
L E T N Í G R I L O V Á N Í 
Vila Markéta vás zve na pravidelné 
páteční a sobotní večerní grilování 

na břehu Sázavy. 
Začínáme v pátek 29. června 

v 18,30 hodin. 
Přijďte ochutnat a zapít Bernardem! 
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J A R O S L A V F O G L A R JESTŘÁB 1907-2007 
Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré 
a kde oblaka bílá rychleji než kde jinde plují. 
Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? 
Slyšíš tu píseň dálek závratných? 
Tiše a velebně šumí hlavy stromů. 
Záře slunce červenavá stéká po jejich rozpukaných kmenech 
a vůně piyskyřice tě omámí. 
A večer oheň táborový tam do tmy pak zasvítí 
a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší... 

ČTĚTE N A S T R A N Ě 

Úspěšné maturity str. 3 
Vilémovice slavily str. 4 
Na návštěvě v Hradci str. 5 
Informační servis str. 6 
Pivní slavnosti 
Upozornění pro řidiče str. 7 
Deváťáci se loučí str. 11 

LESNÍ DRUŽSTVO OBCÍ 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

vydalo při příležitosti 70. výročí založe-
ní družstva a 10. výročí obnovení jeho 
činnosti nákladem 500 kusů publikaci. 
V textu a fotografiích P. Peška získáte řa-
du zajímavých informací z regionu. Pub-
likaci je možné získat na IC Ledeč n. S. 

Stoleté výročí narození předního a nejvydávanějšího autora dětské literatury u nás - Ja-
roslava FOGLARA je důvodem k oslavě i připomínce toho, že tento významný představi-
tel skautingu v Čechách strávil mnoho let v našem městě a za tu dobu si zde vytvořil celou 
řadu vazeb. Především je nutné připomenout, že v nedaleké Sluneční zátoce na řece Sázavě 
se zrodila Foglarova nejpopulárnější a nejvydávanější kniha - Hoši od Bobří řeky. Podně-
ty začaly vznikat už od roku 1925. 

První červnovou středu oslavy odstartovala vernisáž výstavy v ledečské synagoze. Vý-
stavu připravil dlouholetý Foglarův přítel Ivan Vápenka z Prahy. Návštěvník má možnost 
vidět řadu vzácných dokumentů, jednotlivé etapy spisovatelova života i sběratelské uniká-
ty. Samozřejmě se nezapomnělo na jeho aktivity na Ledečsku - zejména v populární Slu-
neční zátoce. Další akce budou během následujících týdnů pokračovat za pomoci projektu 
Jestřábova stopa a budeme vás o nich na stránkách našich novin informovat. Bližší infor-
mace získáte na místním informačním centru. Věřme, že se tak podaří navázat na slavné 
tradice trempingu a skautingu v Posázaví, podpořit aktivity spojené s pobytem v přírodě, 
soutěživost a tvořivost. I když za uplynulé desítky let se mnohé změnilo, Foglarovy ideá-
ly čestnosti, poctivosti, vytrvalosti, kamarádství a přátelství by měly zůstat pro současné 
i budoucí generace. 

ok 

V květnu letošního roku proběhla 
v ledečské knihovně literární soutěž 
věnovaná Dni matek. Cenou staros-
ty byly nakonec odměněny tři mla-
dé „básnířky", jejichž dílka vám 
na stránkách našeho listu postupně 
představíme. Vítězkám gratulujeme 
a představujeme první z nich. 

Mamince 

Maminko má milovaná, 
co bych bez Tebe jen byla? 
Ty jsi mi můj život dala 
a lásku mi darovala. 
Starost vždy jsi o mě měla, 
nikdy jsi mě nezradila. 

Matko moje jediná, 
vždycky ses mě zastala. 
Vždycky jsi mě pozvedla 
vždy když jsem na dně zůstala. 

Jsi světlo mého života 
co vesele se mihotá. 
Jsi slunce v bouři ukryté, 
jsi jak růže rosou skrápěné. 

Maminečko moje, jsi nejlepší na světě. 

Jen a jen mé mami... 

Květoslava Krupičková 
tercie, gymnázium 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENI 
ze zasedání Zastupitelstva města konaného 
dne 25. dubna 2007 
Z M schvaluje: 
• Smlouval o poskytování právních služeb s advokátem JUDr. Radkem Ondra-

šem. Těsnohlídkova 9, Brno s tím, že bude vypuštěn odst. 2 v čl. III a do původ-
ního odst. 3 v článku III bude doplněn předmět sporu - náhrada škody. 

• uzavření dodatku smlouvy pro rok 2007 s firmou TS Ledeč na opravy, údržbu 
a úklid městských komunikací, údržbu a provozování městských hřbitovu, 
údržbu a obnovu dopravního značení, údržbu a monitorování uzavřené skládky 
Rašovec. údržbu a provozování veřejného osvětlení, údržbu městských travna-
tých ploch a zimní údržbu městských komunikací. 

• uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč za částku bez DPH 
500.000.00 Kč. s DPH 595.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou „Údržba 
a provozování hřbitovů v Ledči nad Sázavou". 

• uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč za částku bez DPH 
1.260.504,00 Kč, s DPH 1.500.000.00 Kč. Předmětem smlouvy jsou „Letní 
úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou". 

• uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč za částku bez DPH 
588.235,00 Kč, s DPH 700.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou „Obnova do-
pravního značení v Ledči nad Sázavou". 

• dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč za částku bez DPH 200.000,00 Kč, 
s DPH 238.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou „Údržba a monitorování uza-
vřené skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou". 

• uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč za částku bez DPH 
2.016.806,00 Kč, s DPH 2.400.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou „Údržba 
a provozování světelných bodů v Ledči nad Sázavou". 

• uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč za částku bez DPH 
950.000,00 Kč, s DPH 1.130.500,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou „Údržba 
travnatých ploch v Ledči nad Sázavou". 

• uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč za částku bez DPH 
I.000.000,00 Kč, s DPH 1.190.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou „Údržba 
komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou". 

• uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč za částku bez DPH 
865.546,00 Kč, s DPH 1.030.000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou „Zimní 
úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou". 

• uzavření Dodatku č. 1 " S M L O U V Y O DÍLO Č. 115/2005", která byla schválena 
Z M Ledeč nad Sázavou dne 24.10.2005 pod číslem 6.2005/82ZM-s). Smlouva 
j e uzavřena s firmou STRIX Chomutov a.s., ul. 28. října č.p. 1081, Chomutov, 
PSČ: 430 01. Předmětem schvalovaného dodatku j e akce „Ledeč nad Sázavou 
- II.etapa zajištění skalních masivů - Šeptouchov" dokončení sanace skalního 
masivu Šeptouchov - skalní objekty nad zahrádkami. Dle projektu sanace zbyt-
ku této lokality představuje částku 2.501.741,- Kč s DPH. 

• s uzavřením smlouvy s firmou STRIX Chomutov a.s., ul. 28. října č.p. 1081, 
Chomutov, PSČ: 430 01. Předmětem smlouvy j e akce „Ledeč nad Sázavou -
II. etapa zajištění skalních masivů - ulice Pivovarská" za částku 7.466.355,-
Kč s DPH. 

• přijetí spoluúčasti na projektu „Jestřábova stopa 2007" (podle Smlouvy o po-
skytnutí podpory FV 161/197/07 s Fondem Vysočina. 

• přijetí spoluúčasti na projektu „Integrace SŠ do LeNet" (podle Smlouvy o po-
skytnutí podpory FV 019/170/07 s Fondem Vysočina. 

• uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. na přeúvěrování projektů 
CITRIX a Server pro SAP z 10% p.a. na 2.6% p.a. 

• přijetí dotace od MPSV na DPS ve výši 257.000.- Kč. 

• přijetí dotace z Kraje Vysočina na akci Jestřábova stopa 2007 ve výši 14.000.-
Kč. 2.2007/39ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu s § 85 písrn. j ) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí 
dotace z Kraje Vysočina na akci Integrace SŠ do LeNet ve výši 200.000.- Kč. 

• přijetí pozastávky od SFŽP z ukončené investiční akce Rašovec ve výši 
1.199.100,-Kč, 

• starostovi města podle čl. 2 (3) Pravidel pro poskytování finančních příspěvků 
a dotací z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou částku 50 000.- Kč. a Radě města 
podle čl. 2 (2) „Pravidel" částku 100 000.- Kč. 

• Čl. 2 (1) Pravidel pro poskytování finančních příspěvků a dotací z rozpočtu 
Města Ledeč nad Sázavou tyto přípěvky na rok 2007: (viz tabulka na konci 
článku) 

• poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Josefu Pekárkovi ve výši 80 000.-
Kč - na výměnou oken u rodinného domku o dvou bytových jednotkách. 

