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Vedení ledečské radnice přeje všem občanům Led-
če nad Sázavou, Habreku, ObrvaněSoubore, Sačan 
a Vrbky, jejichž zájmy se snaží již čtvrtým rokem po-
ctivě hájit, veselé Vánoce a šťastný nový rok 2008. 

Stanislav Vrba a Jaroslav Doležal 

N O V I N Á Ř A P O L I T I K 
Dne 16. prosince uplynulo 120 let od narození ledečského rodáka, 

významného novináře, politika a historika našeho prvního odboje dr. 
Lva Sychravy. Po studiu na právnické fakultě se stal advokátním konci-
pientem v Praze a redaktorem Českého slova a Pokrokové revue. V zá-
ří 1914 odešel jako první politický emigrant do Švýcarska. Byl blízkým 
spolupracovníkem T. G. Masaryka a dr. E. Beneše. 

Od roku 1915 do října 1918 redigoval list Československá samo-
statnost. Když byl vypovězen ze Švýcarska, přenesl vydávání listu do 
Francie a pracoval v sekretariátě Národní rady československé v Paří-
ži. V říjnu 1918 se vrátil do vlasti. Od roku 1924 redigoval legionářský 
deník Národní osvobození a byl vedoucím představitelem Českosloven-
ské obce legionářské. Napsal řadu prací o našem prvním odboji. Za ně-

mecké okupace byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Od roku 1945 do roku 1948 
opět redigoval Národní osvobození. Po únoru 1948 emigroval do Anglie. Krátce před smrtí se, 
těžce nemocný, vrátil do vlasti. Zemřel 4. ledna 1958 v Praze. V roce 1992 byl vyznamenán in 
memoriam Řádem T. G. Masaryk. fp 

Josef Mikuláš Ryba 
„ Černá noc tlačí se na okna a poslouchá, zlaté hvězdy přestaly na obloze mrkat a posloucha-

jí, měsíc se zastavil nad kostelní věží, lesy se ztišily a všechno poslouchá úžasně krásný Zhnus 
vánoční mše, kterou složil Jakub Jan Ryba, rožmitálský kantor, a kterou dnes poprvé hrají v kle-
nečském kostele. 

Ani nejslavnější opera světa nebyla nikdy hrána s větším nadšením a poslouchána s větší lás-
kou a obdivem než tato prostičká hra náboženská. Zpěváci i hudebníci i posluchači tvořili jeden 
celek. Svatý zápal je všechny rozehřál, roztavil, takže splynuli v jedno a dali se unést citem do 
nadpozemských světů předtím nikdy netušené krásy... " 

Tak píše o Rybově České vánoční mši Jindřich Šimon Baar v jedné ze svých knih Chodska. 
Od těch dávných dob se tato skladba rožmitálského učitele, skladatele a literáta stala neodmys-
litelnou součástí českých Vánoc. 

I do Ledče nad Sázavou míří stopy tohoto génia. Jakub Jan Ryba měl tři dcery a čtyři syny 
Jednomu z jeho synů, očnímu lékaři Josefu Arnoštu Rybovi, se narodil 9. června 1852 v Pra-
ze syn Josef. Ten se stal později vojenským lékařem a sloužil v Bosně, Josefově a Krakově jako 
štábní lékař. V roce 1918 se přihlásil do vznikající československé armády. 

Když odešel do výslužby, přestěhoval se z Vídně do Ledče nad Sázavou. Zde žil od roku 1920 
v Horní Ledči v Thunovském letohrádku. Josef Mikuláš Ryba, vnuk známého skladatele, zemřel 
v našem městě dne 9. července 1929. V Praze byl zpopelněn a urna uložena v Domašíně. 

Bohoslužby 
o vánočních svátcích 

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla 

24. 1 2 . - 2 4 hod. - Půlnoční mše svatá 

25. 12. - 9 a 17 hod. - Mše svatá 

26. 12. - 9 hod. - Mše svatá 

31. 1 2 . - 1 5 hod. - Mše svatá na ukon-
čení roku 

1.1. 2008 - 9 a 17 hod. - Mše svatá 

Kostel je otevřený vždy půl hodiny přede mší 
svatou a půl hodiny po mši svaté, v této době 
je možnost si prohlédnout betlém (jesličky). 

Další akce farnosti: 
24. 12. - 23.30 hod. - Zazní koledy z vě-
že děkanského kostela v podání trubačů 
25. 12. - 14.30 hod. - Vánoční koncert 
skupiny Naděje v děkanském kostele 
5.1. 2008 - Živý Betlém - putování za 
betlémskou hvězdou - od 16.00 hod. na 
ledečském náměstí 
1.-13. 1. 2008 - Tříkrálové koledování -
účast na celostátní sbírce 

Vánoční koncert 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
JANA JAKUBA RYBY 

Kostel sv. Petra a Pavla v Ledči n. 5. 
sobota 22. prosince 2007 

od 15 hodin 

Mše je v provedení komorního orchestru 
Vysočina o Pražského pěveckého sboru. 
Cena za vstupenku je v předprodeji 8o,~ Kč 
(na místě 100,- Kč) 
Předprodej v Informačním centru v Led-
či n. 5. 

V J 

Předplaťte si vaše noviny 
Předprodej Ledečských novin na 

rok 2008. Využijte i vy této nabídky, 
která vám zaručuje, že vám Ledeč-
ské noviny budou chodit pravidel-
ně až do domu. Cena pro ledečské 
předplatitele 120,- Kč na rok (12 čí-
sel LN), pro „přespolní" je to 210,-
Kč. Ve volném prodeji přijde jedno 
číslo LN na 10,- Kč. Přejeme vám 
mnoho hezkých chvil nad stránka-
mi našeho měsíčníku. Předplatné 
si můžete zajistit na městském úřa-
dě (redakce, sekretariát) a na infor-
mačním centru. První číslo LN v ro-
ce 2008 vyjde už za měsíc! 

Redakce 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 28. listopadu 2007 

ZM bere na vědomí: 
• informaci starosty města Stanislava Vrby o rezignaci pana ing. La-

dislava Ivana na členství v zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou 
k 13. 9. 2007 a nástupu druhého náhradníka z téže volební strany č. 4 
KDU-ČSL pana Jaroslava Poborského na uvolněný mandát v zastu-
pitelstvu města Ledeč nad Sázavou. 

• informaci starosty města Stanislava Vrby o přípravě akce „Sportovní 
centrum - přístavba bazénu a relaxačního centra" v Ledči nad Sáza-
vou s firmou ARCHITEP Hradec Králové. 

• zprávu starosty města Stanislava Vrby o plnění příkazů starosty k od-
stranění nedostatků zjištěných při mimořádné inventarizaci majetku 
IT. 

• informaci starosty města Stanislava Vrby o rozhodnutí kraje Vysočina 
zajišťovat Lékařskou službu první pomoci od 1. 1. 2008 v krajských 
nemocnicích. 

• zprávu starosty města Stanislava Vrby o naplňování Komunitního 
plánu sociálních služeb v Ledči nad Sázavou. 

• rezignaci Mgr. Josefa Ježka na členství ve finančním výboru. 

ZM schvaluje : 
• záměr rekonstrukce dětského hřiště školní družiny při ZŠ Nádražní 

v Ledči nad Sázavou a umožnění jeho využití pro veřejnost k termínu 
30.5.2008. 

• žádost krajské příspěvkové organizace Centrum - dům dětí a mládeže 
Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 o finanční příspěvek na čin-
nost v roce 2007 ve výši 30.000,- Kč. 

• uzavření smluv č. 1 - 6 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky 
„Nakládání s odpady" s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Praha 2. Rumunská 1, která předložila nabídku na období 2008-2009 
s nejvýhodnější cenou 5.960.539,92 Kč bez DPH. 

• změnu termínu uzavření kupní smlouvy s BILLA na prodej pozemků 
a nemovitostí v lokalitě Hrnčíře z 31.12.2007 na 31.3.2008 s tím, že 
dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní s BILLA bude předlo-
žen na prosincovém zasedání zastupitelstva města. 

• jednorázový příspěvek 80.000,- Kč městu Světlá nad Sázavou na po-
byt ledečských občanů v sociálním centru Domova důchodců Světlá 
nad Sázavou za rok 2007. 

• přijetí neinvestiční dotace z Kraje Vysočina pro Základní školu Ledeč 
nad Sázavou na nákup kompenzačních pomůcek ve výši 53.000,- Kč. 

• přijetí neinvestiční dotace z Kraje Vysočina pro Městský úřad Ledeč 
nad Sázavou na technické zabezpečení kontaktních míst veřejné sprá-
vy CZECH POINT- matrika ve výši 50.000,- Kč. 

• přijetí finančního příspěvku od firmy Pro-Sin, s.r.o. Roztoky ve výši 
400.000,- Kč na investiční akce města s tím, že bude uzavřena doho-
da o samostatném finančním příspěvku, kde bude uvedena konkrétní 
investiční akce. 

• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-
2002102/VB/12 s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín na věcné bře-
meno spočívající v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční 
soustavy na pozemcích parc.č. 2324/1 a 1982/1 v kat.území Ledeč 
nad Sázavou za částku 2.600,- Kč + DPH. 

• smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ 
Distribuce a.s. Děčín na věcné břemeno spočívající v právu zřizovat 
a provozovat zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc.č. PK 
2243, PK 929, 1217, 2243/3, 738/1 v kat.území Ledeč nad Sázavou 
za částku 3.900,- Kč +DPH a částku 2.700,- Kč +DPH. 

ZM volí: 
• Ing. Petra Stránského za člena Finančního výboru Zastupitelstva měs-

ta Ledeč nad Sázavou. 

ZM navrhuje : 
• Mgr. Petra Vaňka za člena Dozorčí rady společnosti TS Ledeč nad Sá-

zavou, s.r.o. 

ZM ukládá: 
- oddělení majetku a investic připravit investiční záměr na provedení 

rekonstrukce dětského hřiště školní družiny při Základní škole Ledeč 
nad Sázavou v Nádražní ulici a dvou dětských hřišť na sídlišti Stínad-
la a Na Rámech a zařadit tyto akce do návrhu rozpočtu na rok 2008. 

