště pro všechny, které bylo od 
července 2005 mimo provoz. Nepříjemné průtahy s reklamova-
nou závadou trvaly téměř 4 roky. Až letos jsme konečně dosáhli 
stavu, kdy plocha nového hřiště je zbavena hrbolů a lokálních 
propadlin. Vinou nedostatečného zhutnění podél čtyři metry vy-
soké opěrné zdi se tyto nerovnosti začaly na hřišti objevovat již 
po roce provozu. Většina rekonstrukčních prací šla k tíži ledeč-
ské firmy EVOS-HYDRO, která po odstranění umělohmotného 
povrchu musela provést nové zhutnění podkladních vrstev, do-

sypání štěrkem a pořízení podkladní asfaltové vrstvy. Deštivé 
červnové počasí zabraňovalo pracovníkům firmy Polytan práci 
dokončit. K položení nového umělohmotného povrchu v ploše 
cca 100 m2 tak došlo až 6. 6. 2006. 

V minulém čísle Ledečských novin jsme Vás informovali o tom, 
že Město Ledeč nad Sázavou a Domov důchodců Sociálního cen-
tra města Světlá nad Sázavou pořádají v ledečské synagoze výsta-
vu rukodělných výrobků obyvatel domova důchodců. V pátek 
5.5. 2006 v 10 hodin zahájil vernisáž této výstavy ředitel domova 
důchodců p. Josef Hnik společně se starostou města Ledče nad Sá-
zavou p. Stanislavem Vrbou a obyvatelkou domova důchodců 
p. Marií Dostálovou, která nám přednesla báseň na téma stáří. Po 
celou dobu vernisáže nám krásnou atmosféru podbarvoval svými 
písničkami dětský folklorní soubor Vánek ze Světlé nad Sázavou 
pod vedením p. Janů. Celá výstava byla rozdělena do čtyř ročních 
období - jaro, léto, podzim, zima a nechyběl ani malý koutek 
s ukázkou prací z naší keramické dílny. Již loni jsme tuto výstavu 
pořádali ve Světlé nad Sázavou a stejně jako vloni, tak i letos jsme 
se nestačili divit, kolik výrobků se za celých 5 let existence domo-
va důchodců na naší půdě nashromáždilo. Jejich strašně moc a ur-
čitě stálo za to sejít podívat, co vše dokážou naši senioři i ve svém 
pokročilém věku vytvořit. Zároveň touto cestou děkujeme soubo-
ru Vánek za jejich krásné vystoupení na této výstavě. Velký dík 
patří i Městu Ledeč nad Sázavou za zapůjčení ledečské synagogy 
a propagaci naší výstavy, za pomoc při propagaci děkujeme i fir-
mě EST s.r.o. panu Ing.Vrbkoví. Za dopravu věcí na výstavu dě-
kujeme panu Ing. Šmídovi ze Světlé nad Sázavou a dík za dopravu 
obyvatel na vernisáž této výstavy patří panu Kořínkovi též ze 
Světlé nad Sázavou. Dále děkujeme paní Janě Ochové a paní Jaro-
slavě Bartošové za kurátorskou činnost během celé výstavy. 
Závěrem tohoto článku chceme poděkovat každému, kdo si našel 
chvilku času a naši výstavu navštívil. Pro všechny obyvatele i za-
městnance je velkým zadostiučiněním a poděkováním za jejich 
obětavou práci mnoho milých zápisů, které jsou zapsány v naší 
kronice. 

Za domov důchodců 
Lucie Vadinská, sociální pracovnice 

Foto k článku Junáka na str. 8. 
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Junák - svaz skautů 
a skautek ČR 

středisko Ledeč nad Sázavou 

Pojďte se s námi projet 
„strojem času" 

Toužíte po zajímavých, nevšedních 
zážitcích? Chcete se setkat a komuniko-
vat s pravěkým člověkem, středověkým 
mnichem, hrát vrhcáby s čertem nebo 
pouštět květiny po vodě s andělem? Mys-
líte si, že prát se s řecko římským zápas-
níkem je snadné? Vábí vás pokec s mi-
mozemšťanem? Nebojíte se dát dárek 
z léčebných rostlin malomocnému, aby 
se uzdravil? 