• uzavření dodatku ke smlouvě ve věci prodloužení termínu splacení půjčky 
z fondu rozvoje bydlení pana Radka Nepovíma, Souboř 2 do 31.12.2010 v mě-
síčních splátkách 1500.- Kč. 

• uzavření směnné a kupní smlouvy s manželi Janem a Hanou Žákovými, bytem 
Ledeč nad Sázavou čp. 507 a s manželi Josefem a Hanou Žákovými, bytem Le-
deč nad Sázavou čp. 800 dle podkladového materiálu ZM-02/2007-21 

• odprodej části pozemku parc.č. PK 1631/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
o výměře 240 n r (podle GP č. 1812-116/2007 parc.č. 1631/66), firmě WATEK. 
s.r.o. Ledeč nad Sázavou za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že náklady se zaměřením 
a poplatky zaplatí kupující. 

• odprodej částí pozemků parc.č. 1684/3, 1685' 1 a 2278/3 v rozsahu, který vyply-
ne z geometrického odměření v kat. území Ledeč nad Sázavou paní Jitce Kou-
bové. Zoufalka III/1027. Ledeč nad Sázavou za cenu 30,- Kč/m2._ 

• odprodej části pozemku parc.č. 832/1 o výměře cca 190 n r (podle geometrické-
ho odměření) v kat. území Ledeč nad Sázavou paní Daně Vrbkové, bytem Man-
želů Dostálových 1215, 198 00 Praha 9 za nabídnutou cenu 30,- Kč/m2._ 

• odprodej pozemků parc.č. st. 589/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
123 n r a část pozemku parc.č. 2215/15 (podle GP 2215/86) ostatní plocha 
o výměře 45 n r v kat. území Ledeč nad Sázavou, manželům Duškovým, bytem 
Na Skalce 1219, Ledeč nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2 . 

• pozemku parc.č. 1946/8 - ostatní plocha, j iná plocha o výměře 80 n r firmě Atos 
spol.s.r.o. Ledeč nad Sázavou za cenu 50,- Kč/m2. 

• žádost Mateřské školy Ledeč nad Sázavou o povolení čerpání prostředků z re-
zervního fondu na nákup vybavení do jednotlivých tříd mateřské školy ve výši 
cca 55.000,- Kč. 

• pomoc při zainvestování zřízení příjezdové komunikace k rodinným domkům 
těmto žadatelům: 
1. Zdeněk Zelený, Habrek 65 - komunikace k RD na pozemku parc.č.229/17 
v k.ú. Habrek 
2. Vladimír Pešek, Melechovská 1265, komunikace mezi 12 RD u staré Ha-
brecké 
3. Rudolf Prchal, Melechovská 1263, oprava komunikace v Melechovské ulici 
Za podmínek, že Město bude maji telem komunikace a žadatel se na je j ím zbu-
dování bude podílet 50 % a OMal připraví smlouvy o spolufinancování nabídky 
na zbudování těchto komunikací. 

ZM zřizuje: 
• pracovní komisi ve složení ing. Zdeněk Tůma, Otto Vopěnka, ing. Jan Drápela, 

Josef Nechvátal, ing. Vladimír Molín, ing. Břetislav Dvořák a Zdena Čubanová 
pro přípravu převzetí nemovitého majetku o.s. TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 
do majetku města Ledeč nad Sázavou. 

žadatel Příspěvek od ZM Příspěvek od RM 

1 T J Kovofiniš 250 000 
2 T J Kovofiniš - oddíl házené 40 000 
3 T J Sokol 50 000 
4 Lyžařský klub 20 000 
5 d.s. Mimochodem - MAJALES 07 20 000 
6 Svaz důchodců 15 000 
7 Česká Abilympijská asociace 15 000 
8 Český rybářský svaz 10 000 
9 Svaz diabetiků 5 000 

10 Mateřské centrum Ledňáček 10 000 
11 Stacionář Petrklíč 100 000 
12 DDM - Posázavské olympijské hry 10 000 
13 Český červený kříž 5 000 
14 SDH Vrbka (hasiči) 5 000 
15 DDM - odpadkokopové 5 000 
16 Český včelařský svaz 1 200 
17 Posázavský drsoň 3 000 
18 Trampský potlach (A.Bay) z prostředků RM 4xTOI 
19 DDM - další akce z prostředků RM + staros. 
20 Oblastní charita - ranná péče z prostředků RM 
21 DDM - taneční pohár z prostředků starosty 

Prostředky vyčleněné RM 100 000 
Prostředky vyčleněné starostovi 50 000 
Příspěvky celkem 695 000 

ZM zmocňuje: 
• starostu města Stanislava Vrbu podpisem dodat-

ku smlouvy s firmou AVE CZ na zajištění služby 
„Nakládání s odpady", kterým se smlouva prodlu-
žuje do 31.7.2007. 

• starostu města Stanislava Vrbu podpisem dodatku 
smlouvy s firmou .A.S.A. na pronájem a provoz 
sběrného dvora, kterým se smlouva prodlužuje do 
31.7.2007. 

• starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlou-
vy o poskytnutí podpory FV 161/197 07 s Fon-
dem Vysočina na projektu „Jestřábova stopa 
2007". 

• starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlou-
vy o poskytnutí podpory FV 019/170/07 s Fondem 
Vysočina na projektu „Integrace SŠ do LeNet" 
a k dalším krokům k naplnění tohoto projektu. 

• starostu města Stanislava Vrbu k podpisu úvěrové 
smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. na přeúvěro-
vání projektů CITRIX a Server pro SAP. 

• starostu města Stanislava Vrbu k podpisu smluv 
souvisejících s poskytnutými finančními pro-
středky z rozpočtu Města dle usnesení 2.2007/ 
43ZM-s) a 2.2007/44ZM-S) a 1.2007/16ZM-s). 
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Ú s p ě š n é m a t u r i t n í z k o u š k y 
Konec května patří na středních ško-

lách tradičně maturitám. Ty se konaly 
i na Gymnáziu, Střední odborné škole 
a Vyšší odborné škole v Ledči nad Sá-
zavou. Ústní maturitní zkoušku absol-
vovalo celkem 98 studentů, z toho 64 
studenti gymnázia a 34 studenti střední 
odborné školy. Zkoušky se konaly v pří-
jemné a přátelské atmosféře, o kterou 
se zasloužili členové maturitních komi-
sí i maturanti. Většina studentů přistou-
pila k vykonání maturitní zkoušky velmi 

zodpovědně, což se projevilo na jejich výsledcích. Na závěr maturit mohli předsedové 
maturitních komisí s radostí konstatovat, že na gymnáziu prospělo s vyznamenáním 
25 studentů, z toho 14 studentů mělo samé jedničky, prospělo 39 studentů. Na střední 
odborné škole prospělo s vyznamenáním 7 studentů, z toho 2 studenti měli samé jed-
ničky, prospělo 26 studentů a neprospěl 1 student. 

Nejlepších výsledů dosáhli studenti oktávy. Z 31 studentů jich 15 prospělo s vy-
znamenáním, z toho 10 mělo samé jedničky. Dlouhodobě se tak potvrzuje, že osm 
let studia na gymnáziu je tou nej lepší volbou pro žáky, kteří se rozhodují na gymná-
ziu studovat. 

Vyvrcholením maturitních zkoušek bylo převzetí maturitních vysvědčení z rukou 
starosty města Stanislava Vrby v obřadní síni Městského úřadu v Ledči nad Sázavou 
25. května 2007. Výsledky maturitních zkoušek jsou velmi dobré. Ukázaly, že studen-
ti naší školy dokáží tuto náročnou zkoušku úspěšně zvládnout. Ukázaly také, že je na-
ši učitelé dokáží perfektně na takovou zkoušku připravit. 

Je to dobrá zpráva pro všechny žáky z pátých i devátých tříd základní školy, kteří se 
budou v příštím školním roce rozhodovat, kterou školu si vybrat. Naše škola je záru-
kou toho, že naši absolventi jsou pro další život a studium dobře připraveni. 

Děkuj i všem našim studentům i učitelům za velmi dobré výsledky u maturitní zkoušky. 
Všem našim absolventům přeji mnoho úspěchů v jejich dalším studiu, v zaměstná-
ní i v životě. 

Mgr. Radomír Nulíček, ředitel školy 

Oslava světového dne Červeného kříže 
Osmý květen je světovým dnem Červeného kříže. Proto se MS ČČK Ledeč nad Sá-

zavou rozhodla tento ve spolupráci s místní organizací ČSSD uspořádat dětské zábav-
né soutěžní odpoledne. Akce se uskutečnila na víceúčelovém hřišti, kde v rámci pro-
gramu všichni přítomní zhlédli vystoupení tanečního kroužku z Domu dětí a mládeže 
Ledeč nad Sázavou a také ukázka tanců na speciálně upravených jízdních kolech. Dě-
ti mohly soutěžit v hodu na basketbalové koše, v šipkách, ve slalomové jízdě s kočár-
kem a dalších soutěžích. Nejen soutěžící přijel pozdravit i poslanec Parlamentu ČR 
ing. Petr Zgarba a krajský předseda sociální demokracie ing. Libor Joukl. Všichni pří-
tomní tak strávili velice příjemné odpoledne. 