- starostovi města Stanislavu Vrbovi projednat s lékaři možnost zříze-
ní víkendové LSPP na poliklinice v Ledči nad Sázavou a připravit na 
příští zasedání zastupitelstva města návrh na její zajišťování z pro-
středků města Ledče nad Sázavou a obcí mikroregionu Ledečsko. 

- odboru majetku a investic zajistit zpracování dokumentace pro územ-
ní řízení na parcely pro rodinné domky v lokalitě Plácky I a podat 

žádosti na VČE, VČP Net H. Králové a VaK H. Brod o zajištění pří-
pojek. 

• pracovní komisi pro městský web ve složení Stanislav Vrba, Karel 
Šrámek, MVDr. Pavel Vrbka, Ing. Pavel Nácovský, Vidu Gunaratna 
a ing. Petr Stránský vyhodnotit náměty členů zastupitelstva města na 
změny ledečského webu a připravit návrh řešení na příští zasedání za-
stupitelstva města. Termín pro zaslání námětů: 7. 12. 2007. 

ZM neschvaluje: 
• vyhlášení záměru finanční podpory pro poskytovatele služby Handi-

captaxi v roce 2008, jak je uvedena v Komunitním plánu sociálních 
služeb. 

• poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Luboši Cudlínovi, 
bytem Obrvaň 36, Ledeč nad Sázavou z důvodu nesouladu jeho žá-
dosti s podmínkami čerpání z Fondu rozvoje bydlení. 

• úhradu za bezesmluvní užívání pozemku pod vodojemem v Souboři 
parc.č. st. 48 o výměře 291 m2 v kat. území Souboř ve výši 12.753,-
Kč za období od 24. 5. 1991 do 31. 12. 2005. 

I.ZM pověřuje: 
• starostu města Stanislava Vrbu k zveřejněnému průzkumu na měst-

ském webu a v Ledečských novinách za účelem zjištění zájmu o služ-
bu Handicaptaxi. 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 3. prosince 2007 

RM schvaluje: 
• text dopisu vyzývající firmu Roboinvest k plnění nájemní smlouvy na 

pozemky v areálu rekreačního střediska Sluneční zátoka. 
• rámcový program návštěvy hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila 

dne 17. 1. 2008 v Ledči nad Sázavou. 
• uzavření smlouvy s firmou RNDr. Josef Šternberk, CSc., Stupice 33, 

250 84 Sibřina za částku 565.920,- Kč a za předpokladu získání do-
tace z Prioritního osy 6 ERDF. Předmětem smlouvy je provoz sítě 
bezpečnostního kontrolního sledování skalních masívů Septouchov 
a ledečský hrad v Ledči nad Sázavou v období 2008-2010. 

• povolení vánočního prodeje ryb ve dnech 21.-23. 12. 2007 před bý-
valou prodejnou Vital (č. p. 72) na Husově náměstí v Ledči nad Sáza-
vou společnosti BioFish s.r.o., Horní Paseka 40. 

• uzavření nájemní smlouvy s firmou Metropolitní, s.r.o. H.Brod na 
část objektu čp. 644 v ulici Na Pláckách v Ledči nad Sázavou pro po-
třeby umístění antén s retranslačním zařízením pro datové přenosy na 
dobu neurčitou za cenu 5.000,- Kč/rok. 

• provedení stavebních úprav nebytového prostoru garáže a budovy po-
likliniky užívané ZZS kraje Vysočina a vybírá firmu na provedení sta-
vebních prací společností ATOS s. r. o. 

• osazení lávky u kina madly z žárové pozinkované trubky firmou TS 
Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za cenu dle nabídky. 

• prominutí nájemného za období 1-11/2007 za pronájem jedné míst-
nosti o výměře 12,93 m2 MUDr. Josefu Matějů, bytem Perknov -
Muchova 3462, Havlíčkův Brod. 

• Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obsluž-
nosti č. 1HU/2007 s firmou ICOM transport, a.s. Jihlava na rok 2008. 
Předmětem smlouvy je linka č. 350310 Humpolec - Ledeč n. S., 
číslo spoje 15,12 s podílem obce 100%. 

• Dodatek č.8 k obchodní smlouvě o dodávce stravy pro pečovatelskou 
službu, uzavřené se společností Nemocnice Ledeč - Háj, spol.s r.o., 
Habrecká čp.450, Ledeč nad Sázavou dne 24. 3. 1997, kterým se mění 
cena jednoho oběda na 58,- Kč od 1. 1. 2008. 

RM neschvaluje: 
• uzavření podnájemní smlouvy mezi MUDr. Zdeňkou Maštálkovou, 

IČ 46483357 a synem MUDr. Janem Maštálkou, IČ: 75122715 na 
podnájem dvou místností užívaných jako zubní ordinace v čp. 450 
v ulici Habrecká na dobu Vi roku od 1. 1. 2008. 

• povolení umístění reklamní tabule typu „A" pro obchod NAREX-
-BOSCH-MAKITA před provozovnou na Husově nám. čp. 11, ode 
dne 3. 12. 2007. 

RM pověřuje: 
• starostu města Stanislava Vrbu odpovědí na petici občanů Máme si 

kde hrát? s poukazem na rozhodnutí Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou v otázce rekonstrukce veřejných dětských hřišť. 

RM ukládá: 
• odboru samosprávy projednat a připravit návrh nové nájemní smlou-

vy pro rozšíření zubní ordinace MUDr. Jana Maštálky. 
• odboru matriky a sociálních věcí, školní jídelně a pečovatelce domlu-

vit odběr stravy pro pečovatelku ze školní jídelny v ulici Nádražní 
k termínu 30. 6. 2008. 
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C h o d n í k m á sloužit především c h o d c ů m 

V uplynulých čtyřech letech se nám podařilo v centru města vybudovat ku všeobecné spoko-
jenosti občanů nové širší chodníky, a to nejen na Husově náměstí, ale i v ulici Mostecké, Hav-
líčkově, Koželské, Čechově, Komenského a na náměstí Svobody. Dlážděné chodníky sice v řa-
dě těchto míst vzhledem k historické zástavbě nedosahují požadované šířky 1,5 m, vzhledem ke 
kopcovitému terénu jsou mnohdy dosti svažité, ale využívají daného prostoru v maximální míře 
tak, aby umožňovaly co možná nejbezpečnější pohyb chodců v centru města. Pamatovali jsme 
při tom i na bezbariérové přechody a naváděcí pásy pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace. 

Po vybudování těchto chodníků nám začali ledečští obchodníci a podnikatelé na městské chodní-
ky umísťovat svoje reklamní cedule. Sice z pochopitelných důvodů, ale bez žádosti, bez povolení 
a bez zpoplatnění! Černé, křídou popsané „Ačkové" cedule se nám v centru města rozrostly jak 
houby po dešti, v Mostecké a Havlíčkově ulici dokonce zcela znemožňovaly bezpečný pohyb po 
chodníku. K cedulím se na mnoha místech začaly vystavovat i vzorky nabízeného zboží, umís-
ťovat uzamykatelné bedýnky na tiskoviny, reklamní cedule se rozvěšovaly po zábradlí, opíraly 
0 fasády domů. Nutno poznamenat, že v řadě míst bezostyšně, bezohledně a všechny bez zpo-
platnění. Maminky s kočárky kvůli nim musely před mostem či za Mototechnou vjíždět do sil-
nice, chodci se museli vyhýbat reklamním tabulím i v těsném sousedství radnice a stále častější 
prudké poryvy větru tyto tabule převracely a nepozorné děti do reklamních cedulí narážely. 

Rada města Ledeč nad Sázavou se touto situací začala zabývat v závěru letošního roku, kdy 
už tato situace přerostla únosnou míru, a rozhodla se všechny ledečské obchodníky a podnikate-
le písemně vyzvat k odstranění těchto cedulí a vystavovaného zboží. Vždyť k reklamním účelům 
sloužily na domech obchodníků, živnostníků a drobných podnikatelů od nepaměti výlohy a vý-
věsní štíty, chodníky zase vždy sloužily především chodcům, kočárkům, korzování a nahlížení 
do výloh. Městská vyhláška o místních poplatcích sice pamatuje na možnost využívání veřejného 
prostranství za poplatek 7,- Kč/m2/den, což představuje cca 2200 Kč za rok, ale ne na úkor bez-
pečnosti chodců. Za tuto či dvojnásobnou cenu lze jistě slušný a bezpečný vývěsní štít pořídit. 

Proto se rada města, přes úctu a obdiv k drobným obchodníkům, živnostníkům a podnikate-
lům, rozhodla nepovolovat v centru města užívání chodníků a zábradlí k reklamním účelům bez 
výjimky. 

Za radu města: Stanislav Vrba 

Co nového na Vysočině - listopad 2007 
Krajští zastupitelé mají za sebou seminář k rozpočtu na rok 2008 
V úterý 6. listopadu absolvovali zastupitelé kraje Vysočina jeden ze svých možná zatím nej-

pernějších dnů. Nejprve je po raním zasedání politických klubů čekalo zasedání zastupitelstva, 
které probíhalo zhruba od 10.00 do 16.00 hodin. Kromě úvodní politické debaty, která se možná 
1 díky pomalu se blížícím volbám a dle mého názoru špatnému příkladu z nejvyšších pater po-
litiky někdy zbytečně přiostřuje anebo se stále více v některých případech podobá spíše nic ne-
řešícím divadelním vystoupením, proběhl zbytek zasedání zastupitelstva v pracovním a korekt-
ním prostředí. 

Pro obce i další subjekty je významné, že zastupitelstvo schválilo vyhlášení tří grantových 
programů, a to Volný čas 2008 (4,1 mil. Kč), Regionální kultura VII (2,0 mil. Kč), Koordinace 
sociální výpomoci v obcích a hospicové péče (1,5 mil. Kč). Podrobnější informace lze nalézt ja-
ko obvykle na www.kr-vysocina.cz. 

Ihned po ukončení zasedání zastupitelstva čekala krajské zastupitele druhá směna, a to tradič-
ní seminář k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008. Obsahem zhruba tříhodinového blo-
ku dalších jednání byla diskuse se správci rozpočtových kapitol o financování provozních nákla-
dů i investic v oblastech vzdělávání, kultury, dopravy, zemědělství, životního prostředí, vodního 
a lesního hospodářství, sociálních věcí, zdravotnictví, rozvoje kraje a grantové politiky, pomo-
ci obcím, podnikatelským subjektům a různým dalším neziskovým, profesním a zájmovým or-
ganizacím a subjektům. 