Stroj času vám umožní dostat se do 
starověku, středověku i novověku, proži-
jete tajemná a napínavá setkání plná pře-
kvapení, veselých i vážných situací, 
budete putovat časem a přitom zažívat 
napětí při různých soutěžích, stanete se 
stopaři v indiánských územích, nebude 
jednoduché objevit skrýš se svatým grá-
lem nebo získat přízeň náčelníka a vy-
kouřit s ním dýmku míru. A co takhle 
dobová strava? Můžete si pochutnat na 
středověkých plackách nebo na speciali-
tách z mimozemšťanské kuchyně, opékat 
ulovenou zvěř na rožni. Záleží jen na vás 
a také na vašich kuchařských schopnos-
tech a nápadech. 

Čekají vás příjemné večery u táboro-
vého ohně, kde se budete moci podělit 
s ostatními o své zážitky z putování ča-
sem a pochlubit se svými trofejemi, které 
si přinesete ze svých dobrodružných vý-
prav. 

Bude záležet jen na vašem důvtipu 
a dovednostech, jak se na cestách se stro-
jem času vyrovnáte s úkoly a nástrahami 
při putování světem, který pro vás připra-
vují vedoucí junáka od 29. července do 
6. srpna 2006. 

Máte-li zájem o nevšední zážitky, při-
hlaste se na náš skautský tábor na Hor-
kách u Zdeslavic... 

Ivo Mirošovský 

Přihlášky jsou k dostání: 
Jízdní kola - Ledeč nad Sázavou a Infor-
mační centrum Ledeč nad Sázavou 

Doplňující informace rádi poskytneme: 
vedoucí střediska Bc. Ladislav Bedrna, 
Barča Nulíčková, Ing. Karel Znojemský 
ml., Miloš Sekot, Karel Urban ml. 

4 Foto na předcházející straně. 

NIKOLIV 16, ale 61 
V jednom z posledních čísel Ledečských novin byl pěkný a obsáhlý článek o ledečské 

skautské organizaci a tam se čtenář mohl dočíst, že skauti v Ledči existují od roku 1990. 
Ale ono to je vlastně jinak. Překvapila mne ta informace, ba zaskočila a proto se ozývám 
se svým „PAMATUJ !" 

O co mi jde? Aby informace, které se dostávají čtenářům, byly v souladu se skutečnos-
tí i pamětí, kterou článek - byť věřím, že neúmyslně - zakreslil. Trochu i proto, že autor 
nemohl prožít časté a nezapomenutelné schůzky, výpravy, společné práce na různých 
brigádách, práci v cihelně při výrobě cihel na nikdy už nepostavený skautský domov, po-
řádaná divadelní představení („Tábor ve sluneční zátoce", „Sněhurka"), se kterými jsme 
také hostovali mimo Ledeč, také akademie v Sokolově, a ovšem tábory. 

Třebelice u Zahrádky (1946), Želiv 1947, Handlová na Slovensku v roce 1948, Jiřice 
v Novohradských - Šumava 1949. V roce 1970 Vickovice, naposledy Hlohov. A nespo-
čet táboráků... 

A tak odpověď těm, kdo se ptají a ještě ptát budou. Některým jsou Ledečské noviny 
zdrojem informací, nemluvě o těch, komu mimo Ledeč chodí poštou, č i je sledují na in-
ternetu, který jim je prostředkem k udržování kontaktu s událostmi, životem Jej ich" 
města, kde prožili mládí ve skautských oddílech a nikoliv jen vstupem do počítačových 
her. 

Bylo to v roce 1945, kdy i v Ledči, po těžkém válečném období vznikla skautská orga-
nizace jako součást celosvětového skautského hnutí. Radost a uspokojení z dobře se daří-
cí práce prvních let 1945-50, kdy zde existovala a dobře prospívala. Její činnost však 
přerušila „studená sprcha" v roce 1950 výnosem v Úředním listě ze dne 13.9. 1950 na 
základě oznámení ČSM a dopisem MV č. 260/01-04-II/2 (odkaz Dl41 a Dl45) a znovu 
pak v roce 1970 rozhodnutím federálního ministerstva vnitra ČSSR ze dne 17. 6. 1970 
(odkaz Dl 73), trochu připomínající situaci za války, kdy 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank 
výnos o likvidaci Junáka a nechal tábory rozehnat jednotkami SS (odkaz Dl 07). Trochu 
historie nemůže škodit - spíše naopak. 