Daniela Geherová, předsedkyně ČČK Ledeč n. S. 

Ohlédnutí 
za čarodějnicí 

Statná čarodějnice se usadila v pon-
dělí 30. dubna 2007 v 17 hodin na for-
telně poskládané hranici dřeva v prosto-
ru rekultivované skládce na Rašovci, aby 
o hodinu později za početné asistence 
hasičů a hudebního doprovodu DJ Ka-
liče vzplála jasným ohněm při spole-
čenské akci Pálení čarodějnic, kterou 
pro dvě stovky příchozích uspořádali Ji-
ří Souček ml. a Petr Choutka. Kromě oh-
ně, hudby a čarodějnic bylo na Rašovci 
k máni i občerstvení v podobě dobrého 
piva, teplých klobás a čarodějných ka-
líšků. 

-sv-

Nová sportovní hala 
Nová ledečská sportovní hala získala 

v krajské soutěži Stavba Vysočiny 2006, 
jejíž výsledky byly vyhlášeny 29.května 
2007 v Městském divadle ve Žďáře nad 
Sázavou, titul Prestižní stavba Vysočiny 
2006 v kategorii sportovních staveb. In-
vestorem stavby byl kraj Vysočina. Část-
kou 10 mil. Kč přispělo na realizaci stav-
by též Město Ledeč nad Sázavou, které 
se tímto příspěvkem zasadilo o navýše-
ní rozměrů sportovní haly na standard-
ní rozměry házenkářského a basketbalo-
vého hřiště. 

PROGRAM MATEŘSKÉHO 
CENTRA LEDŇÁČEK 

NA ČERVEN 2007 
• Sobota 16. června 9-12 - Burza kojenec-

kého a dětského oblečení 
• Úterý 19. června 9-11 - hernička + práce 

se samoschnoucí hmotou (zdobení květi-
náčů aj.) 

• Středa 20. června 18 hod. - přednáška na 
téma Plínky - jaké vybrat?, vede Bc. Klá-
ra Šťastná, vstupné 30,- Kč 

• Čtvrtek 21. června 9-11 - hernička, práce 
se samoschnoucí hmotou 

• Úterý 26. června 9.00-11.00 - hernička 
+ výroba přívěšků na krk (malování sklí-
ček) 

• Středa 27. června 16.30 - představení 
loutkového divadla 

• Čtvrtek 28. června 9-11 - hernička + vý-
roba přívěšků na krk (malování sklíček) 

• O prázdninách bude MC Ledňáček fun-
govat každé úterý v 9.00-11.00. 
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Nová regionální publikace 
Obecní úřad ve Vilémovicích vydal při pří-

ležitosti ukončení rozsáhlých úprav v obci pu-
blikaci autorů Františka Plevy a Václava Vac-
ka s názvem Vilémovice. 

Kniha nás provází od nej starší historie až 
po dnešek. Nezapomíná i na zdejší raritu - ti-
síciletý strom tis červený, který je nejstarším 
v České republice a možná i ve střední Evro-
pě. Pro lepší orientaci čtenářů je kniha rozdě-
lena do několika kapitol, například historie, 
Kostelík, škola, zemědělství, spolkový život, 
ochotnické divadlo, barokní zámeček, kaple, 
mlýn, posázavský pacifik... Nechybí ani pře-
hled památek v okolí a podrobná mapa s ozna-
čením obce. V závěru knihy je stručná histo-
rie v anglickém a německém jazyce. Vázaná 
celobarevná kniha má 128 stran na křídovém 
papíře. O kvalitní vytištění se postarala No-
vá tiskárna v Pelhřimově. Zájemci si publi-
kaci mohou zakoupit na obecním úřadě nebo 
v Zemědělské usedlosti Vacek ve Vilémovi-
cích za cenu 200 Kč. 

O d „Stroje času" 
k „Putování s Velikány" 

Skautské středisko Ledeč nad Sázavou při-
pravuje od 3. 8. do 12. 8. 2007 další letní tá-
bor. Na jaře probíhaly na skautském táboře na 
Horkách u Zdeslavic přípravné technické a te-
rénní práce. Po orkánu Kyrill, který se přehnal 
v zimě i přes toto místo, bylo nutné odstranit, 
skácet a pořezat několik stromů, opravit po-
ničené střechy, odstranit spadané větve a za-
chránit části totemu. Proběhly také zásadní 
úpravy úložiště dřeva. 

Bez zajímavého programu se ale sebelé-
pe provozně zajištěný tábor neobejde. Loň-
ský „Stroj času" přinesl spoustu napínavých 
akcí, překvapení a zážitků při putování ča-
sem z hluboké historie do daleké budoucnos-
ti. Letos se vypravíme s bájnými i skutečnými 
postavami na dobrodružné cesty, za setkáním 
s vládci exotických zemí, zažijeme napětí i le-
graci v nečekaných situacích. Chcete putovat 
jako Marco Polo křížem krážem přes konti-
nenty, zdolávat pouště i moře, čelit nástra-
hám divokých asijských kmenů a přitom dě-
lat skvělé obchody s mongolským vládcem 
tehdy nej rozsáhlejší říše světa Kublaj chánem, 
přinášet jemu a vládci křesťanské říše pape-
ži důležitá poselství a obchodovat s nejrůzněj-
šími druhy zboží z Evropy a Asie, potkat se 
s Gandalfem a s jeho podivnými malými přá-
teli hobity, nebo šplhat s otřelým horolezcem 
Messnerem až na vrcholky Horek a přitom se 
připravovat k výstupu v horolezeckých tábo-
rech? Chtěli byste bloudit s králem Artušem 
v temných hvozdech jako rytíři Kulatého sto-
lu, kteří ctí svá řádová pravidla, brání svou 
čest, pomáhají bojovat proti nespravedlnosti 
a nečestnosti, a to jak svým srdcem, tak svým 
mečem a odvahou a nenechají se odradit ve 
svém počínání ani bandou zlého rytíře? Líbilo 
by se vám objevovat s Járou Cimrmanem no-
vé vynálezy, nalézat nová území, nacházet no-
vé druhy zvířat, hmyzu a rostlin Evropanům 
dosud neznámé, chcete si zakusit kulinářské 
umění spolu s Magdalenou Dobromilou Ret-
tigovou, či si prověřit své sportovní zdatnos-
ti v nejrůznějších disciplínách? Pokud s námi 
chcete prožívat všechna tato dobrodružství, 
pak neváhejte a přihlaste se na náš skautský 
tábor na Horkách u Zdeslavic. Přihlášky bu-
dou k dispozici v Jízdních kolech a v Infor-
mačním centru Ledeč nad Sázavou. 

Ivo Mirošovský 

Poutní slavnost ve Vilémovicích 

Sobota 19. května přivítala návštěvníky poutě zářivě slunečným dnem. Při ukonče-
ní rozsáhlých úprav v obci Vilémovice se zdejší zastupitelé rozhodli uspořádat oslavu 
spojenou s místní poutí, která se zde slaví vždy na svatého Jana. Pořad začal již dopo-
ledne, kdy se do obce sjela řada hostů, hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, evrop-
ský komisař Ivo Strejček, senátor Bedřich Moldán, krajský zastupitel Jaroslav Pobor-
ský a další. Starosta je provedl obcí a ukázal j im nejstarší strom střední Evropy - tis 
červený, který stojí j iž přes tisíc let v zámecké zahradě. Dveře zdejšího zámečku ote-
vřel i současný majitel Bohumil Klabík a pochlubil se velkými úpravami, kterými ob-
jekt prošel. 

Hlavní program začal za přítomnosti celé vesnice a širokého okolí odpoledne. Mši 
svatou na návsi celebroval ThDr. Jan Bárta, ledečský administrátor. Na mši byl příto-
men i poslanec parlamentu Jan Kasal a radní kraje Vysočina Václav Kodet. Potom již 
následoval ohlášený program. Pokřtila se nová publikace Františka Plevy a Václava 
Vacka, nazvaná Vilémovice. Kniha provází čtenáře od vzniku obce, přes všechny his-
torické události až do dnešních dnů. Místní pak přednesli básně o vesničce a nádher-
né přírodě Vrchoviny. Na závěr předal starosta Václav Vacek, spolu s hejtmanem kra-
je, pamětní listy zdejším občanům, kteří se dnes i v minulosti významně zasloužili 
o rozvoj obce. Následovalo vysazení nového stromu - javoru, který pro místní obyva-
tele vyjadřuje symbol krásy. 