Celkový objem krajského rozpočtu dosáhne v roce 2008 téměř osmi miliard korun a v rámci 
fondového financování bude muset zvládnout i překlenutí financování a spolufinancování kraj-
ských projektů spolufinancovaných z evropských peněz. 

Na závěr snad jen konstatování, že všechny dosavadní ukazatele i vývoj daňových příjmů po-
tvrzuje, že kraj Vysočina se nachází ve velmi dobré finanční kondici a že bychom měli všechny 
své základní povinnosti v roce 2008 bez větších problémů zvládnout. 

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny 

O b l a s t n í charita 
H a v l í č k ů v B r o d 
vypisuje výběrové řízení na pozici 

řidiče a osobního asistenta 
do Petrklíče - denního stacionáře pro dě-
ti a mládež s mentálním a kombinovaným 
postižením v Ledči nad Sázavou 

Požadujeme: 
-pečovatelský kurz akreditovaný MPSV ne-
bo SŠ sociálního či pedagogického směru, 

-řidičský průkaz sk. B, 
-fyzická zdatnost, 
-samostatnost a spolehlivost. 
Možnost práce na zkrácený úvazek, místo 
výkonu práce je Ledeč n. S. a okolí. 
Pokud Vás tato pracovní nabídka oslovila, 
zašlete motivační dopis a strukturovaný ži-
votopis do 21. prosince 2007 na adresu: 
Oblastní charita Havlíčkův Brod, Žižkova 
280, 580 01 Havlíčkův Brod nebo e-mail: 
sekretariat@charitahb.cz. 

OHÍ 
l l i J W l c 

Firma DH Dekor spol. s r. o. 
přijme do trvalého pracovního poměru 
pro dvou a vícesměnné provozy výroby 

nábytkových dílců 

MECHANIKY, SEŘIZOVAČE 
PLC STROJŮ, 

PRACOVNÍKY NA OBSLUHU 
POČÍTAČOVĚ ŘÍZENÝCH 

STROJŮ 
Požadavky: 

* pečlivost • odpovědnost- samostatnost 
• práce s PC výhodou 

Nabízíme: 
• stabilní pracovní zázemí 

• motivující mzdové ohodnocení 
• možnost profesního růstu 

a osobního rozvoje 
• práce na moderních strojích 

DH Dekor spol. s r.o., 
k rukám pí Ježkové 

Lnářská 1602,396 01 Humpolec 
nebo e-mailem: jezkova@dhd.cz 

tel. 565 504 245 

koberce, korky 
lina různých šíří 
kusové koberce 
stropní podhledy 
plovoucí podlahy 
podlahářské práce 
rozvoz 
nejnižší ceny v regionu 
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P O Z V Á N K A 
O L D S K A U T Ů 

Oldskauti ledečského střediska pořádají 
během roku řadu pravidelných akcí, ale já 
nechci připomínat schůzky, jarní výpravu 
na Doubravku, či zářijovou do Orlovských 
lesů, které patří k těm nejvýznamnějším. 
Zcela výjimečné místo však má již řadu let 
každoroční vánoční pochod na Melechov, 
který byl zprvu věnován památce profesora 
Mariana Vágnera a zúčastňovali se hlavně 
skauti a skautky. Pak ale věrnost osvědčo-
vali především ti „old" - tedy starší, kterým 
ještě nebylo líno. 

Letos to tedy bude po dvaačtyřicáté, kdy 
vyšlápnou 26. prosince, na svátek svatého 
Štěpána, a jak také někdo říká „pro koledu 
na Melechov". 

Kdo tedy přijde letos ve středu 26. 12. 
k vlaku v 7:50 hod. a pak od zastávky ve 
Smrčné dál už jen pěšky půjde tou cestou 
vzhůru? Zváni jsou všichni, bez rozdílu 
věku, kdo má zájem a osvědčí i odhodlá-
ni se připojit. Já vím, není to žádná „K2", 
ale řekněme pouze „M42" a každý může jít 
s námi. Každý bude vítán. 

O návratu zpět se rozhodneme až na mís-
tě - to podle počasí, terénních podmínek 
a vlastního uvážení, či dohody. Možná pěš-
ky přes Mstislavice a Kocandu, nebo třeba 
i vlakem ze Smrčné. A nebojte se - podve-
černí pohádku při čaji u televize ještě stih-
ne každý a snad si i kus té zimní pohádky 
doneseme domů také. 

Občerstvení z vlastních zásob! 
Oldskauti - Sonny 

1 OlóVkuU 
M M M i 

i 

l É s ^ l S i 

Včely, včelaři a mandle 
Ze zdánlivého prosincového klidu musí svoje včelstva včelaři vyrušit posledním letoš-

ním léčením proti varroáze. To včelařští důvěrníci v době po 1. prosinci objíždí včelstva 
ve svém obvodu a do česen úlů vhání po dobu 30 sekund aerosol ze speciálního vyvíječe. 
Do nádoby aerosolového vyvíječe se připraví roztok 300 ml lékárenského acetonu a 16 ka-
pek přípravku 

M - 1 AER. Pomocí benzinového motoru, kterýpohání kompresor, se vhání stlačený vzduch 
o tlaku 3,5 Atm do vyvíječe. Upravenou hubicí přechází mlha - aerosol z vyvíječe do úlu. 

Tento způsob ošetření lze provádět až do venkovní teploty minus 5 °C. V úlu dojde 
k rozrušení chumáče včel. Aceton ani léčivý přípravek včelám nevadí. Postihne ovšem po-
slední vylíhnuté samičky varroázy, které se uvolní z těl včel - hostitelek a spadnou na dno 
úlu, kde zahynou. 

Pozorný čtenář může mít obavu, zda se tyto přípravky nedostanou do styku s medem, 
který potom jako zákazník konzumuje. Veškerá opatření léčení včel jsou dozorována Státní 
veterinární správou. Samotný včelař si léky nemůže opatřit. Aplikace různých druhů léků 
se smí provádět od 30. září do 16. dubna a je důsledně kontrolována. Nektar případně do-
nesený včelami v této době slouží pouze pro jejich vlastní spotřebu, nikdy nějako „přebyt-
kový" produkt - med, který by měl sloužit ke konzumaci lidem. 

Kontrolovaný postup léčby, kdy výsledky jsou zároveň monitorovány, nám závidí 
včelaři z většiny států světa. Oni totiž tak dobrých výsledků v léčení nedosa-

hují. Příčinu dobrých výsledků je možno vidět ve vysoké organizovanosti vče-
lařů - 98 % včelařů je organizováno v Českém svazu včelařů a jeho dobré spo-
lupráci s Výzkumným ústavem včelařským a Státní veterinární správou. V této 
souvislosti narůstá ovšem administrativa, která činí potíže funkcionářům a hlav-
ně starším včelařům. Za zmínku stojí i vyšší potřeba finančních prostředků na léčení 
a hlavně velká spotřeba času samotných včelařů. To je jistě i příčinou toho, že nás včela-
řů ubývá. 

V titulku píšeme o mandlích a jistě hledáte spojitost mezi touto pochoutkou, která si na-
šla místo v našem jídelníčku, a včelami. Pokusíme se pomoci článku z odborného včelař-
ského časopisu z března letošního roku tento vztah vysvětlit. 

Článek popi-
fornii, která v sou-
80 % světové pro-
poptávce a dů-
gu vzrostla v ro-
na mandlí. Někte-
svoje bavlníkové 
ňové sady. V ro-
rozloha produkč-
sadů 235 000 ha. 
v roce 2005 1771 
dů vrostla na 6.79 

suje situaci v Kali-
časnosti produkuje 
dukce mandlí. Díky 
slednému marketin-
ce 2003 světová če-
ří farmáři přeměnili 
plantáže na broskvo-
ce 2005 a 2006 činila 
nich mandloňových 
Průměrný výnos byl 
kg/ha a cena plo-
USD/kg. 

Důležitost opylení mandloní včelami je možno doložit údaji, kdy v roce 1999 byli ochot-
ni farmáři zaplatit včelaři za přísun 1 včelstva do mandloňového sadu 36 USD, již v roce 
2006 nabízeli až 150 USD za včelstvo. Na důkladné opylení 1 ha mandloňového sadu se 
počítá průměrně 5,5 včelstva, což představuje pro Kalifornii potřebu 1 300 000 včelstev. 

Koncem roku 2004 roztoč Varroa destructor a virové nákazy zdevastovali včelstva ve 
Spojených státech. Mezi sadaři došlo k panice, protože bez včel jejich sady nedají plo-
dy. Roztočila se spirála, kdy sadaři začali nabízet dvojnásobné odměny za přísun včelstev. 
Kdo měl včely, odjížděl do Kalifornie. Bohužel honba za penězi vyústila do rozporu me-
zi sadaři a včelaři, když se zjistilo, že některé pakety se včelami nemají takové množství 
včel schopných opylení. Za taková včelstva (slabochy - jak říkáme u nás v Čechách) sa-
daři nechtěli platit. Vznikla zde nová profese „zprostředkovatel opylení", tj. odborník, kte-
rý rozumí jak pěstování mandlí, tak včelám. Ten jako nezávislý orgán posoudí, zda za pa-
ketu-včelstvo je spravedlivé zaplatit dohodnutou částku. Tento posudek stojí až 3 USD za 
včelstvo. Takto došlo k uklidnění obou stran sporu a statistický výsledek je, že v roce 2006 
byla cena za přísun 1 včelstva 125 USD, výnos činil 1973 kg/ha mandloňových plodů, při 
ceně 5,29 USD/kg. 

Do roku 2010 má být v Kalifornii 295 400 ha plodících mandloní a bude třeba 1,6 mili-
onů včelstev na jejich opylení. To ovšem bude vyžadovat důsledný boj proti všem včelím 
nemocem. Pokud tento boj jako lidé prohrajeme, mandle jistě nebudou. Kalkulovat potom 
výrobní a prodejní cenu nebude mít žádnou cenu. 