A proto, místní i vzdálení pamětníci: tato informace má být chápána jako omluva za 
jistě neúmyslný omyl autora, či autorů zmíněného článku. Vždyť skauti v Ledči byli čle-
ny, kterých před rokem 1950 bylo 92 a po roce 1968 105, bylo i řada starších, kteří tvořili 
základ skupiny vedoucích, kteří už měli právo cítit se oldskauty. Někteří z nich byli členy 
dokonce v období ještě před válkou (1931). 

Pravda, kromě našich měsíčních schůzek a dvou „velkých", kdy za námi přijedou i ti, 
kdo tu prožili své skautské mládí a do Ledče se vracejí, už není v našich možnostech pří-
mo se podílet na jistě zajímavé a prospěšné práci mladých, kteří začínali v roce 1990. 

Pro nás to bylo ale před jednašedesáti lety, 21. července 1945 v 8 hodin ráno. A že ne-
zapomínáme? Není opravdu za co se stydět. 

Za oldskauty 
Stanislav Kovařík 

SÁZAVÁCI SCHŮZOVALI 
a přitom se věnovali i práci na opravách a udržování své, sice skromné, ale útulné a pří-

větivé chatičce pod Velkou Strání. Neobešlo se to bez pohoštění, jak ostatně při častých 
brigádách pravidelně bývá zvykem. Také plány na příští období se probraly, účast na ry -
bářských závodech doma i při hostování. Převážně však častá setkání jsou určena zásluž-
né práci, věnované převážně Řece. 

Vzpomínalo se tu sobotu dvacátého května i na každoroční zamykání i odemykání 
řeky, ke kterému je určen veliký klíč, pověšený na čestném místě, jako stálá připomínka 
služby. Rituál i hezká tradice rybářů i vodáků, oslovení řeky i vzpomínka na ty, kdo už ne-
usedají na břehu v klidu a mlčeni i vém dialogu s Ní. 

Letos Sázava - a nejen ona - pozlobila hodně. Nebývale překvapila vysokou vodou, 
škody způsobila, ještě občas bývá i kalná, trápí také vodáky a není tak často slyšet to jejich 
„ahoj!" a „... tak co, berou?". Nějak se kolem všechno trochu opozdilo, i to, co štědře -
někomu skoupě - nabízí jako odměnu za věrnost. Hodně vzala voda a silný proud odnesl 
až k dolnímu toku a kdoví až kam. Ozývají se odhady, jak dlouho to bude trvat, než opět 
nabere sílu k odchování slibovaného užitku. 

Nic ale neodradí ty, kdo za časných jiter, kdy nad vodou táhne syrová mlha, jindy déšť, 
smáčí nehnuté postavy přikrčené do dlouhých nepromokavých plášťů, či parné slunce se 
odráží od klidné hladiny. Nežehrají, nezlobí se. Smířeni snáší nepohodu, jen jedno je hod-
ně trápí: plovoucí odpadky, prázdné láhve, kdejaké smetí odhozené do řeky různými ne-
vychovanci, hluk - spíše randál, čemu se dnes také říká hudba... Ty tam jsou doby, kdy za 
klidných večerů se ozývaly občas melodické písničky zpívané u ohníčků, měkké tóny ky-
tary místo monotónního, vtíravého bum, bum... Reka byla čistá po jarním vybouření, 
v létě vlažná a plná puškvorcové vůně, na březích žluté kosatce, kde dnes v lánech kopřiv 
se povalují odpadky. Na podzim přinášela voda jen listí olší a topolů, jak je vítr strhal a na 
hladinu řeky uložil. Stromy ví, co řeka může unést - a lidé? Rybáři snad - vlastně jistě, 
vždyť co se tam nasedají, uvažují, hodnotí. I oni patří Řece a ona jim. 

Bývám rád hostem klubu rybářů - Sázaváků - vážím si jejich pozvání a na závěr mne 
nenapadá nic vhodnějšího, než přesvědčení, že šestý bod našeho Zákona je i rybářům pří-
kazem: být ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. 