Program se potom přesunul do středu obce, kde vystoupily známé mažoretky z Kut-
né Hory. Ale to j iž přijel na krátkou návštěvu i předseda vlády Mirek Topolánek. Po-
zdravil návštěvníky poutě a pochválil vzorně udržovanou vesnici, kterou si krátce 
předtím prošel. Se zájmem si prohlédl i starý tis a zámeček. 

Celá slavnost se protáhla až do ranních hodin. Lidé si zatančili na návsi při hudbě, 
která celou pouť provázela. 

Ve svém odpoledním projevu slíbil starosta další zkvalitnění života v obci a pokud 
bude zájem i pravidelné opakování této poutě. Jeho mottem se stalo heslo „Čím krás-
nější venkov, tím krásnější vlast". 

Text a foto: František Pleva 
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HRADEC 
Obec Hradec se rozkládá na sever od Ledče nad Sázavou. Patří k 

ní osady Hamry, Kříže, Hořeslavsko, samoty na Úlehlích a hájen-
ka u svatého Huberta. 

V obci žije 240 obyvatel. Kraj čisté krásy, dobrých lidí, jejichž 
život je vyplněn usilovnou prací pro svoji rodinu i pro obec. Vzhled 
obce a upravenost je toho dokladem. V roce 2001 získala v kraj-
ském kole Čestný diplom za práci na obnově venkova v soutěži 
Vesnice roku. Kdysi k Hradci patřila i blízká Horní Ledeč i s hra-
dem a bývalým hotelem Koželužna. Hranici tvořila řeka Sázava 
a Pivovarský potok. 

První zpráva o Hradci je ze 14. srpna 1545, kdy si dala majitel-
ka ledečského panství Markéta Ledečská z Říčan vložit své panství 
do zemských desek. I když první listinné zprávy o Hradci jsou již 
ze 14. století, o Hořeslavsku například z roku 1357. Na ledečském 
panství byla roku 1654 pořízena berní rula a v ní je Hradec uváděn 
jako panský dvůr. Ve třicetileté válce, obdobně jako jinde v českých 
zemích, se zde značně snížil počet obyvatel. 

Počty obyvatel se měnily i po první a druhé světové válce. V roce 
1947 žilo v Hradci 590 občanů. V roce 1990 se osamostatnila obec 
Ostrov patřící dlouhá léta k Hradci. V současné době byly postave-
ny a staví se nové rodinné domy, opravují se starší, přibylo i dětí. 
Každé z nich je po dohodě s rodiči slavnostně přivítáno v obřadní 
síni obecního úřadu starostou obce a zapsáno do kroniky. První ví-
tání se uskutečnilo v roce 1978. Nezapomíná se však ani na obča-
ny v seniorském věku. Při příležitosti životního jubilea je navštěvu-
jí členové zastupitelstva s přáním a dárkem, před vánocemi obdrží 
dárkové balíčky. 

Obec má dobře vedenou kroniku s dokumentární přílohou, za-
znamenávající obrazově vývoj v obci. V Hradci mají také na vel-

mi dobré úrovni místní knihovnu. Získala titul Knihovna roku 2001 
a Knihovna Vysočiny 2006. Vedle stálého knihovního fondu je 
dobře zásobena výměnnými soubory knih ze střediskové knihovny 
v Ledči nad Sázavou. Obecní úřad zajišťuje celoroční předplatné 
pěti časopisů zábavných i naučných. Knihovna je vedena v grantu 
pod ministerstvem školství. V roce 2006 obdržela dotaci na vyba-
vení novým nábytkem na nákup internetu pro veřejnost. 

Byla opravena a nově vysvěcena kaplička v obci, od roku 2006 
je vybavena automatickým zvoněním. Konají se v ní krátké pobož-
nosti a pravidelně májové. Kolem ní byla položena nová dlažba. 
Opravena byla i kaplička u staré hradecké silnice ve směru k Horní 
Ledči. Pamětihodností je i kámen osazený v roce 1928 k desátému 
výročí vzniku samostatné Československé republiky. 

Největšími podniky je firma Unimont a Hradecká společnost, 
obě zaměřené na zemní práce. V Hradci se snaží o zachování tra-
diční vesnické pospolitosti nejen pořádáním programů pro děti, 
karnevalu, zábav, hasiči pořádají každý rok zájezd a turnaj v malé 
kopané, účastní se každoročně okrskových soutěží s dobrým umís-
těním (letos první místo). Hokejisté se zapojují v turnaji v ledečské 
zimní hale. Obě mužstva se podílejí na zvelebování obce, obecní 
úřad jejich aktivity podporuje. 

V obci byl před válkou činný divadelní spolek. V bývalé hos-
podě U Pajerů byly nalezeny kulisy. Dnes jsou veřejně přístupné 
v zasedací místnosti obecního úřadu. Hradec má rozpočet 1,4 mi-
liony korun. Dokončena byla plynofikace, nové osvětlení. Obec 
je zásobovaná pitnou vodou z nového vodovodu s odradonovacím 
zařízením. Pozornost se věnuje místním komunikacím. Letos bu-
de nově opravena cesta k hájence sv. Huberta. Bylo vybudováno 
víceúčelové hřiště, opravena hasičská zbrojnice, stálou údržbu vy-
žadují i dva rybníky. U hasičské zbrojnice byla rozšířena úvozo-
vá cesta s nově postaveným tarasem. Rybník u lesa je využíván ke 
koupání, v jeho sousedství je fotbalové hřiště. 

Obec má v závěrečné fázi zpracován územní plán. V první řadě 
řeší kompletní rozvoj obce, možnosti individuální výstavby. Hra-
dec je jedna z obcí překrásné posázavské krajiny obklopené hlubo-
kými lesy, místa s bohatou historií a neméně zajímavým a pestrým 
současným životem. 

Chystané akce: 
V září Mezinárodní sraz skautů v hájence U sv. Huberta - Anto-

nína Baye, bude vydána pohlednice Hradce 
2x za rok pořádá OÚ humanitární sbírku pro Diakonii Broumov 
Na závěr roku se chysá 1. Společný Silvestr 
Současné zastupitelstvo obce: Hana HoskovCová - starostka, Jiří 

Vosika - místostarosta, členové - Jiljí Čmela, Jiří Malimánek, Jo-
sef Kadleček, Jaroslav Pravec, Marie Benešová. 

Marie Benešová 

Příště na návštěvě v Kožlí. 



INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• Sanace skalních masivů 
pokračuje 
Po loňském zabezpečení skalních masivů pod ledečským hra-

dem a na šeptouchovských skalách se nám podařilo i letos uspět 
s žádostmi o 90-tiprocentní dotaci z programu MŽP Zajištění skal-
ních nestabilit a za téměř 10-timilionové podpory státu budeme 
moci letos zabezpečovací práce dokončit. Na Šeptouchově budou 
nestabilní kamenné bloky přikotveny vrtanými kotvami ke skále, 
což si vyžádá náklady v rozsahu cca 2,5 mil. Kč. Práce již začala 
provádět chomutovská firma STRIX, a.s. Limitka na státní dotaci 
byla již vystavena. 

Pod ledečským hradem budou zajištěny nestabilní kamenné ob-
jekty na stráni směřující do ulice Pivovarská, to je v místech, kde 
loni došlo k nenadálému sesuvu kamenů až na dvorek rodinného 

domku. Pro možnost zajištění této části skalního masivu pod ledeč-
ským hradem jsme nejprve museli provést směnu pozemků s Lesy 
ČR, následně zadat zpracování projektu sanace a s projektem v ru-
ce požádat o dotaci na MŽP. Předpokládané náklady na zabezpeče-
ní skalních masivů v Pivovarské ulici budou činit cca 7,5 mil. Kč. 
Práce provede opět chomutovská firma STRIX, a.s., vítěz výběro-
vého řízení z další veřejné zakázky. Akce se státní podporou byla 
na MŽP zaregistrována, limitku očekáváme každým dnem. Celko-
vé náklady na zabezpečení ledečských skal tak budou dosahovat 
téměř 25 mil. Kč. Završí se tím více jak desetileté úsilí našeho od-
boru životního prostředí zabezpečit nestabilní skalní masivy v Led-
či nad Sázavou. 

• Dočkáme se směrového značení 
Městu Ledči nad Sázavou chybí, jako jednomu z mála šestitisí-

cových měst, vnitřní informační systém sestávající z orientačních 
tabulek s označením názvu ulic, památek, budov, institucí a firem. 
Přitom město Ledeč nad Sázavou svými 16 kulturními památka-
mi, zachovalým hradem, přírodními zajímavostmi, zázemím spor-
tovišť a dobrou infrastrukturou je zajímavým místem pro jeho ná-
vštěvníky a turisty. 