Vážený čtenáři, až budete rozbalovat balíček s mandlemi a těšit se, že si na nich po-
chutnáte, uvědomte si prosím shora nastíněné souvislosti mezi včelami, včelaři a mandle-
mi. Neviditelnou rukou trhu jste totiž v globálním tržním hospodářství přemístili ze svých 
vydaných 100 Kč za mandle, minimálně 6 Kč jako poplatek za opylení včelařům do Ka-
lifornie. 

Albert Einstein tvrdil, že pokud zmizí ze světa včely, budou zbývat lidem poslední 4 roky 
života. Jeho tvrzení se nám zdá nepochopitelné. Shora napsané je faktickým příkladem, že 
na tom asi něco bude, i když to zatím nechápeme, či spíše nechceme pochopit. 

My včelaři chceme jako optimisté vstoupit do nového roku s předsevzetím, že o svoje 
včely budeme pečovat tak, aby naše země i nadále oplývala mlékem a strdím. 

Čtenářům Ledečských novin přejeme radostné prožití Vánoc a po celý příští rok pevné 
zdraví, spokojenost a radost i z malých úspěchů. 

Základní organizace ČSV o.s. Ledeč n. Sáz. 
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USOUSEDU 

K b o o í > f í z n c UO^C^IVI, 

CHŘENOVICE 
Po volbách v r. 2006 došlo k částečné 

obměně členů OZ, byli zvoleni čtyři no-
ví členové, starosta i místostarosta obhá-
jili svoje pozice a OZ pokračuje v trendu 
rozvíjení a zvelebení obce. 

V roce 2006 se dokončila největší 
a jedna z nejdůležitějších akcí v dějinách 
obce, a to most přes řeku Sázavu s mož-
ností přejezdu osobními vozidly do 2,5 
tun a následné napojení přes Zahájí do 
Hněvkovic. To, o čem snili naši dědo-
vé a tátové, se uskutečnilo za význam-
né podpory z programu PHARE 2003 
a to 75 % z celkové částky téměř 14 mil. 
Kč. O zbytek se dělila obec Hněvkovice 
a Chřenovice na polovic. 

Tento most a s ním spojená nová sil-
nice vedoucí v překrásné krajině je ny-
ní plně využívána nejen chataři, ale 
i dostatečně místními občany, kteří si 
mohou cestu na druhou stranu řeky pod-
statně zkrátit. 

Další významnou akcí, která byla do-
končena v roce 2007, byla z části rekon-
strukce a vybudování nového osvětle-
ní cesty k novému hřbitovu a osvětlení 
kříže na hřbitově, kde byl již vybudován 
nový chodník zámkovou dlažbou a byla 
provedena celková rekonstrukce oploce-
ní celého hřbitova. Tímto se završila eta-
pa rekonstrukcí a úprav nového hřbitova 
jako důstojného místa posledního odpo-
činku. 

Největší chloubou nejen naší obce je 
místní kostel sv. Václava z 2. polovi-
ny 12. století. Proto OZ rozhodlo o je-
jím zviditelnění formou nasvícení věže 
i kostela dvěma výkonnými reflektory a 
ty po celou noc tuto nádhernou dominan-
tu ještě více zvýrazňují. 

Obec též přispěla částkou 40 tis. Kč 
na opravu kostela v roce 2006, a stej-
nou částkou na rekonstrukci střechy vě-
že, která prováděla v roce 2007. 

Obecní úřad také pamatuje na podpo-
ru mladým manželům a jejich dětem, a 
to částkou 10 tisíc Kč na každé narozené 
a trvale bydlící dítě v naší obci. A protože 
i za částečného přispění obce v letošním 
roce bylo 10 dětí ve věku do pěti let, OZ 
rozhodlo o vybudování dětského hřiště 
pro možné využití dětí. OZ též podporu-
je mládežnické hokejové družstvo, kte-
ré se přihlásilo do Ledečské Hobby Ligy, 
obec jim hradí 75 % nákladů. 

Každoročně se v obci provede opra-
va místních komunikací dle finančních 

možností i za příspěvku kraje Vysočina 
z Programu obnovy venkova. 

V roce 2006 jsme nechali osadit 
všechny vedlejší komunikace v obci vý-
stražnými značkami o přednosti v jízdě. 

Snahou OZ je též zajištění dopravní 
obslužnosti pro občany i děti a nyní je 
k dispozici šest autobusových spojů do 
10 km vzdálené Ledče, kam se převáž-
ně dojíždí jak za prací, tak děti do škol. 
Obojí, jak doprava, tak návštěvnost škol, 
je dotováno ze strany obce. 

Obec má též velký zájem na sběru 
a třídění odpadu, a to jak komunálního, 

spoň částečně zabránili živelnosti, kte-
rá zde vznikala, nechala obec zpracovat 
územní plán, který bude stát též nema-
lé peníze. 

V obci se pravidelně po třech letech 
konají srazy rodáků, na které se sjíždějí 
do rodné obce občané z blízkého i vzdá-
leného okolí. V letošním roce se konal 
již šestý ročník tohoto setkání. Nej vzdá-
lenější účastník je až z Německa. Toto je 
jedna z mála šancí, že se sejdou rodá-
ci i místní, pohovoří o starostech běž-
ného života a mohou porovnat, co je ve 
vsi nového. V budoucnu bychom chtěli 

tak plastů, bílého a tmavého skla formou 
pronájmu sad popelnic na tyto komodi-
ty a zajištění jejich pravidelné odvozy. 
I zde je tato činnost podstatně dotována 
ze strany OU, ale toto se nám vyplácí, 
protože nevznikají černé skládky kolem 
vsi, za které se pak platí nejen vysoké 
pokuty a ještě se musí dané místo vyčis-
tit a zrekultivovat. Každoročně OÚ pla-
tí odvoz nebezpečného odpadu oprávně-
nou firmou a je prováděn sběr želeného 
šrotu, zde je alespoň částečný příjem do 
pokladny SDH. 

Další poměrně velkou akcí, kde se 
v současné době dokončuje, její třetí 
a závěrečná etapa je zhotovení územní-
ho plánu obce. K tomuto kroku jsme při-
stoupili hlavně z důvodů velkého roz-
machu rekreační oblasti, když Vrcha a. 
s. Jedlá rozprodala poměrně velké časti 
pozemků u řeky Sázavy, pod i nad tratí 
a nad nádražím a je zde obrovský zájem 
o stavby rekreačních chat. Abychom ale-

vybudovat víceúčelové hřiště pro tenis 
a volejbal. K tomuto účelu máme zájem 
koupit pozemek, který navazuje na fot-
balové hřiště, a tím by se zde mohl vy-
tvořit menší sportovní areál. 

Dále nás čeká vybudování „obecní 
studně", neboť na odkupu stávající se 
obec nedohodla s majitelem, abychom si 
mohli dodávat vodu do svého obecního 
vodovodu a tím našim občanům za při-
jatelnou cenu. 

Musíme se zejména finančně připra-
vit na postupnou rekonstrukci stávající-
ho obecního vodovodu, neboť za 40 let 
provozu příroda vykonala již své. 

Plánů a přání by bylo ještě mnohem 
více, ale musíme vždy pracovat jen 
podle finančních možností obce, někdy 
i s přispěním Kraje Vysočina, neboť při 
ročním rozpočtu obce cca 1,3 mil. Kč se 
zase nemůže chtít vše a najednou. 

Jaromír Karel 
starosta obce 
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• Prádelna na sídlišti 
Stínadla 
Město Ledeč nad Sázavou prodalo v roce 2006 budovu 

bývalé mazutové kotelny č.p. 96 v ulici M. Majerové pa-
nu Josefu Prchalovi z Ledče nad Sázavou poté, co předložil 
zastupitelstvu města svůj záměr na přebudování kotelny na 
prádelnu. Po uskutečnění prodeje vložil pan Prchal získanou 
nemovitost do společnosti PP Rentax, s.r.o., která mu umož-
nila předložený záměr realizovat. Po projekční a investiční 
přípravě, po získání stavebního povolení začala na sklonku 
roku 2007 přestavba bývalé kotelny na prádelnu. Přestavba 
musí vyřešit nejen vlastní změnu a úpravu budovy pro no-
vou technologii, ale též energetické přípojky, terénní úpra-
vy přiléhajícího pozemku, demolici nepotřebného komínu 
a vybudování vlastního parkoviště. Jak je patrné z přilože-
né fotografie, řada těchto prací, které provádí firma KK s.r.o. 
Zlín, je již započata a bude-li stavařům přát počasí a inves-
torovi finanční zdroje, může být v nastávajícím roce stavba 
dokončena a nová prádelna uvedena do provozu. 

• Odpady nám bude dál svážet 
A V E 
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Pra-

ha se stala vítězem veřejné zakázky „Nakládání s odpady 
na území města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze 
svozové oblasti zadavatele", neboť 12. 11. 2007 předloži-
la nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou 7.093.042,52 Kč 
vč. DPH za dva roky svážení odpadů. Právě cena byla jedi-
ným hodnotícím kritériem. Závěrečného kola soutěže se zú-
častnily ještě firmy SITA CZ, a.s. Praha a TSB Světlá n.S., 
přičemž výzvou k podání nabídky bylo obesláno celkem 
11 firem. 

Po dvou letech tak byl konečně vybrán smluvní partner, 
který bude v následujícím období 2008 a 2009 svážet od-
pady z Ledče nad Sázavou a jeho místních částí. Předchozí 
dvě zadávací řízení veřejné zakázky „Nakládání s odpady" 
jsme byli nuceni zrušit z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže, jenž vyslyšel námitky stěžovatelů z řad 
uchazečů o veřejnou zakázku. V prvém případě z roku 2005 
jsme na rozhodnutí UHOS přistoupili, ve druhém případě 
z roku 2006 jsme podali správní žalobu ke Krajskému sou-
du v Brně, ta se v současné době projednává. 

Provoz sběrného dvoru v Pivovarské ulici bude nadále 
zajišťovat dosavadní provozovatel firma .A.S.A. Dačice, se 

kterou z rozhodnutí zastupitelstva města byla prodloužena 
nájemní smlouva pro rok 2008. 