Za Oldskauty - S. K. 
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Výroční schůze TJ Sokol Ledeč nad Sázavou 
Dne 27.4.2006, v roce konání XIV. 

Všesokolského sletu, se konala v le-
dečské sokolovně výroční schůze TJ 
Sokol. Zprávu výboru o činnosti za 
rok 2005 přednesl starosta Stanislav 
Šilhán. Ve své zprávě zhodnotil čin-
nost TJ Sokol jak v oblasti sportovní, 
tak i v oblasti hospodářské a kul-
turně-společenské. V oblasti sportov-

ní sokolovnu využívá 6 oddílů. Mezi nejaktivnější patří oddíl 
stolního tenisu, který má tři družstva mužů, která hrají dlouho-
dobé soutěže. „A" družstvo uhrálo 4. místo v Krajském přeboru 
1. třídy, což je velmi dobrý výsledek. „B" družstvo obsadilo 
v Regionálním přeboru 1. třídy taktéž velmi pěkné 3. místo 
a „C" družstvo v Regionálním přeboru 2. třídy bojovalo o zá-
chranu, což se jim nakonec podařilo a obsadili 9. místo. Mezi 
velmi aktivní oddíly patří dále oddíl kickboxu vedený Petrem 
Petrusem a oddíl cvičení předškoláčků, který vede ing. Horáko-
vá. Ti v současné době nacvičují sletovou skladbu „Korálky", se 
kterou vystoupí i v Praze na Strahově, kde se koná XIV. Všeso-
kolský slet. Dále se v sokolovně hraje sálová kopaná a volejbal. 
Tyto dva sporty se zde provozují pouze na rekreační úrovni, což 
je ale stejně důležitá činnost jako výkonnostní sport, protože je 
pro nás důležité, aby sokolovnu využívalo co nejvíce Ledečáků 
ke sportování. V současné době je ve stadiu zrodu oddíl tenisu, 
který může vzniknout díky tomu, že jsme si postavili u sokolov-
ny tenisový kurt. 

Sokolovnu nevyužívají jenom členové TJ Sokol, ale celá le-
dečská veřejnost, protože sokolovna v Ledči nad Sázavou na-
hrazuje částečně i kulturní dům, který v Ledči nad Sázavou 
chybí. Takže poskytujeme útočiště pro další ledečské organiza-
ce, jako je Centrum - DDM, Lidové škole umění, Základní ško-
le, stacionáři Petrklíč, Svazu důchodců a i samotnému Městu 
Ledeč nad Sázavou. Většinu těchto pronájmů poskytujeme zce-
la zdarma. 

činnosti, je pronájem sokolovny k pořádání pondělních a páteč-
ních prodejních akcí. Tato aktivita je některými lidmi kritizová-
na, ale obvyklá účast několika stovek občanů, někdy i tlačenice, 
ukazuje, že ledečští občané mají o tyto akce zájem a pro nás je to 
velmi důležitý zdroj příjmů. 

Každým rokem se snažíme také něco vylepšit, opravit na so-
kolovně, aby byla udržována v co nejlepším stavu, i když je to 
budova stará 77 let. V loňském roce jsme například dělali gene-
rální opravu střechy, což pro nás bylo velmi náročné finančně 
pokrýt, ale s pomocí Zupy Havlíčkovy a Města Ledeč nad Sáza-
vou se nám to podařilo. Během loňského roku byl také brigád-
nicky vybudován vedle sokolovny antukový tenisový kurt. Za 
tímto úspěchem stojí naši členové a jejich nezměrné úsilí, kteří 
ve svém volném čase odpracovali stovky hodin zdarma, aby se 
dílo zdařilo a to v dnešní společnosti není až tak obvyklý jev. 
Tento tenisový kurt jsme stavěli jak pro vlastní potřebu, tak i pro 
možnost sportovního vyžití ledečských občanů i návštěvníků 
našeho města, kteří mají možnost pronajmutí kurtu. 