Využili jsme proto možnosti Grantového schématu v rámci pod-
opatření 4.1.2 SROP „Podpora regionálních a místních služeb 
cestovního ruchu v kraji Vysočina" a v únoru 2007 podali žádost 
o podporu na realizaci orientačního systému v našem městě. K in-
stalaci orientačních tabulek plánujeme využít sloupy veřejného 
osvětlení, které jsou v majetku města a městské společnosti popř. 
nově instalovaných sloupků. Místa instalace budou vybírána po-
většinou na křižovatkách ulic. Orientační systém přispěje ke snazší 
orientaci návštěvníků města a přispěje též ke zvýšení cestovního 
ruchu v regionu. Kromě orientačních tabulek chceme po městě 
umístit šest nových informačních tabulí s turistickými informace-
mi a též uvítací tabule na vjezdech do města. 

Další částí projektu bude tvorba digitálních informačních letáků, 
na kterých chceme spolupracovat se studenty ledečské střední ško-

ly. Tematické turistické letáky (např. Ledečský hrad, Šeptouchov, 
Kostely, Židovský hřbitov, Jeskyně, Perla Posázaví, Město povr-
chových úprav, Bitva o Notorburg) budou umístěny na webu Infor-
mačního centra, kde budou k dispozici každému zájemci, vytištění 
letáků bude zajišťováno též na IC. 

Projekt pamatuje i na zajišťování velkoplošných banerů, které 
již nyní umísťujeme na balkón radnice či nad ledečský most a kte-
ré budou propagovat tradiční ledečské akce. Naše žádost byla za-
stupitelstvem kraje doporučena k realizaci, tento týden již proběhla 
kontrola naší připravenosti ze strany poskytovatele dotace a během 
roku za cca 0,5 mil. Kč budeme akci realizovat. 

Projekt byl připravený odborem samosprávy a starostou města. 

•Vybrali jsme dodavatele dětských 
hřišť 
Z poptávkového řízení na dodavatele rekonstrukce zahrad 

a dětských hřišť v mateřských školách vyšla vítězně brněnská fir-
ma FLORA SERVIS, která za celkovou cenu 793.975,- Kč nabíd-
la ve všech třech školkách provést opravu pískovišť, výměnu písku 
a dodávku ochranných sítí na všechna pískoviště. Dále též výměnu 
150 m oplocení školní zahrady na Stínadlech a hlavně výměnu her-
ních prvků dětských hřišť v těchto sestavách: 

MŠ Družstevní: herní sestava FLORA 21, dětský minikolotoč, 
2x houpadlo na pružině 

MŠ 28. října: dětský minikolotoč, 2x houpadlo na pružině 
MŠ Stínadla: hemí sestava FLORA 18B, dětský minikolotoč, 

2x houpadlo na pružině, vahadlová houpačka, 
dvouhoupačka 

Dodávka a montáž 
bude provedena v ob-
dobí letních prázd-
nin, montážní prá-
ce na opravě plotu, 
pískovišť a výměně 
písku provedou jako 
subdodávku ledečské 
Technické služby. 

Na akci se podařilo 
ledečskému místosta-
rostovi prostřednictvím poslance ing. Petra Zgarby (ČSSD) získat 
státní dotaci 750.000,- Kč, poptávkové řízení zorganizovalo oddě-
lení majetku a investic MěU. 

• Turistické kartičky 
Při příležitosti oslav 100. výročí narození spisovatele Jarosla-

va Foglara a 100 let skautingu v Čechách vydalo Město Ledeč nad 
Sázavou turistické kartičky s motivem Sluneční zátoky a Perly Po-
sázaví. Obě turistické kartičky lze zakoupit v ledečském Informač-
ním centru. 

Návrh turistických kartiček připravil odbor samosprávy MěU. 
sv 
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Upozornění odboru dopravy 
Vzhledem k výzvě k výměně řidič-

ských průkazů, jejichž platnost končí 31. 
prosince 2007 si vás Městský úřad Svět-
lá nad Sázavou - odbor dopravy, dovolu-
je upozornit na některá praktická úskalí 
této výměny, která se ke 31. 5. 2007 týká 
ještě zhruba 2 500 občanů - řidičů naše-
ho územního obvodu. 

Agendu evidence řidičů u nás na úřa-
dě zajišťuje jedno přepážkové pracoviš-
tě. Toto pracoviště je patřičně vybave-
no koncovým terminálem ministerstva 
dopravy systému „Eliška", který jako 
jediný na celém úřadě je schopen sa-
motnou žádost o výměnu ŘP a posléze 
vydání nového ŘP prakticky realizovat. 
Samotná výroba ŘP je zajišťována cent-
rálním pracovištěm v Praze a trvá zhru-
ba 21 dnů. Tady je třeba si uvědomit, že 
občan-řidič musí na úřad dvakrát!!! 
Poprvé si musí vyplnit žádost - požádat 
o výměnu a podruhé si musí nový řidič-
ský průkaz vyzvednout, zkontrolovat 
a podepsat převzetí. Prakticky to zname-
ná pro evidenční pracovnici řidičských 
průkazů vyhledání spisu, ověření totož-
nosti žadatele, kontrolu žádosti a para-
metrů fotografie, porovnání písemných 
a elektronických údajů se žádostí, elek-
tronické odbavení této žádosti, písemný 
záznam do spisu řidiče, kontrolu údajů 
na novém ŘJP a záznam o převzetí nové-
ho ŘP. Toto pracoviště je schopno denně 
vyřídit maximálně cca 60 klientů v době 
od 7.00 do 17.00 a to při třech úředních 
dnech v týdnu (pondělí, středa, pátek do 
15.00 hod., další dva zbývající pracovní 

dny je nutno tyto žádosti zpracovat, ode-
slat - přijmout, zařadit do spisů řidiče, 
provést skartaci starých ŘP... atd.). Zna-
mená to tedy cca 100 úplně odbavených 
klientů týdně! 

Pokud si uvědomíme, že do konce ro-
ku zbývá od 1. 7. ještě 26 týdnů, je nej-
vyšší čas se dostavit na úřad a o výmě-
nu ŘP požádat již nyní. Dále je třeba si 
uvědomit, že žadatelé, kteří se rozhod-
nou žádat o výměnu-převzetí ŘP až na 
poslední chvíli, se mohou setkat s vel-
kými frontami na tomto pracovišti. Dá-
le je možné, že nebudou ani v uvedený 
den obslouženi a co víc, výrobní lhůty se 
mohou prodlužovat nad 21 dnů se stou-
pajícím počtem žadatelů v celé republi-
ce. V praxi to pak může znamenat, že 
žadatelé, kteří podají žádost po 30. 11. 
2007, na Nový rok 2008 už nebudou mo-
ci řídit motorová vozidla. Tedy rozum-
ný termín k podání žádosti bez front, 
rozčilování a zbytečné nervozity je již 
nyní! 

VÝZVA 
- Výměna řidičských průkazů 
Řidičské průkazy vydané od 1. čer-
vence 1964 do 31. prosince 1993 jsou 
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 
prosince 2007 

Kterých ŘP se výměna tyká? 
ŘP vydány v období: 1. 7. 1964-1986 
ŘP vydány v období: 1987-1991 
RP vydány v období: 1992-1993 

Proč si mám vyměnit ŘP již nyní? 
- předejdu dlouhému čekání na úřadu 

(magistrátu) 
- budu mít vystaven řidičský průkaz 

v zákonem stanovené lhůtě 

Kolik mě to bude stát? 
- výměna ŘP je osvobozena od správní-

ho poplatku 

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP? 
- na příslušném pracovišti obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností 
nebo magistrátu města na území ČR 
(dle místa trvalého pobytu držitele ři-
dičského průkazu) 

Co musím mít s sebou? 
- platný doklad totožnosti (občanský 

průkaz, pas) 
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 

cm 
- řidičský průkaz, kterému končí plat-

nost 

Kdy budu mít vystaven nový ŘP? 
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpra-

vidla do 15-20 dní (dle počtu žádostí) 

Kde najdu více informací? 
- www.mdcr.cz 

(stránky Ministerstva dopravy) 
odbor dopravně správní a BESIR, od-
dělení agend řidičů, evidencí a Mi-
nisterstvo dopravy; Nábřeží Ludvíka 
Svobody 12; 110 15 Praha 1 

Ing. Otakar Švec 

C E S T Y K E H V Ě Z D Á M 
CELONÁRODNÍ SBĚRATELSKÁ HRA PRO CELOU RODINU,JEDNOTLIVCE 

I SKUPINY TURISTŮ 
Klub českých turistů ve spolupráci se společností Tausig - servis 

přichází s jedinečnou akcí v historii klubu a tou je vydávání plasto-
vých obrázkových karet s motivy historických památek, zajímavých 