• Nová vánoční 
výzdoba 
Z rozhodnutí Rady města Ledeč nad Sázavou byla le-

tos počátkem prosince rozšířena vánoční výzdoba o svě-
telné ozdoby sloupů veřejného osvětlení na mostě přes Sá-
zavu. Stylizované vánoční svíčky z nabídky firmy Ateliér 
Maur s.r.o. Plzeň instalovali na sloupy veřejného osvětlení 
pracovníci ledečských Technických služeb, kteří se každo-
ročně starají o instalaci a provoz vánoční výzdoby v centru 
města. Rozšíření vánoční výzdoby přišlo městskou kasu na 
57 515,- Kč a zajisté přispěje k zvýraznění symboliky a po-
hody vánočních dní. 

• Oprava ústí Olešenského potoka 
dokončena 
Po třech měsících rušné a někdy i marné stavební činnosti 

ukončila ledečská firma EVOS-HYDRO přes občasnou ne-
přízeň počasí úpravu ústí Olešenského potoka, o které jsme 
vás postupně na stránkách Ledečských novin informovali. 
Na přelomu listopadu a prosince byly stavební práce v ústí 
Olešenského potoka dokončeny, betonová lávka pro pěší na-
vrácena zpět na své původní místo, osazena novým zábrad-
lím a navazujícími asfaltovými chodníky, které se po novu 
obejdou bez nástupních schodů. 60-timetrový úsek koryta 
Olešenského potoka získal nové kamenem obložené břehy, 
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nová zábradlí, ploty a navazující terénní úpravy. Po třech 
a půl letech od ničivé povodně z června 2004 bylo ústí Ole-
šenského potoka a přilehlé komunikace opraveny. Zaslou-
žil se o to v prvé řadě investor Lesy ČR, s.p., který je zde 
správcem toloi, dodavatelská firma EVOS-HYDRO a sta-
vební dozor VRV Praha. 

• Integrace SŠ do LeNet 
Za vydatného přispění kraje Vysočina byla v posledních 

předvánočních dnech rozšířena metropolitní síť LeNet 
o propojení budovy radnice s budovami gymnázia a no-
vých učeben u internátu. Do připravených chrániček ulo-
žených v chodnících městských komunikací uložila firma 
První telefonní, s.r.o. na náklady kraje Vysočina optické ka-
bely, které byly následně připojeny na připravené konco-
vé body sítě. Na přípravě trasy a infrastruktury sítě LeNet 
se kraj Vysočina podílel dotací 200 000,- Kč a příspěvkem 
220 000,- Kč, střední škola přispěla částkou 95 000,- Kč 
a Město Ledeč nad Sázavou se podílelo na vybudování po-
třebného napojení v budově radnice částkou 324 324,- Kč. 
Vlastní instalace optických kabelů pak proběhla v režie kra-
je Vysočina. Celkově milionová akce je výsledkem dobré 
spolupráce města s krajem a jím zřizovanou střední školou. 
Přispěje nejen k propojení dvou budov střední školy a k roz-
šíření metropolitní sítě LeNet, ale též k dalšímu přiblížení 
městské sítě ke krajskému ROWANETu. 

• Nad benzínkou A d a m bude 
nový market 
Nákupní středisko nad benzínkou Adam v Koželské ulici 

hodlá v nadcházejícím roce vybudovat developerská firma 
Pro-Sin, s.r.o. Praha. Na soukromém pozemku pod pláno-
vanou průmyslovou zónou by mohlo v příštím roce vyrůst 
nákupní středisko, pro které investorská firma hledá provo-
zovatele. Prodejna o rozměrech 25,43 x 62,37 m bude situ-
ována kolmo na komunikaci Koželská, z níž bude k prodej-
ně a parkovišti se 101 parkovacími místy vybudován nový 
sjezd přes pozemky, které jsou doposud ve vlastnictví měs-
ta. Firma Pro-Sin má již zahájeno stavební řízení a s největ-
ší pravděpodobností má i vybraného obchodního partnera, 
který bude nákupní středisko provozovat. Zřejmě se jím sta-
ne Plus discont. 

• Jak vznikají fámy 
Při setkání s občany, kamarády, přáteli a dokonce i v rub-

rice Dotazy na ledečském webu zodpovídáme v poslední 
době neustále otázky na téma: 

„Co je pravdy na tom, že do Ledče nad Sázavou, kon-
krétně do budovy bývalého internátu „ traktorky " na Plác-
kách, se má nastěhovat 20, 30, 40, dokonce i 50 romských 
rodin?" 

Jediná možná odpověď zní: „Nic!" 
Úsměvným vysvětlením všem zvídavým tazatelům a šiři-

telům fám budiž dva týdny před Silvestrem následující pří-
běh: 

Před pár dny byla v nedalekém městě Humpolec dokon-
čena stavba dalšího marketu Plus. Stavební dělníci romské 
národnosti se v průběhu výstavby prý nechali slyšet: „Až to 
zde v Humpolci dostavíme, půjdeme do Ledče!" © 

Tak šťastný a veselý! 
-sv-

Molekul a Ledňáček 
Vás zvou 

na divadelní představení 

SPOR 
U JESLIČEK 

rakovnická vánoční hra 
z konce 17. století v provedení 

Dismanova rozhlasového 
dětského sboru. 

Sál Gymnázia v Ledči n. S. 
neděle 16. prosince 2007 

v 16 hod. 
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Z k R O N l k Y I 

KDYŽ POČASÍ LAŠKUJE, ÚRODU 
PRÝ SLIBUJE 

• V roce 1957 bylo počasí hodně proměnlivé. 
V měsících lednu a únoru byly největší mrazy 
kolem -18 °C a v těchto měsících často padal 
sníh. Březen a duben byl dosti bohatý na deš-
ťové srážky. 14. dubna silně sněžilo a napadlo 
asi 10 cm sněhu, což nadělalo hodně starostí 
silničářům. 30. dubna mezi 16. a 17. hodinou 
se snesla nad Ledči průtrž mračen. Potoky vo-
dy tekly ulicemi. Z Koželské ulice bylo na ná-
městí naneseno plno bahna a směrem ke sta-
ré škole se vytvořil úplný rybník. Prvomájová 
výzdoba byla potrhána a z velké části zniče-
na. V okolí Ledče n. S. byly z polí vyplave-
ny brambory. 
• V roce 1957 začala stavba garáží a domu 
ČSAD proti Adámkově rokli na konci Kožel-
ské ulice. Jednání se táhlo od r. 1953 a stavba 
byla plánovaná na rok 1954. 
• Jinak ve výstavbě města byly dokončeny 
tyto akce: kanalizace a vodovod v Haškově 
ulici, dětské brouzdaliště, veřejné záchodky, 
opěrná zeď a oplocení mateřské školy, úpra-
vy chodníků, zřízení květinové síně, uprave-
no parkoviště pro autobusy a upravena budo-
va národního výboru. Kromě toho byl zřízen 
chodník z Koželské ulice do ulice Na potoce 
a přes Hůrku. Byly položeny nové obrubníky 
a postaveno zábradlí u Státní spořitelny, zří-
zen betonový taras na Hůrce, provedena adap-
tace chléva v domě čp. 15, kde byla zřízena 
provozovna pro výrobu cementových dlaždic, 
oplocena jeskyně na Hůrce, upraven hřbitov 
a na Šeptouchově vysázeno 3000 smrčků a 66 
topolů na zavážce za hotelem Koželužna. 
• V r. 1957 začala vznikat nová čtvrť rodin-
ných domků v Horní Ledči na polích bývalé-
ho statku Nosakovičových po obou stranách 
staré silnice ke Hradci a zámeckými zahrada-
mi. Nové domky byly připojeny na vodovod 
lesního závodu. 
• Od roku 1957 byl převzat do správy národní-
ho výboru hřbitov. 
• V létě byl zrušen pivovar v Dolních Královi-
cích a do Ledče se začalo dovážet pivo z Hav-
líčkova Brodu. 
• Při orání pole vyoral rolník Rejnek z Dol-
ních Bohušic u Světlé n. S. kámen o značném 
obsahu železa, o váze 40 kg. Jedná se o jeden 
z meteoritů, který byl u nás nalezen. Nálež byl 
poslán do Prahy. 

Po léta vám na stránkách Ledečských no-
vin přináším útržky z ledečských kronik. 
Jistě se k této rubrice i tématu kronik do-
staneme i v roce 2008. Bohužel Ledeč o své 
nej starší kroniky přišla, a tak se hodnověr-
ně můžeme dostat k informacím až z druhé 
poloviny 19. století. I tyto zápisy jsou však 
jen heslovité. Z kronik během roku čerpa-
jí především studenti středních i vysokých 
škol, také se pořádají pravidelné besedy 
nad kronikou se žáky ledečských škol. Sa-
mozřejmě, že nahlédnout do těchto letopisů 
může každý. Možná, že právě předvánoční 
týden je pro nostalgii vhodný. Kroniky jsou 
uloženy na Městském úřadě v Ledči n. S., 
dveře č. 308. ok 

PÁR (SNAD) POMOCNÝCH SLOV PRO BUDOUCÍ 
MAJITELE PSŮ 

Vánoční praní 
Přejeme příjemné prožití svátků vánočních všem seniorkám, seniorům 
a jejich nejbližším, všem, kdo nám přispívají svou pomoci k uskutečňo-
vání milých setkáninaplněných srdečností a porozuměním. 
Přejeme všem pohodu, radost, štěstí ve svátečních dnech vánočních. 
Klid a zdraví ať nás všechny provází celým příštím rokem 2008. 

Výbor Svazu důchodců ČR v Ledči nad Sázavou 

Často se v praxi setkávám s tím, že si lidé (ať už jednotlivci nebo rodiny) pořídí malé štěně, 
aniž by si DOPŘEDU zjistili aspoň minimum informací o chovu psa. Že to v žádném případě 
není jednoduchá záležitost, varují odborníci v různých médiích, hlavně v odborných časopisech, 
knihách a v neposlední řadě i na internetu. Ale méně zodpovědní lidé se před sháněním štěněte 
nepoučí nikde. Možná jsou pohodlní si pár listů pročíst a najít základní věci. A pak jsou nepří-
jemně překvapeni, že soužití pejska s nimi není tak pohodové, jak si PŘEDSTAVOVALI. A pro-
blém má v té chvíli - ať to zní paradoxně - i PES... 