Stanislav Šilhán 
starosta 

Pro zajištění příjmů na naši činnost pořádáme v sokolovně ta-
neční zábavy, většinou rockové, diskotéky a plesy. Trochu nás 
mrzí, že se nedaří v naší sokolovně uskutečnit více plesů. Přes-
tože jsme již několikrát nabízeli různým ledečským organiza-
cím pronájem zdarma (školy, příspěvkové organizace apod.), 
nebo ostatním za minimální pronájem, který pokryje pouze ná-
klady (energii, vodu, úklid apod.), ve výši 3-4 tisíc Kč, přesto 
tuto velmi výhodnou nabídku, pro ně, využilo minimum zájem-
ců. Další oblastí, kterou si zajišťujeme finanční prostředky na 

TJ Sokol v Ledči n. S. pořádá v sobotu 17. června v sokolovně zábavu 

VÍTÁNÍ LÉTA S COUNTRY 
Hraje skupina VÍKEND & HOSTÉ 

• Kvalitní odrůdová moravská vína 

• Koskenkrva party - za 4 panáky dostaneš rádio 
• Grilování čuníka 
• Soutěže o ceny 

• Pro zájezd - pivo Gambrinus 0,51 á 9,- Kč 

Začátek ve 20 hodin, vstupné 70,- Kč 
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Soutěž jednotlivců 100 m překážek: 
1. místo Miroslav Sedláček - SDH Chřenovice 
2. místo Daniel Horký - SDH Ledeč nad Sázavou 
3. místo Ladislav Sukdolák - SDH Kozlov I. 

Požární útok: 
1. SDH Kozlov II. 
2. SDH Ledeč nad Sázavou 
3. SDH Střítěž 

opět soutěžili 
Hostující sbor byl SDH Střítěž a družstvo dětí bylo z Chřenovic. 
Hodnotilo se ve třech kategoriích: 100 m překážek, požární útok, 
požární útok a dva lepší časy ze 100 m. 

V Pavlově, blízko Ledče nad Sázavou, se u příležitosti výročí 
105 let od založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů konala ha-
sičská soutěž v požárním sportu. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev 
z okrsku číslo 17, jedno družstvo dětí a jedno hostující družstvo. 

Ač z počátku nám 
počasí moc nepřálo, 
tak se po chvíli cel-
kem umoudřilo a vy-
drželo až do konce 
soutěže, ale po celou 
dobu nás stejně za-
strašovalo zamrače-
nou oblohou. Terén, 
na kterém se soutěž 
konala, byl i tak už 
dost podmáčený. 
Soutěžilo se ve dvou 
disciplínách, a to nej-
dříve v překážkovém 
běhu jednotlivců na 
100 m, ze kterého 
byla z důvodu bez-
pečnosti odstraněna 
kladina a v požárním 

útoku družstev. Místní Sbor dobrovolných hasičů v Pavlově se na 
tuto oslavu už dlouho připravoval a jak jsme se mohli přesvědčit, 
tak příprava byla dokonalá a to jak po stránce organizátorské, tak 
i po stránce zajištění cen pro soutěžící. O to se nejvíce zasloužil 
místní starosta - pan Roman Krecl. Patří mu za to veliké poděko-
vání! 

A teď něco k výsledkům: soutěže se účastnily sbory SDH Pav-
lov, SHD Chřenovice, SDH Jedlá, SDH Habrek a Vrbka, SDH 
Hradec, SDH Ledeč nad Sázavou, SDH Prosíčka, SDH Bělá a po 
dvou mužstvech byly zastoupeny SDH Kozlov a SDH Číhošť. 

Požární útok + dvakrát 100 m: 
1. SHD Kozlov II. 
2. SDH Ledeč nad Sázavou 
3. SDH Kozlovi. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, rozhodčím, 
divákům a hlavně sponzorům, bez jejichž pomoci by se tyto sou-
těže jenom těžce realizovaly. 

Za okrsek číslo 17 - starosta okrsku 
Josef Borovský 



Hravé odpoledne pro hravé děti 
Osmý květen je v povědomí lidí zapsán jako den osvobození od nacismu a dlouho očekávaný 

konec války. Místní Červený kříž se rozhodl uctít tento významný den po svém a uspořádal Zá-
bavné soutěžní odpoledne pro děti a jejich rodiče. 