JAROSLAV FOGLAR - SKAUT 
V ROCE 1924 JAKO SEDMNÁCTILETÝ VSTOUPIL DO 34. SKAUTSKÉHO ODDÍLU 
V PRAZE NA LETNÉ A UŽ V ROCE 1925 POPRVÉ VEDE SKAUTSKÝ TÁBOR. 
OD ZÁŘÍ 1927 JIŽ JAKO VŮDCE PRAŽSKÉ DVOJKY LEGENDÁRNÍHO 
PRAŽSKÉHO ODDÍLU SKAUTŮ A S NÍM PAK NÁSLEDOVALA DLOUHÁ ŘADA 
TÁBORŮ. KDYŽ SE PRO POKROČILÝ VÉK MUSEL VZDÁT SPOLUPRÁCE SE SVOU 
PRAŽSKOU DVOJKOU, KTEROU VEDL OD ROKU1927, ZŮSTAL JÍ STÁLE VĚRNÝ. 
TO ONA BYLA PRO NĚHO I JEHO CHLAPCE, TĚMI DÁVNÝMI HOCHY OD BOBŘÍ 
ŘEKY, INSPIRACÍ A JEHO KNÍŽKA 0 STEJNÉM NÁZVU VZNIKLA Z ČÁSTI JAKO 
JEJÍ HISTORIE TEN STEJNÝ NÁZEV UŽÍVALI IV DOBÁCH NESVOBODY. 
VĚTŠINA JEHO TÁBORŮ ZPRVU PRO 34. ODDÍL, POZDĚJI S PRAŽSKOU 
DVOJKOU, SE ODBÝVALA VE ZLATĚ, POZDĚJI SLUNEČNÍ ZÁTOCE, JAK SE 
NAZÝVALA A STÁLE JEŠTĚ NAZÝVAJÍ TA MÍSTA NA SÁZAVĚ, NEDALEKO 
NAŠEHOMĚSTA - LEDČENAD SÁZAVOU. 
JAROSLAV FOGLAR - JESTŘÁB 
0 SOBĚ I OČIMA JINÝCH 
„ VŠECHNO, CO JSEM DĚLAL PRO MLÁDEŽ DĚLAL JSEM RÁD A BEZ OHLEDU 
NA OSOBNÍ OBĚTI. TA PRÁCE REDAKTORA, SPISOVATELE A ODDÍLOVÉHO 
VEDOUCÍHO Ml BYLA PO DLOUHÁ LÉTA JEDINOU NÁPLNÍ, JEDINÝM SMYSLEM 
ŽIVOTA A PŘES VŠECHNY TĚŽKOSTI A PŘEKÁŽKY, JEŽ Ml DO CESTY STAVĚLY 
NEJEN POLITICKÉ ZVRATY, ALE / ZLOBA, ZÁVIST A NEPOCHOPENÍ JEDNOTLIVCŮ. 
HŘEJE MNE VĚDOMÍ, ŽE TO NEBYLO NADARMO, A ŽE MŮJ IDEÁL ČLOVĚKA 
ČISTÉHO MORÁLNĚ, ČESTNÉHO A VĚRNÉHO KAMARÁDA NEZAPADL, ALE 
PŘECHÁZÍ Z GENERACE NA GENERACI- " 
VÍCE NA: WWW.LEDECNS.CZ HTTP.//INFO.LEDECNS.C2 

TATO AKCE JE SPOUtflHAIKOVÁMA EVROPSKOU UMÍ A MAJEM VYSOČINA. 

SpoleCnv rcgKwUlni 
operační program ^ j r Evropská unie 

VYDÁNO PRO PODPORU DVD 
# 

Číslo karty : 0293 

SLUNEČNÍ ZÁTOKA - KRAJ JAROSLAVA FOOLARA 

"CESTY KE HVĚZDÁM" 
TATO KARTA SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO INDICIE 

K HLEDÁNÍ POKLADU MIMOZEMSKÝCH CIVIUZACÍ. 
NÍŽE UVEDENÁ PÍSMENA DOPLŇTE DO KŘÍŽOVKY. 

VÍCE 0 HŘE NAJDETE V KANCELÁŘI INFOCENTRA KČT, 
NA WWW.CESTYKEHVE2DAM.cz, 

WWW.KCT.CZ, 
MOBIL +420 602 654 321, 
MOBIL +420 736 754 030, 

TEL +420 222 711 772 

293 BOBŘI 

míst a turistických akcí. Sbíráním těchto karet si zájem-
ce založí a postupně doplní sbírku zajímavých informací 
o České republice. Karty zároveň slouží jako jednotlivé 
odpovědi do hádankové křížovky KČT. 

Vyluštěním křížovky se účastník dostává do finále hry 
o poklad mimozemských civilizací. Ve finále hry bude 
moci každý úspěšný řešitel křížovky soutěžit o „Neiden-
tifikovatelný zlatý objekt" UGO. Hlavní cenou soutěže 
bude skutečný letící předmět zhotovený zčásti z pravého 
18 karátového zlata. I přes relativně vysokou finanční hod-
notu ceny bude její hodnota spíše symbolická proti hodno-
tě sběratelské. 

Také Ledeč nad Sázavou má od června k dispozici ty-
to sběratelské karty. Pod číslem 0290 je město Ledeč n. S. 
Zvláště ceněná bude v těchto týdnech karta s motivem Slu-
neční zátoky (100. výročí narození J. Foglara). Tato karta 
má číslo 0293. K dispozici jsou za cenu 25,- Kč na ledeč-
ském informačním centru. 

ok 
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Všem věrným Doubravka 
5. května 2007 

,,Proč teskníš? Což tu není blaha dosti? 
Proč myšlenkami bloudíš v minulosti 
a vzdycháš po Praze? Proč nevšímá si tvé 
srdce také Doubravčiny b'ásy, 
vod smějících se stříbra peřejemi... " 
(Frant. Boštík - TOČITÝ VÍR ) 

Na mohyle z kamenů donesených ze 
všech koutů Čech i Moravy přibývá. Poklá-
dají je sem pravidelní účastníci tradičních 
jarních výprav i nahodilí návštěvníci, kteří 
zavítali do údolí říčky Doubravy mezi cho-
těbořským „hořejším" mlýnem a malou osa-
dou Bílkem, na trati Pardubice - Brod. Na té 

Nábor do Základní umělecké školy v Ledči n. S. 

mohyle, která vyrůstá jakoby žila, je umís-
těna deska se skautskou lilií s prostým nápi-
sem: „VŠEM VĚRNÝM 1920-1990" a pod 
tím čteme: „PŘILOŽ SVŮJ KÁMEN". 

Tak každým rokem dál se zvětšuje mohy-
la, u které se zastavují ti, kteří tudy prochá-
zí. Zastaví se a krátká doba zamyšlení pat-
ří vzpomínce. 

Jsme nedaleko od místa, kde stával mlýn-
-klepáč, poháněný vodním kolem od náho-
nu z říčky Doubravy. Ten mlýn byl rodiš-
těm spisovatele Ignáta Hermanna, jak o tom 
svědčila i bronzová deska u vchodu do sta-
vení. Však ten mlýn - říkalo se mu „HO-
ŘEJŠÍ" - je též připomínaný v půvabné 
knížce veršů básnicky zpracovaných míst-
ních pověstí chotěbořským knězem Františ-
kem Hostíkem, profesorem na havlíčkobrod-
ském - vlastně německobrodském gymnáziu. 
„U ZPÍVAJÍCÍCH VOD". Z těch pověstí si 
čítáme, když procházíme kamenitou stezkou 
kolem říčky, která je místy sevřená v hlubo-
kém údolí skalními soutěskami. Tady jsou 
ta místa pověstí, které nás provázejí. „O to-
čitém víru", „Čertův stolek", „Sokolov", 
„Mikšova jáma"... 

Letos nás šla početná skupina dvaadvace-
ti účastníků 37. ročníku. Nebyli jsme ale sa-
mi. Údolím procházel velký oddíl „sběračů", 
kteří nesli pytle sebraných odpadků, které tu 
zůstávají ležet po neukázněných, především 
ale nevychovaných návštěvnících. Odnášíme 
si dobrý pocit - na jak dlouho? Než se vrátí-
me do města? A přitom by stačilo tak málo: 
napomenutí, výchova, dobrý příklad. Někte-
ří z naší skupiny šli tudy poprvé, jiní se na 
Doubravku vrátili, aby doprovodili své po-
zvané přátele. Znovu prochází cestu, kde no-
ha často klopýtne na kamenech, klouzne po 
mokrém povrchu. Přesto zbývá čas rozhléd-
nout se údolím a na peřeje, kde voda sevřená 
skalami se pění, aby o kus dál se zas rozlila 
do šířky a klidná tiše plynula dál. 

S Doubravkou jsme se rozloučili za vi-
aduktem, kde vede trať k Chotěboři, kudy 
se budeme vracet. Světlá nás uvítala putov-
ní výstavou o historii železnice. Jakoby ná-
hradou za zdržení, že v sobotu některé vla-
ky nejedou... 