Připravila jsem pár opravdu ZÁKLADNÍCH bodů pro ty, komu by mohly pomoci aspoň od 
nej větších chyb. Je to opravdu jen minimum, problematika je příliš široká. Ale rádi vám všem po-
radíme na našem CVIČIŠTI PSU (viz www.cvicakvledci.ic.cz nebo naše nástěnka na mostě). 
1) Dobře si promyslete, jaké psí plemeno se pro vás hodí - velikostí, temperamentem, výší ná-

kladů na krmení, náročností údržby apod. 
2) Vyvarujte se chovatelů zvoleného štěněte, kteří vám nekladou žádné otázky a nic se vám ne-

snaží poradit. 
3) Nenechte si namluvit, že štěně „nemá průkaz původu pro nadpočetnost" - již nejsou nadpo-

četná štěňata ze SCHVÁLENÉHO vrhu! 
4) Vždy si od chovatele vyžádejte očkovací průkaz, nějakou hračku nebo kousek pelíšku mat-

ky a krmivo, kterým bylo štěně do teď krmeno, v množství MINIMÁLNĚ na týden! 
5) Převádějte na případné NOVÉ krmivo (myslí se tím granulované) v systému: 3 dny 1/4 

nového+3/4 starého, 3 dny půl na půl a 3 dny 3/4 nového+1/4 starého. Zabráníte tak nejlépe 
trávicím potížím. 

6) Začněte s výchovou štěněte HNED první den, podstatně to usnadní a zpříjemní život vám 
OBĚMA! 

7) Přivádíte-li nové štěně do rodiny, kde už pes je, seznamte je na NEUTRÁLNÍM území, ne 
až v bydlišti. 

8) Zkušenosti štěněte mezi 7.-16. týdnem jsou kritické a určující pro CELY život. 
9) Ve cvičení nesrovnávejte své dosažené výcvikové znalosti s žádným jiným psem. 
10) NEEXISTUJE psí plemeno, které se NEMUSÍ vychovávat a cvičit! 
11) Každý pes je vychovatelný a vycvičitelný, když vypátráte, čím jej motivovat. Jako odměna 

= motivace může sloužit oblíbená hračka nebo MINI kousíčky pamlsků. 
12) JAKÁKOLIV práce se psem = hra, výcvik poslušnosti, agility apod. slouží k upevňování 

vztahu mezi psem a majitelem. 
13) Ve výchově i výcviku platí: DŮSLEDNOST a zase DŮSLEDNOST! 

Celé znění článku = další body pro základní práci se psem na nástěnce + internetu. 
Ing. Jana Prchalová 
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Zelená" návštěva v Ledči 

Díky účasti Petra Fialy na nedávném jednání vedení Strany zelených a zástupců jejích kraj-
ských organizací zavítalo na jeho pozvání v neděli 11. listopadu do našeho města hned několik 
významných osobností této strany: předseda a ministr životního prostředí Martin Bursík, minis-
tryně pro oblast lidských práv a národnostních menšin Džamila Stehlíková a předsedkyně posla-
neckého klubu Kateřina Jacques v doprovodu předsedy Státního fondu životního prostředí Pet-
ra Štěpánka. 

Více než hodinové přátelské setkání se uskutečnilo v podvečer ve Vile Markétě a stihlo se to-
ho probrat opravdu hodně. Od záležitostí „vysoké" politiky jako např. Operační program životní 
prostředí, z kterého má i naše město šanci získat nemalé finanční prostředky, přes blížící se vol-
by do krajských zastupitelstev, jsme se brzy dostali k horkým aktualitám - odvolání vedoucího 
IC Mgr. Jiřího Semeráda, o kterou se Martin Bursík živě zajímal, i protahující se kauze Billa na 
místě ledečského kina. Jirka Semerád si navíc zavzpomínal se svou vyučující z ústecké univer-
zity Džamilou Stehlíkovou na svá studentská léta. I ostatní účastníci našli brzy se spolusedícími 
společná témata, která ani není možné všechna vyjmenovat. 

Podobná setkání jsou pro všechny místní zelené dokladem toho, že i vrcholnou politiku mo-
hou úspěšně vykonávat skromní a komunikativní lidé, se kterými se není třeba schovávat v rad-
ničních kancelářích, ale je radost s nimi vypít šálek zeleného čaje v prostředí příjemné restau-
race. 

ZO SZ Ledeč nad Sázavou 

MUZEUM - SEZONA 2007 
V letošním roce navštívilo expozici muzea, včetně výstav pořádaných v galerii, 4508 návštěv-

níků, pouze o 120 méně než vloni. Naproti tomu se projevil větší zájem o vyhlídku z hradní vě-
že, kde 111 schodů absolvovalo 3215 osob, což bylo o 500 více než v předchozí sezóně. V ga-
lerii muzea bylo pořádáno šest výstav (Tváře Notorburgu - Notorix Denatur, My z hradu VI. 
- ZUŠ Ledeč n/S., Výstava gotických kostýmů - Zuzany Kocourkové, Pod křídly andělů... -
Zory Moulisové, Tomáše Szwanczara a Jiřího Bašty, Fotografie zvířat - Miloše Sekota a Výtvar-
níci z Ledečska - 11 autorů). Návštěvníci byli spokojeni jak s expozicí muzea, tak i s vyhlídkou 
z hradní věže na město Ledeč a jeho malebné okolí. Mohli si zde též zakoupit drobné suvenýry, 
pohledy, turistické známky a repliky historického skla ze sklárny Huť Anna z Bělé. Většina turis-
tů se však pozastavovala nad tím, že ve městě chybí informační cedule a nejsou řádně vyznačené 
přístupové cesty na hrad. Když pak v parných letních dnech dorazili na kýžené místo, marně se 
sháněli po občerstvovacím stánku, veřejných toaletách či odpadkovém koši, což považovali za 
zdejší raritu. Doufejme, že se snad v příštím roce povede tyto nedostatky odstranit a tím zpříjem-
nit pobyt návštěvníků a zvýšit jejich zájem o dominantu města Ledče nad Sázavou. 

Srdečně zveme 
všechny, kteří chtějí 
koupit hezký 
dárek k Vánocům. 

PRODEJNíVÝSTAVA NA HRADĚ 
Až do 21. prosince 2007 se koná v galerii muzea na hradě Ledeč prodejní výstava keramiky 

Marcely POSPÍŠILOVÉ a obrazů Andreje NÉMÉTHA. Vernisáž proběhla 4. prosince. Slovem 
provázel herec Václav Veselý, zazpívala Hana Třísková. Pro děti bylo připraveno hledání pokla-
du ukrytého na ledečském hradě. Pro dospělé bylo dovezeno víno z kutnohorských vinných skle-
pů rodiny Rudolfských s letitou tradicí - zmínka o nich byla již v Kosmově kronice. 

Slavnostní zahájení výstavy sponzorovala pekárna U Dymáků a cukrárna Růže z Ledče nad 
Sázavou. 

Výstava 
je otevřena: 
Ú t - N e : 
9-12 13-16 hod. 

Barokní dům na náměstí 

Starodávný dům na ledečském Huso-
vě náměstí se po desítkách let dočkal ob-
novení fasády. Jedná se o dům v sever-
ní frontě náměstí č.p. 72, který má krásné 
barokní průčelí. Pochází z roku 1750 a je 
památkově chráněn. Před ním zde stáva-
ly, jako i v jeho okolí, jednopatrové do-
my patřící okolní šlechtě. Měly gotickou 
a renesanční dispozici. Jak takové domy 
vypadaly v roce 1700, nám ukazuje mal-
ba Ledče v Thunovském letohrádku. Za-
j ímavý je i vnitřek domu, kde se zachova-
ly i původní sklepy. Na vrcholu štítu stojí 
socha mladého může. Jedná se o sochu 
Merkuria, římského boha obchodů, což je 
vlastně řecký Hermes. Ten se podle řec-
ké mytologie narodil Diovi a Maie. Jed-
ná se o boha pastýřů a ochránce stád, kte-
rý je hlavně lstivý a chytrý. Proto se mohl 
stát i patronem obchodníků a zlodějů, ale 
i gymnastiky a výmluvnosti. Je rovněž 
bohem cest a průvodce zemřelých do ří-
še stínů. Proto si ho Římané ztotožnili se 
svým Merkuriem. Hermes je vždy zobra-
zován jako krásný jinoch, tak je vymode-
lován i na pískovcové soše tohoto domu. 

Jak dlouho zde socha stojí, se nepoda-
řilo zjistit. Snad je na domě od jeho pře-
stavby, možná ji sem majitelé postavili 
později. Vypráví se, že v 19. století pra-
coval na zdejším starém hřbitově sochař. 
Neměl moc peněz, a tak ho majitel nechal 
zdarma bydlet v malé světničce do dvora. 
Odvděčil se mu za to, že zhotovil a daro-
val obchodníkovi tuto sochu. Hermes měl 
chránit zdejšího majitele a jeho obchod. 
Až do nedávná zde také obchod nepřetr-
žitě byl. Dnes j e v přízemí herna a vinár-
na. Před léty byly na obou stranách ští-
tu kamenné koule, které se při posledních 
opravách ztratily. 

Na opravu fasády přispěl majitelům 
kraj Vysočina a Město Ledeč nad Sáza-
vou. Dům stojí v městské památkové zó-
ně a jeho oprava zkrášlí toto náměstí, jed-
no z nejdelších v republice. V minulých 
letech se opravy na náměstí dočkala i pa-
mátkově chráněná budova starého pivo-
varu. Na opravu fasády stále čeká krás-
ný renesanční dům s arkýřem v Mlýnské 
ulici a další. 

František Pleva 



Napodruhé... 
Měsíc utekl rychleji vody, 

a jsme tu za vámi znovu. Lis-
topad je pro pedagoga i stu-
denta prvním měsícem bi-
lancování. Uplynulá čtvrt 
školního roku s sebou přináší 
nutnost nějak zhodnotit práci 
vlastní, i snažení studentská. 
Povedlo se nám probrat vše, 
co jsme si předsevzali? Bude 

třeba na tempu ubrat, či přidat? Kteří žáci jsou 
s to kráčet vpřed bez naší pomoci a které mu-
síme vzít za ruku a vést? Jsou naše představy 
0 obsahu a formě výuky v té které třídě reál-
né, či je máme korigovat, upravit, přehodno-
tit? Zkrátka, čtvrtletí pro nás neznamená jen 
zapsání známek a posezení s rodiči na tříd-
ních schůzkách... 