V pondělí, lehce 
před třetí hodinou od-
polední, se členky 
a členové ledečského 
ČK sešli na víceúčelo-
vém hřišti za ZS Ná-
dražní, a zakrátko tu 
pod vedením pí Gehe-
rové vyrostlo několik 
soutěžních stanovišť, 
kde mohly později 
děti vyhrát drobné 
ceny, především slad-
kosti. Při házení mí-
čem na basketbalový 
koš, skocích přes 
dlouhé lano, driblová-
ní míčku na raketě za 
chůze nebo závodech 

na koloběžkách či v kočárcích organizátoři hodnotili nejen výkony, ale především šikovnost 
a snahu odvážlivců, a tak častěji než slzičky zklamání v očích dětí zářily jiskřičky radosti. Počasí 
této akci skutečně přálo, proto se jednou z nej vyhledávanějších atrakcí stal stánek s občerstvením 
a lahodnou zmrzlinou. Aby organizátoři dodali celé akci také vzdělávací ráz, byly připraveny 
i ukázky správné první pomoci, které děti pozorně sledovaly. 

Svou troškou do mlýna přispěl i DDM v Ledči n. S., zastoupen členkami tanečního kroužku pí 
Kubové. Dívky nejenže předvedly své taneční umění, ale staly se zároveň porotkyněmi později 
vyhlášené soutěže o nej lepší taneční figuru. Nově nabyté pohybové zkušenosti děti zajisté uplat-
nily na závěrečné diskotéce. 

Na akci čistě soukromě zavítal i starosta města p. Stanislav Vrba, stejně jako místostarosta 
p. Jaroslav Doležal spolu s dvěma zástupci MO ČSSD, exministrem zemědělství p. Petrem Zgar-
bou a poslancem Parlamentu ČR Karlem Černým. Všichni tři pánové se zapojili do zápolení o nej-
větší počet vstřelených košů a soutěž to byla vskutku napínavá. Ještě než z pracovních důvodů 
Ledeč opustil, vyjádřil exministr Zgarba obdiv místním členům ČK s tím, že v dnešní uchvátané 
době je jen málo organizací nezištně provozujících něco takového pro občany. Dodal, že na ledeč-
ské poměry to byla akce kvalitní, nabízející mladým něco jiného než nudu, alkohol nebo drogy. 
S p. Zgarbou nelze než souhlasit a doufat, že podobných akcí nás čeká více. 

Tímto bych také chtěla poděkovat jménem MO ČK městu, které nám umožnilo akci pořádat, 
stejně jako MO ČSSD, která poskytla ceny do soutěží, a nemohu zapomenout ani na samotné 
členky a členy ČK, kteří spolupracovali s nevšední ochotou. 

Tereza Dvořáková 

Mateřská škola Hněvkovice nabízí volná místa pro předškolní děti 
Nachází se v krásném a klidném prostředí, je prostorná s rozlehlou zahradou, kde tráví děti 

většinu pobytu, nabízí výbornou a rozmanitou kuchyni a školné činí pouze 40,- Kč za měsíc. 
Provoz začíná v 6.30 a končí v 15.40. Po dohodě je možno pracovní dobu přizpůsobit potřebám 
rodičů. Dále je zajištěn individuální přístup k dětem, logopedická péče, volba odpočinku po 
obědě, výlety do divadel, ZOO, vlakem do blízkého okolí, hry v lese, akce s rodiči, veřejná vy-
stoupení, besídky pro rodiče.... Těšíme se na vaši návštěvu, popř. nás zkontaktujte na tel. čísle: 
569 722 530,569 722 815. 

Na našem známém, romantickém Šeptouchově v sobotu 27. 5. 2006 proběhl Den dětí v novém 
kabátě a to CESTOU KOLEM SVĚTA. Zajedno odpoledne děti s rodiči, babičkami a dědečky 
navštívily mnoho zemí, setkaly se s domorodci, bojovníky a organizátory. Odměnou byly nejen 
sladkosti za každou účast, ale i opravdu příjemně strávený čas. Jednoho jsme se obávali a to deště. 
Snad i počasí se dětí zželelo, neboť svítilo sluníčko a bylo teplo. Sotva akce skončila - rozpršelo 
se... že by kapky štěstí? Myslím, že i hlavní organizátorka této akce Iva Svobodová může být spo-
kojená. Objednali jsme jí pěkné počasí. 2 , i n a Kubová 

Nábor do základní 
umělecké školy 

ZUŠ Ledeč nad Sázavou oznamuje, že pro 
příští školní rok 2006/2007 přijímá žáky do 
těchto oborů: 