ZUŠ Ledeč nad Sázavou oznamuje, 
že pro příští školní rok 2007/2008 přijí-
má žáky do těchto oborů: 

• hudební 
• přípravná hudební nauka - pro prvňáč-

ky, cílem výuky je hravou formou rozví-
jet hudebně pohybové, rytmické a pěvec-
ké schopnosti dítěte 

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

v dech. orchestru pro žáky od 10 let 
- trubka, tenor, lesní roh, tuba, klarinet, 
saxofon, 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 

Žáci mají možnost zapůjčení hudebních 
nástrojů pro domácí cvičení. 

Žáci se v průběhu studia zapojují do ná-
sledujících nástrojových seskupení, která 
ve škole působí: 
• dechový orchestr, taneční orchestr, akor-

deonový a klávesový orchestr, flétnový 
soubor, folklorní soubor a další komorní 
seskupení 

• výtvarný - pro žáky od 5 let 
• literárně-dramatický - pro žáky od 6 let 
• taneční - pro žáky od 5 let 

Zájemci o studium se dostaví s rodi-
či během měsíce června, nejpozději však 
28. 6. 2007 do kanceláře školy, a to vždy 
ve středu nebo ve čtvrtek od 14.30 do 
17 hod., kde obdrží další informace (tel.: 
569 726 239). 

Žáci do přípravné hudební výchovy bu-
dou přijímáni na základě průzkumu hudeb-
nosti, který proběhne v červnu v MŠ. 

Doplňující informace: studium většiny 
oborů v ZUŠ se člení na 

• přípravné studium pro děti 5—71eté 
• základní studium - I. stupeň 

(děti 7-141eté) 
• základní studium - II. stupeň 

(děti nad 15 let) 
• studium pro dospělé 

CO NABÍZÍ NAŠE ZUŠ? 
• Kvalitní a smysluplné trávení volného ča-

su dětí 
• Závazné učební plány a učební osnovy 

schválené MŠMT 
• Uměleckou profilaci v oborech: hudeb-

ním, výtvarném, tanečním a literárně dra-
matickém 

• Pedagogický sbor složený ze středoškol-
sky a vysokoškolsky vzdělaných odbor-
níků 

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

• Vlastní výstavy, vernisáže, představení, 
koncerty, divadlo 

TANEČNÍ OBOR V ZUS LEDEC N. S. 

ZUŠ v Ledči nad Sázavou nově otevírá 
TANEČNÍ OBOR se zaměřením na: 
1. TANEČNÍ PRŮPRAVU 
2. ZÁKLADY TECHNIKY MODERNÍ-

HO SCÉNICKÉHO TANCE 
3. ZÁKLADY LIDOVÉHO TANCE 
4. ZÁKLADY KLASICKÉHO TANCE 

Výuka bude probíhat pod vedením kvali-
fikovaného pedagoga - absolventky taneč-
ní konzervatoře Duncan Centre Praha. Ke 
studiu přijímáme žáky od pěti let. 

2 SRDCI 
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Posázavský drsoň 2007 - dílčí výsledky 
e X t r e m e - 21 k m běh - 74 k m 

horské kolo - 16 k m loď 

Muži jednotlivci 
1 Dytrt Aleš - Biatlon Letohrad 
2 Vaněk Tomáš 

- VŠTJ Ekonom Outdoor Roztoky 
3 Bloudek Petr 

- Štika a Drak Štěchovice 
10 Měkota Martin - LK Ledeč n. S. 

Mix dvojice 
1 Beran Jan - ČZU Praha 

Gajdová Magdalena - ČZU Praha 

Muži dvojice 
1 Maleček Marti 

- Žižkovský tigři Praha 
Nový Lukáš - Tri klub Příbram 

www.sweb.cz/pdrson 

KLASIK - 21 k m běh - 47 k m 
silniční kolo - 16 k m loď 

Ženy jednotlivci 
1 Šimková Tereza 

- VŠTJ Ekonom Outdoor Horka II 

Muži jednotlivci 
1 Báborský Martin - LK Ledeč n. S. 
2 Nulíček Pavel - Ledeč n. S. 

Mix dvojice 
1 Pipková Zuzana - LK Ledeč n. S. 

Znojemský Karel ml. - LK Ledeč n. S. 

Muži dvojice 
1 Koudela Jiří - LK Ledeč n. S. 
1 Šrůtka Vincenc - LK Ledeč n. S. 
2 Čáp Jan - Sišák Ledeč n. S. 
2 Simandl Michal - Sišák Ledeč n. S. 
3 Banýr Petr - LK Ledeč n. S. 
3 Měkota Libor - LK Ledeč n. S. 

A T L E T I C K Ý Č T Y Ř B O J 
Okresní kolo Atletického čtyřboje star-

ších žáků praktických škol proběhlo za 
účasti všech 3 přihlášených škol i účast-
níků (18) v Ledči nad Sázavou dne 15. 5. 
2007. Na organizaci se podílela Základ-
ní škola z ulice Habrecká a CENTRUM -
Dům dětí a mládeže v Ledči nad Sázavou. 
Ceny a diplomy zajistil Dům dětí a mláde-
že z Havlíčkova Brodu. Další ceny daroval 
starosta města Ledče nad Sázavou. 

Počasí bylo na sportování ideální. Sou-
těž proběhla bez jakýchkoli problémů. Po-
děkování patří pracovníkům Tělovýchov-
né jednoty za bezplatné zapůjčení stadionu 
a pracovníkům Centra DDM z Ledče na 
Sázavou za práce na postu rozhodčích. 

Do krajského kola atletického čtyřbo-
je postupují: 
• Roman Bendík a Jiří Moravec ze ZŠ Cho-
těboř, 
• Michaela Hoffingerová a Pavla Zezuláko-
vá ze ZŠ Havlíčkův Brod, 
• Lucie Stejskalová a Vlastimil Horáček ze 
ZŠ Ledeč nad Sázavou, Habrecká ul. 

FH 
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D R U H Ý N A EVROPĚ 
Hned první týden v květnu se na dvou-

denních závodech Zámecký vrch v Náměš-
ti n. O. umístil ledečský automobilový zá-
vodník Petr Dlouhý shodně na třetím místě. 
To odstartovalo další úspěchy. V sobotu 26. 
5. to bylo v Ústí n. O. 3. místo na Meziná-
rodním mistrovství ČR a hned následují-
cí den to bylo fantastické 2. místo na Mi-
strovství Evropy tamtéž. Nejedná se jenom 
0 skvělé umístění, ale také dosažené časy 
svědčí o připravenosti vozu (Škoda 130RS) 
1 jeho pilota. Je to dobrý příslib pro další 
závody, které se pojedou v Brně 23.-24. 6. 
(Farinova zatáčka). Automobilovému nad-
šenci přejeme další úspěchy! 

Úspěch v dopravní soutěži mladých cyklistů 
Žáci ZŠ Habrecká (bývalá Zvláštní škola) se ve čtvrtek 24. 5. 2007 zúčastnili do-

pravní soutěže mladých cyklistů na novém dopravním hřišti ve Světlé na Sázavou. 
Velice dobře se vyrovnali se všemi úkoly, které pro ně organizátoři připravili. Ať už 
to byla jízda po dopravním hřišti, jízda zručnosti, základy poskytování první pomoci 
i náročný test, obstáli na výbornou. V konkurenci škol z Havlíčkova Brodu a Chotěbo-
ře obhájili své loňské prvenství a opět přivezli pohár pro vítěze i hodnotné ceny. 

Družstvo A ve složení Jaroslav Kaňa, Jiří Semerád, Jan Rokos a Josef Dynda obsa-
dili první místo, družstvo B, ve kterém soutěžil Vlastimil Horáček, Michal Plaskoň, 
Jan Nečas a Lucie Stejskalová, místo druhé. Podařilo se jim zvítězit i v soutěži jed-
notlivců. 1. místo získal Jaroslav Kaňa, těsně za ním na místě 2. Jiří Semerád a 3. se 
umístil Jan Rokos. 

Žáci měli velikou radost, protože si odváželi poháry dva. Při slavnostním vyhláše-
ní výsledků jim byl také předán do trvalého užívání pohár, který se jim v předchozích 
letech podařilo získat třikrát za sebou. 

Držíme jim palce, aby v této tradici nejen úspěšně pokračovali, ale také aby znalosti 
a dovednosti získané při přípravě na soutěž vždy využívali k bezpečnému pohybu 
v džungli silničního provozu, aby i oni sami přispívali k bezpečí svému, svých blíz-
kých i ostatních účastníků silničního provozu. 

Moc také přejeme provozovatelům dopravního hřiště, kde byl provoz slavnostně za-
hájen ve středu 16. 5. 2007, aby se jim dařilo přispívat k výchově poučených a ukázně-
ných účastníků silničního provozu, aby hřiště dlouho a dobře sloužilo k výchově chod-
ců i cyklistů, budoucích řidičů. 

Velké poděkování patří i organizátorům dopravní soutěže. 
Mgr. Jana Krajíčková, ZŠ Ledeč n. S., Habrecká ul. 