A ještě: listopad a počátek prosince vyu-
žívají mé kolegyně češtinářky rády k návště-
vám divadelních představení i jiných kul-
turních akcí. Téměř vždy jsou tyto návštěvy 
spojeny s nějakou jinou bohulibou činností: 
odpolední prohlídkou muzeí, galerií, přednáš-
kou a podobným. Tak jen namátkou: letošní-
ho listopadu absolvovali naši studenti výklad 
odborníka v Muzeu policie, přednášku o ži-
dovské kultuře a dějinách v pražské Židovské 
obci, či se prostřednictvím odborné prohlíd-
ky seznámili se sbírkami Národopisného mu-
zea. A nemyslete si, on takový den strávený se 
třídou rozjařených studentů ve velikém měs-
tě zpravidla vydá za dva běžné školní: kantor 
se pro ty chvíle stává nočním hlídačem, osob-
ním strážcem, navigátorem i poradcem v jed-
nom. A - uzlíkem nervů nakonec, je li šťast-
ně po všem, a on zpravidla po půlnoci spočine 
s úlevou ve své posteli. 

Budiž vám dopřáno klidných a šťastných 
svátků vánočních i novoročních. 

Na shledanou v roce 2008. 
Jana Budinská 

N a š e nová j a z y k o v á u č e b n a , 
aneb první dojmy z výuky v jiné podobě 

Vyjdete-li do prvního patra labyrintu cho-
deb budovy našeho gymnázia, kousek za pán-
skými záchodky na vás vykoukne rohový 
výklenek určený původně pro dveře, nyní za-
zděný. Proč to tu je, napadne vás hned, snad 
pro instalaci sochy nějakého zasloužilého čle-
na učitelského sboru? Kdepak, dveře prý by-
ly zazděny proto, aby se ztížil přístup do na-
ší nově vybavené jazykové učebny, a tudíž 
1 možnost jejího poškození. Za rohem jsou 
druhé dveře, nahlédněme tedy dovnitř. Dých-
ne na nás příjemná světle zelená barva zdí, 
nová podlaha, a samozřejmě moderní a do-
sud nevídané technické zařízení učebny: počí-
tač s mnoha krabičkami a páčkami na katedře 
a pod ní, a sluchátka zavěšená v našich lavi-
cích, dataprojektor a tabule zvaná interaktiv-
ní na čelní stěně učebny. Zkrátka, tají se nám 
ze vší té techniky dech. A což teprve, když se 
vše dá do pohybu ... posloucháme písničky, 
sledujeme filmy i klipy zároveň s textem, a co 
je nejhorší, mluvíme vyučujícímu do ouška, 
a můžeme být tedy vyslechnuti, aniž bychom 
o tom věděli. Každé naše cizojazyčné slovo 
může být zkrátka použito proti nám. No, ne-
nudíme se tu, a angličtina nám jde díky téhle 
třídě od nového školního roku o poznání lip. 

David Mičánek 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
na ledečském gymnáziu proběhne 

9. L E D N A 2008 od 9 do 1 2 hodin 

SEKUNDA| KVARTA 
Český jazyk 5(1) 5 4 4(1) ; 18(2) 
Anglický jazyk 5(5) 4(4) l 3(3) 3(3) 15(15) 
Matematika 5(1) 5 4 4(1) 18(2) 
Dějepis 2 2 [ 2 2 8 
Občanská výchova •j 1 2 2 6 
Fyzika 2(1) 1 i 2.5(0.5) 2.5(0.5) 8(2) 
Chemie | 2.5(0.5) 2.5(0,5) 5(1) 
Biologie 2(1) 1 I 2 3(1) 8(2) 
Zemépis 2 2 2 2 8 
Inform. a kom. technika i 1(1) _ 1(1) L 1(1) 3(3) 
Hudební výchova 1 i 1 
Výtvarná výchova _ 2 _ _2,_, i . _ 1(1} 1(1) 6(2) 
Tělesná výchova 2(2) 2(2) i 2(2) 2(2) 8(8) 
Volitelný předmět 1 
Dalši cizí jazyk \ ->n\ 2(2) _ZÍ7JL 
Celkem 30(12! . 30(10) 31(10) 31(12) 122(44) 

Školní vzdělávací p r o g r a m 
pro nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Ledči nad Sázavou 

Od začátku tohoto školního roku vyučujeme v primě podle našeho nového Školního 
vzdělávacího programu. Tento program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. Jedná se o novou strategii vzdělávání, která zdůrazňuje tzv. klíčové 
kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatněním získaných vědo-
mostí a dovedností v praktickém životě. Vychází z celoživotního učení, formuluje očeká-
vanou úroveň vzdělávání stanovenou pro všechny absolventy v jednotlivých etapách studia 
a podporuje pedagogickou autonomii školy. 

Co to tedy bude znamenat pro samotného žáka? Záměrem je vychovat člověka tvořivé-
ho, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat, zvídavého. Člověka, který dokáže 
rozumně reagovat v konkrétních životních situacích. Bude umět pracovat s více zdroji in-
formací, naučí se pracovat v týmu, popř. 
bude umět tento tým vést. 

Program umožňuje žákovi rozvíjet své 
nadání a vědomosti, např. pomocí obje-
vování nových poznatků a jejich zpraco-
vání s využitím knihoven, internetu; za-
pojením do projektů. 

Nedílnou součástí Školního vzděláva-
cího programu je učební plán ledečské-
ho gymnázia: 

Volitelnými cizími jazyky jsou němči-
na, francouzština a ruština. 

O klíčových kompetencích se dozvíte více v některém z příštích vydání Ledečských no-
vin. 

Mgr. František Trpišovský 

Vánoční koleda v říjnu 
Když se v pondělí 29. října na autobusovém nádraží v Ledči nad Sázavou osmdesát studen-

tů gymnázia nasoukalo s neustálým pošťuchováním a postrkováním do dvou přistavených 
autobusů a vyrazilo ku Praze, těšili se na již třetí divadelní představení v anglickém jazyce, 
které měli zhlédnout. Tentokrát Christmas Carol (Vánoční koledu) od Charlese Dickense. 

O necelé dvě hodiny později jsme se vylodili pár kroků od Salesiánského divadla, kde jsme 
se měli za půl hodiny sejít. Tam se také konalo představení. Všichni jsme vycházeli schody 
do starého divadla a těšili se. Po vystání fronty jsme si odložili bundy a batohy do šatny a šli 
se usadit na svá místa, která byla jako vždy v předních řadách, což skýtalo možnost dostat se 
na pódium coby více či méně dobrovolník. A pak to začalo... 

Hlediště potemnělo, na jeviště vstoupili herci a nad hlavami diváků se začala nést první an-
glická slova a první píseň. Představení tohoto souboru by se totiž bez nadsázky dala označit 
za muzikály. Popravdě řečeno, chvilku trvalo zvyknout si na angličtinu, ale jakmile se nám to 
podařilo, mohli jsme si plnými doušky užívat vtipné situace, které z vážné a posmutnělé zá-
pletky dokázali herci s grácií vykouzlit. Ale nebyla to jen komedie, při níž vás za chvilku za-
čnou chytat křeče od smíchu. 

Vánoční koleda je především příběh o starém, lakomém muži jménem Ebenezer Scroo-
ge, kterého z jeho světa zahořklé ironie dokáže vytrhnout pouze cinkot peněz jen proto, aby 
se v něm ocitl znovu zpátky, jakmile se zlato dostane do jeho truhlice. Zásadně odmítá sla-
vit Vánoce, protože to znamená být laskavý na lidi kolem sebe a to on už zapomněl, tak ja-
ko dny, kdy byl chudý, ale šťastný. A právě Vánoce se blíží. Vánoční zvonky zvoní kolem 
čím dál hlasitěji, stejně jako mince na dně plechovek v rukou žen ze sirotčinců. Stejně tak 
se obojí dožaduje jeho pozornosti. Pravým opakem Ebenezera Scrooge je jeho synovec, kte-
rý se marně snaží zapojit strýce do vánočního veselí, a také asistent Bob Cratchit, se kterým 
však zachází spíš jako s otrokem. Bob Cratchit miluje Vánoce a vše s nimi spojené, ale hlav-
ně svou ženu a malého synka Tiny Tima, avšak z nepatrného platu, který dostává od Scroo-
ge, je sotva s to je uživit. 

Ale lakomého starce čeká tvrdá lekce. Když přijde domů, zjeví se mu duch jeho již něko-
lik let mrtvého společníka Marleyho a pak ho v noci navštíví další tři přízraky: Duch vánoč-
ní minulosti, aby mu ukázal, jak šťastný byl, když uměl milovat dívku a ne jen peníze; Duch 
vánoční přítomnosti, který mu předvedl, kam se dostal se svými penězi a kam dostal Boba 
Cratchita a hlavně jeho syna, 
který je nemocný; a jako po-
slední Duch vánoční budouc-
nosti, s jehož pomocí mu do-
šlo, jak moc by lidem chyběl 
on a jak moc Tiny Tim. Ebene-
zer pochopí. 

Opona se zavírá a všichni ja-
koby se při tleskání probouze-
li ze snu. A nutno dodat, byl to 
krásný sen. 

Marie Liprtová, septima 

Obrázky na této straně: Adéla 
Banmová - Povídka o stromu, 
Petr Horný - Vánoční město. 
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TJ Sokol volil nový výbor 
V letošním roce proběhly v ČOS a tedy i v naší TJ volby nového výboru na další tří-

leté období (2007-2010). Činnost ve výboru ukončili ze zdravotních důvod dlouhole-
tí členové br. Karel Škvor a Emil Kolařík. Touto cestou bychom jim oběma chtěli ješ-
tě jednou poděkovat za práci, kterou jako členové výboru velmi přispívali k dobrému 
chodu naší tělocvičné jednoty. 