Hudební 
• hra na zobcovou flétnu pro žáky od 7 let 
• hra na dechové nástroje - s výhledem hry 

v dechovém orchestru pro žáky od 10 let— 
trubka, tenor, lesní roh, tuba, klarinet, sa-
xofon, příčná flétna a další 

• hra na akordeon pro žáky od 7 let 
• hra na klavír pro žáky od 7 let 
• hra na housle pro žáky od 7 let 
• hra na kytaru pro žáky od 7 let 
• hra na bicí nástroje 
• hra na el. klávesy 
• pěvecká hlasová výchova pro žáky od 

7 let 
• pěvecký sbor Hlásek pro mladší děti 
• pěvecký sbor Campanella pro starší děti 
• přípravná hudební nauka -pro budoucí 

prvňáčky, cílem výuky je hravou formou 
rozvíjet hudebně pohybové, rytmické 
a pěvecké schopnosti dítěte 

Žáci mají možnost zapůjčení hudebních ná-
strojů pro domácí cvičení. 

výtvarný pro žáky od 7 let (od 5 let pří-
pravka) 

literárně-dramatický pro žáky od 7 let 

Zájemci o studium se dostaví s rodiči bě-
hem měsíce června, nejpozději však 29. 6. 
2006 do kanceláře školy, kde obdrží další 
informace. 
Žáci do přípravné hudební výchovy budou 
rovněž přijímáni na základě průzkumu hu-
debnosti, který proběhne ve druhé polovině 
června v MŠ. 

Jana Laudátová, řed.ZUS 

CO NABÍZÍ NAŠE ZUŠ? 
• Kvalitní a smysluplné trávení volného 

času dětí 
• Závazné učební plány a učební osnovy 

schválené MŠMT 
• Uměleckou profilaci v oborech: hudeb-

ním, výtvarném a literárně dramatickém 
• Pedagogický sbor složený ze středoškol-

sky a vysokoškolsky vzdělaných odborní-
ků 

• Uplatnění žáků ve velkém množství sou-
borů a sborů včetně orchestru 

• Vlastní výstavy, vernisáže, koncerty, di-
vadlo 

w r m r f i i 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Holatová Anežka 
Liška Adam 
Kotek Jakub 

Výročí 
70 let: 
Casková Marie - 4. 6. 
Urbanová Gica - 6. 6. 
Jelínková Irena - 1 5 . 6 . 
Barta Július - 26. 6. 

Křivohlavý Milota - 1 1 . 6 . Zručská firma ASMO stále hledá zaměstnance 

Potřebujete řešit Vaši finanční situaci? 
Bankovní i nebankovní půjčky. 
tel. 728 672 975 

• 
Pracovníci Městské knihovny Ledeč 
nad Sázavou děkují za celoroční pomoc 
studentkám Evě Málkové, Markétě 
Bzoňové a Zuzaně Hájkové ze Střední 
školy SČMSD Humpolec, s. r. o. 

• 
PRODÁM 
Pěkný byt 2+1 v osobním vlastnictví, 
cihlový, II. patro, 51 m2 - původní stav 
v udržovaném domě v Ledči nad Sáza-
vou. 
Rychlé jednání - tel.: 608 553 132 

• 
PRONAJMU 
Nebytové prostory (3 místnosti) v cen-
tru Ledče nad Sázavou. 
Kontakt: 602153 576 

Poznávání krás 
Ve dnech 1 .6 . - 6 .6. 2006 se skupina 40 studentů a tří profesorů 

Gymnázia v Ledči nad Sázavou zúčastnila týdenního poznávacího zá-
jezdu do Londýna a Paříže, jak se stalo již neodmyslitelnou tradicí. Stu-
denti tak měli jedinečnou možnost v krátké době poznat dvě 
nej krásnější velkoměsta Evropy a srovnat kulturu, architekturu i atmo-
sféru obou měst. 

Nej větším přínosem takovýchto zájezdů je bezpochyby překonává-
ní strachu mluvit s cizími lidmi cizím jazykem. Při ubytování v hosti-
telských rodinách k tomu jistě bylo mnoho příležitostí. V hosti-
telských rodinách studenti získávají nové zkušenosti, poznávají nový 
způsob života, jiné zvyky, kulturu a tradice. V Anglii je jiný systém 
zásuvek, většina rodin nebydlí v bytech, ale v rodinných domech, kte-
ré jsou vytápěny maximálně na 18 stupňů, je zde chladnější podnebí 
a častěji prší, což jsme si zatím naštěstí neměli možnost ověřit, místo 
oběda většina Angličanů konzumuje pouze velmi lehké jídlo apod. 

Studenti byli ubytováni po trojicích nebo čtveřicích v jednom nebo 
dvou pokojích podle přání anglických rodin. Koupelna a toaleta byly 

Londýna a Paříže 
společné s ostatními členy rodiny. Průvodce i pedagogický dozor byl 
nepřetržitě k zastižení na mobilním telefonu, jejichž čísla obdrželi stu-
denti současně se jmény anglických rodin. 

Při mnohých výletech a exkurzích studenti mohli poznat historii, 
geografii a kulturu Londýna a okolí a vidět na vlastní oči charakteris-
tické památky, kterých se určitě budou týkat některá maturitní témata 
z anglického jazyka. 

Při zpáteční cestě jsme jeden den věnovali pamětihodnostem 
metropole Francie - Paříži, která nás také okouzlila svou atmosfé-
rou. 

Tento poznávací zájezd se skvěle vydařil. Přispěla k tomu perfektní 
organizace, vstřícný, ochotný a zcela profesionální průvodce, skvělí 
a bezchybní řidiči, vzorné chování všech a v neposlední řadě i překrás-
né neanglické počasí. Jistě to nebyl poslední zájezd do těchto krásných 
velkoměst. 

Mgr. Milan Smejkal 
předmětová komise AJ 

85 let: 
Kahancová Božena - 25. 6. 

Úmrtí: 
Čermáková Antonie 
Ederová Milada 
Chmel Josef 
Matějková Aloisie 
Strejčková Marie 
Volfová Jarmila 

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH 
HNĚVKOVICE - NOVÁ VES 2 
Nabízí velký výběr okrasných rostlin. Prodejní 
doba nyní mimo sezónu: každou sobotu od 
8 do 12 hodin. 
Dále nabízíme v době sklizně plody jahod. Je 
nutná předem telefonická dohoda nebo objed-
návka. Tel.: 569 722 518, 604 360 546 

Na přelomu roku 2004 a 2005 vyrostla na kopečku nad Zručí nad Sázavou nová tovární hala. 
Svou moderní výrobu malých elektromotorů pro automobily zde zahájila japonská společnost 
ASMO, která má kromě té zručské továrny ještě v Japonsku, Indonésii, Cíně, Jižní Koreji 
a v USA. 

Čistá a nová tovární hala skýtá nejen dokonalé podmínky pro výrobu té nej vyšší kvality, ale 
také vytváří dobré podmínky k práci pro zaměstnance firmy. K poslednímu květnu má ASMO 
již více než 150 českých zaměstnanců a to na nejrůznějších pozicích. A protože se výroba stále 
rozšiřuje, hledá firma nové a nové kolegy. Poptávka je po zkušených a spolehlivých lidech jak 
do výroby, tak do skladu a oddělení kvality. V operátorských pozicích dostanou příležitost 
všichni ti, kteří projdou vstupními testy, jsou minimálně vyučeni a mají dobrou kondici. Zá-
stupce personálního oddělení Lenka Pexová k náboru nových pracovních sil dodává: „Kromě 
zmíněných operátorských pozic hledáme také nové kolegy do pozic na střední úrovni řízení. 
Jsou to ti, co mají technické vzdělání a to především v oblasti elektro. Ideálním uchazečem je 
ten, který má maturitu na elektro průmyslovce a hovoří anglicky. Zájem máme ovšem také 
o zkušené mechaniky a elektrikáře". 

Firma ASMO Czech má svým zaměstnancům co nabídnout. Moderní a čisté prostředí, pravi-
delnou mzdu odpovídající výkonu, příspěvek na stravování, možnost zaškolení v zahraničí, ja-
zykové kurzy zdarma, půlroční odměny a pravidelné zvyšování mzdy. Více informací získáte 
buď na internetové stránce www.asmo.cz nebo telefonním čísle 327 533 711. (for) 

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, 
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