Novými členy výboru byli zvoleni br. Milan Kruml a Petr Petrus. Starostou byl 
znovu zvolen br. Šilhán, místostarostou ing. Miloš Zajíček, jednatelem Milan Kruml, 
vzdělavatelem ing. Josef Boudník, náčelnicí ing. Hana Horáková, hospodářkou Eva 
Rajdlová a ved. odboru sportu Petr Petrus. Věříme, že nový výbor bude i nadále praco-
vat tak, jako doposud a zajišťovat chod naší TJ ke spokojenosti všech našich členů. 

Závěrem bych chtěl jménem celého výboru popřát všem našim členům, ale nejenom 
jim, ale i všem občanům Ledečska, kteří sokolovnu navštěvují z jakýchkoli důvodů, 
do nového roku hodně štěstí a především pevné zdraví, abychom se i v novém roce 
v sokolovně setkávali s úsměvem na rtech. 

Stolní tenis v Ledči n. S. 

Zveme vás na 42. ročník 

VÁNOČNÍHO TURNAJE 
V ODBÍJENÉ MUŽŮ 
O CENU STAROSTY 
LEDČE n. S. 
Sportovní hala Ledeč n. S. 
26.12. 2007 v 9 hodin 

Účastní se družstva: Ledeč A, Ledeč B, Světlá, Okrouhlice, H. Brod a Úsobí 

K I C K B O X T E A M 
S O K O L L E D E Č n.S. 

Ledečský tým kickboxerů se 17. lis-
topadu zúčastnil Fighter's Cupu, po-
řádaného pražským Fighter's Gymem 
Miroslava Sobotky. Zde se opět výbor-
ně převedl Miroslav Nejedlý, který se 
při četné účasti borců z české reprezen-
tace dokázal probojovat celým rozloso-
váním až do finálového zápasu, ve kte-
rém bohužel prohrál na body a umístil se 
tak v kategorii 71 kg Lightcontact juniorů 
na skvělém druhém místě. Další poháry 
očekáváme z vánočních turnajů a soutěží 
v dalším kalendářním roce. 

Za KTSL Petr Petrus 

POZVÁNKA 
na 

VÁNOČNÍ TURNAJ 
STARŠÍCH ŽÁKŮ VE FUTSALE 
0 POHÁR STAROSTY MĚSTA 

LEDČE NAD SÁZAVOU 
Přijďte povzbudit ledečské žáky 

Srdečně Vás zveme k účasti na vánočním 
turnaji starších žáků, který se koná dne 

27. prosince v Ledči nad Sázavou v nové 
hale, jedné z nejmodernějších na Vysočině. 

Zahájení turnaje je 2 7 . prosince 
2007 v 8.00 hod. a předpokládaný 

konec cca v 17.30 hod. 
Turnaje se zúčastní mužstva z okresu 

Havlíčkův Brod, Pelhřimov, z Brna, Prahy 
a Chomutova. 

Hrát se bude podle pravidel futsalu. 

Každý účastník obdrží dle umístění pohár 
a diplom. První tří obdrží také medaile a ví-
těz turnaje obdrží navíc, kromě poháru za 
1. místo, také putovní pohár starosty měs-
ta Ledče nad Sázavou Ceny bude předávat 
vedení města včetně starosty a vedení od-

dílu TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou. 

Občerstvení je zajištěno, bude k dispozici 
bufet v hale. 

Organizační výbor Vás srdečně zve 
k návštěvě turnaje 

VSTUP ZDARMA!!! 

TJ Sokol Ledeč n.S. reprezentují v dlouhodobých soutěžích mužu dvě družstva. 
„A" družstvo hraje již řadu let „Krajský přebor 1. třídy". Z dvanácti družstev obsazuje 
vždy přední příčky tabulky. V posledních třech letech neskončilo hůře než na 4. místě. 
Dokonce přede dvěma lety hrálo kvalifikaci o divizi, kde neuspělo, ale i přesto to lze 
hodnotit jako velký úspěch ledečského stolního tenisu. 

„B" družstvo hraje „Regionální přebor 1. třídy". Taktéž „béčko" si vede v soutěži 
celkem úspěšně, když obsazovalo v posledních letech většinou druhé nebo třetí mís-

to, pouze v minulé sezoně kleslo na 
5. místo. „B" družstvo tvoří: R. Za-
jíček, St. Šilhán ml., St. Šilhán st., 
M. Smejkal, M. Kruml, T. Mužát-
ko a L. Och. 

Oddíl stolního tenisu chce touto 
cestou nabídnout ledečské veřejnosti 
možnost si zahrát stolní tenis v naší 
herně, a to buď jako naši noví členo-
vé, a neboje možnost si hernu prona-
jmout. sš 

Na snímku je naše „A " družstvo: zleva - Tomáš Plecitý, Bohumír Sedláček, Vladislav Trýb 
a hrající ved. družstva Josef Nechvátal. 

U D E Č S K l l i 



S P O L E Č E N S K Á K R O N I K A 

Narození: 
Smítková Veronika 
Bican Štěpán 
Jelínek Daniel 

Úmrtí: 
Pajer Vladimír 
Cudlín František 
Vadinský Bohuslav 
Prokop Jan 
Adam Vladimír 

Výročí: 
70 let: 
Fiala František - 2.12. 
75 let: 
Jablečníková Marie - 1.12. 
Herodesová Marie - 29.12. 
80 let: 
Klokočník Josef 
Tůmová Pavla 
Pipková Věra 
85 let: 
Suchardová Jarmila 
92 let: 

Kulík František - 5.12. 

Svatby: 
Jelínek Miloslav - Brixová Eva 
Kulhavý Filip - Ryšavá Květa 
Smítka Zdeněk - Veselská Lenka 

LEVNĚ PRODÁM 
zachovalou sedací soupravu ví-
nové barvy (sedáky 3+2+1). 
Volejte na telefon 603 323 279 

KOUPÍM zahrádku v Ledči nad Sázavou 
(kolonie na Žižkově, u vodárny...) 
Kontakt: 604 460 296, 732 524 260 

PRODÁM Renault Thalia 1,4 z 12/01, 
najeto 87.000 km, posilovač řízení, 2x air-
bag, el.ovládání oken (2x), dálkové zamy-
kání dveří, zamykání převodovky, tažné 
zařízení, střešní okno, šedá metalíza. Ne-
havarovaný, velmi dobrý stav, první maji-
tel. Cena dohodou, tel. 604 858 925. 

KOUPÍM BYT 1+1 s balkonem do OV 
v Ledči n. S. Kontakt: 732 801 561, e-mail: 
srnecml.m@seznam.cz 

PŘIJMEME do nonstop herny v Led-
či nad Sázavou barmana, barmanku. 
Požadujeme bezúhonnost, slušné vystu-
pování. Nevyučené zaškolíme. Nabízíme 
práci v pěkném prostředí a dobré plato-
vé podmínky. 
Informace na tel. 603 105 428. 

PRODÁM kojenecké prádlo na malou 
slečnu, 0-6měsíců, 1 ks/20,- Kč. Dále dva 
kočárky, trojkombinace - červený, trojkol-
ka Chicco - modrý. Kontakt: 737 907 715 

H u d b a VYSOČINA 
Předprodej vs tupenek 
v Informačním centru 

Ledeč n. S. 
Doprava z Ledče zajištěna au-
tobusem, odjezd na Silvestra 

v 19 hodin 
Tel.: 602 251 065 

SDH Martinice 
V J 

HLEDÁM - Sedmadvacetiletý inv. důch. 
hledá ženu přiměřeného věku z Ledče 
n. S. k seznámení. Kontakt: 732 801 561, 
e-mail: srnecml.m@seznam.cz 

K A M D O S P O L E Č N O S T I 
S K A P E L O U M E L O D I E 

Datum Místo.konání 
31. 12. 2007 - Hotel Slunce - H. Brod 

5. 1. 2008 - Myslivecký ples 
- Kejžlice 

12. 1. 2008 - Myslivecký ples 
- Hlušice 

18. 1. 2008 - Myslivecký ples 
- Lužec 

19. 1. 2008 - Myslivecký ples - Ledce 
25. 1. 2008 - Hasičský ples - Čejov 
26. 1. 2008 - Společenský ples 

- Ledeč n. S. 
1. 2. 2008 - Hasičský ples - Zeliv 
8. 2. 2008 - Maturitní ples SOŠ 

-Ledečn . S., 
KD D. Královice 

15. 2. 2008 - Sportovní ples 
- Golčův Jeníkov 

16. 2. 2008 - Hasičský ples - Třebětín 
22. 2. 2008 - Maturitní ples 

- Gymnázium Ledeč n. S., 
K D - H B 

23. 2. 2008 - Hasičský ples 
- Červené Janovice 

1. 3. 2008 - Hasičský ples 
- Kamenná Lhota 

8. 3. 2008 - Obecní ples 
- Dolní Královice 

15. 3. 2008 - Josefovská zábava 
- Zruč nad Sázavou 

5. 4. 2008 - Muzikantský ples 
- KD Havl. Brod 

- 21. 12. 
- 23. 12. 
- 30. 12. 

- 13. 12. 

BOREC NA KONEC - je j ím třicetiletý Milan Čapek z Vilémovic. Tenhle borec je totiž otužilec, který se noří do vod řeky Sázavy i v ča-
sech, kdy my ostatní se halíme do kožichů, šál a rukavic. A tak i v tomto období, kdy je teplota vody jen něco málo nad nulou, můžete Mi-
lana vidět, jak si brázdí řeku, nejčastěji u stadionu. Pokud by něco podobného napadlo i vás, raději to nezkoušejte, neboť všechno chce vy-
trvalou přípravu, a tu Milan nezanedbává. Pravidelně se otužuje po celý rok. Když jsou opravdová letní parna, tak si vyrábí ledové kostky 
a na těch se blaženě provaluje. Otužilci teď počasí nahrává a jde mu to k duhu - žádná nachlazení a chřipky nezná. To je jistě hodné násle-
dování, ale myslím, že zůstane u toho, že se půjdeme, pěkně teple oblečení, na Milana Čapka ve vánoční čas jen podívat a zatleskat mu. 

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: mesto@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. 
Podávaní 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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