VŮLE PO V ÍTĚZSTVÍ PŘINESLA LEDČI ATRAKTIVNÍ NADSTAVBU 
Vítěz poháru si odnesl šek na deset tisíc korun. 
Čtvrté finále krajského poháru ČMFS má opět jiného vítěze. Dokonce se v něm sešli 

i úplně jiní finalisté. A ještě jedna novinka, vítězná Ledeč, která porazila Borovinu 2:1, bu-
de Vysočinu reprezentovat v Písku na republikovém finále (22.-24. června). 

Turnaj zadarmo. „Dříve jsme dělali krajské výběry, ale teď jsme to vyřešili takhle. Do-
hodli jsme se, že do Písku pojede vítěz poháru, a to na náklady svazu. Samotný turnaj hra-
dí UEFA, my Ledči zaplatíme dopravu," uvádí předseda Krajského fotbalového svazu Vy-
sočina Miroslav Vrzáček. 

KVS taky navýšil odměny pro finalisty. Vítězná Ledeč si odvezla kromě poháru šek na 
deset tisíc korun, poražená Borovina musela vzít zavděk s poloviční sumou. 

Do Písku se těší. Větším lákadlem však byla samotná účast na republikovém finále kraj-
ských pohárů. „My jsme chtěli moc vyhrát tuhle soutěž. Zaprvé přivítáme na začátku příští-
ho ročníku v poháru ČMFS tým z vyšší soutěže a potom turnaj v Písku," potvrzuje ledeč-
ský trenér Miloslav Čivrný „Zápas jsme zvládli, i když jsme měli problémy se sestavou. 
Ale to měl asi i soupeř. Kluci však bojovali a byli trpěliví," dodává Čivrný. Právě větší le-
dečská touha po turnaji v Písku asi rozhodla. „Moc se tam těšíme," vzkazuje autor rozho-
dující trefy na 2:1 Martin Turek. 

VYSOČINA - HAVLÍČKOBRODSKÝ DENÍK 1. 6. 2007, Pavel Mikeš 
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Házenkáři zakončili sezonu 
Předposlední květnový víkend ukončila 

letošní sezonu házenkářská družstva mužů 
a žen. I když se během sezony musela obě 
družstva obejít bez celé řady hráčů a hrá-
ček ať už z důvodu zranění, či dlouhodo-
bých pracovních pobytů v zahraničí, panu-
je nakonec s umístěním obou družstev ve 
svých soutěžích spokojenost. Muži začali 
svoji skupinu II. ligy dvěma vítězstvími na 
hřištích soupeřů a i přes příliš nepovedený 
první domácí zápas v nově otevřené spor-
tovní hale Gymnázia v Ledči n.S. se až do 
závěru podzimní části soutěže pohybovali 
v horní části tabulky. Závěr „podzimu" byl 
z hlediska výkonů i výsledků velmi výraz-
ně poznamenán dlouhodobými zraněními 
hráčů základního kádru - Michala Wurma 
a Radka Trpišovského. V jarní části soutě-
že ve většině utkání citelně chyběl Ondra 

Konečná tabulka Mistrovské soutěže 

Vrběcký, který v podzimní části „obstará-
val" většinu branek našeho družstva. Bo-
hužel pracovní povinnosti jej odvelely do 
Japonska a tak se muži museli většinu jar-
ní sezony obejít bez jeho vstřelených bra-
nek, což negativně poznamenalo výkon 
i výsledky družstva. Závěr soutěže zastihl 
muže ve zlepšené sportovní formě a dosáh-
li tak nejlepšího umístění v historii účinko-
vání ve II. lize. 

Vrcholem pro naše muže bylo v závě-
ru roku pohárové utkání s kompletní ex-
traligovou Duklou Praha, které bylo oprav-
dovým svátkem házené jak pro samotné 
hráče, tak i pro rekordní diváckou kulisu 
příznivců házené. 

Stejně tak jako výkony družstva mu-
žů byly i výsledky družstva žen výraz-
ně ovlivňovány řadou zranění a neúčastí 

mnoha hráček z pracovních či studijních 
důvodů při soutěžních utkáních. Konečné 
umístění v tabulce II. ligy tak zřejmě odpo-
vídalo výkonům družstva i velmi úzkému 
hráčskému kádru. 

Závěrem se patří poděkovat všem hráč-
kám i hráčům, kteří svými sportovními vý-
kony přispěli k velmi dobré prezentaci na-
šeho města, a doufat, že i v příští sezoně 
se jim bude dařit minimálně tak, jako v té 
letošní. Samozřejmý dík patří i všem spon-
zorům, bez jejichž pomoci by se neobešla 
především mládežnická družstva našeho 
oddílu házené, která po většinu roku využí-
vají ke svému tréninku novou sportovní ha-
lu a sponzorské příspěvky jsou využívány 
především k úhradě jejího pronájmu. 

ZT 

- II. ligy mužů (JZ Čechy) 
1 TJ Sokol Košutka 22 18 1 3 627 501 37 
2 Spartak MAS Sez.Ustí 22 18 1 3 578 453 37 
3 SK Praha 4 22 16 1 5 579 485 33 
4 Loko Plzeň SCM 22 12 1 9 619 575 25 
5 TJ Kovofiniš Ledeč 22 9 5 8 546 556 23 
6 Fezko Strakonice 22 11 1 10 540 550 23 
7 Sparta Praha HC 22 10 1 11 549 523 21 
8 TJ Loko Plzeň B 22 9 1 12 589 609 19 
9 Bohemians Praha 22 8 2 12 520 532 18 

10 Bolevec M.A.T. 22 7 1 14 497 557 15 
11 Bohemia Sekt St.Plzenec 22 5 0 17 451 594 10 
12 Loko C.Budějovice 22 1 1 20 507 667 3 

Konečná tabulka II. ligy žen (Čechy) 
1 Jiskra Havl.Brod 16 15 0 1 405 309 30 
2 TJ Loko C.Budějovice 16 13 0 3 411 320 26 
3 Fezko Strakonice 16 12 0 4 383 305 24 
4 SHK D-P Pardubice 16 8 0 8 360 368 16 
5 HK Spartak Ustí n.L. 16 6 2 8 298 336 14 
6 HC Severka Ustí n. L. 16 6 1 9 335 375 13 
7 TJ Kovofiniš Ledeč 16 5 1 10 287 310 11 
8 Sokol II. Kobylisy 16 5 0 11 296 319 10 
9 ZVVZ Milevsko 16 0 0 16 283 416 0 

První závody 

KARATISTÉ OBHÁJILI N A V Ý B O R N O U 
V sobotu 28. dubna se karatistický oddíl sokola zúčastnil 

II. ročníku Brněnského poháru. Pod vedením Lukáše Havla (tre-
nér, rozhodčí i závodník) jel tým ve složení D. Hess, Š.Vránová, 
M. Vránová, M. Doležal a M.Toman obhajovat úspěchy z loňské-
ho roku (jedno 1. a čtyři 3. místa). Tohoto nelehkého úkolu se sta-
tečně zhostili jak nováčci, tak i již zkušení závodníci a každý mi-
nimálně jednou vystoupil na stupně vítězů. Celý tým dohromady 

ukořistil fantastických 14 medailí, z toho 5 zlatých, 3 stříbrné a 6 
bronzových. 

A nyní už se všichni opět připravují na další důležitý turnaj se-
zóny - Ledečský pohár, který se uskutečnil 9. června. Příznivce 
tohoto někdy až tvrdého sportu budeme o jeho výsledcích infor-
movat. 

LH 

V říjnu loňského roku vznikl pod Centrem DDM Ledeč nad Sázavou nový 
atletický oddíl. Po teprve půlročním tréninku jsme se zúčastnili prvního kola 
krajského přeboru družstev mladších žáků a žákyň v atletice. Závody se kona-
ly na nově zrekonstruovaném atletickém stadionu v Jihlavě, vybaveném pěkný-
mi sektory pro technické disciplíny, polytanovou drahou a elektronickým měře-
ním časů. Přestože družstvo mělo pouze pět členů (maximální počet je dvacet), 
a tedy v konkurenci větších oddílů téměř žádnou šanci na celkový úspěch, do-
sáhli naši závodníci řadu dobrých výsledků. V některých disciplínách startova-
lo přes třicet závodníků. 

Z výsledků: vrh koulí - Lukáš Horný - 5,08 m, Petr Horný - 6,87 m (5. místo); 
skok daleký -Markéta Husáková - 3,30 m, Richard Veleta - 3,42 m (8. místo), 
Rudolf Veleta - 3,01 m; běh na 60 m - Richard Veleta - 9,90 s. (9. místo), Rudolf 
Veleta - 1 1,27 s, Markéta Husáková - 9,54 s. (4. místo), Lukáš Horný - 1 1,14 s.; 
běh na 1500 m - Petr Horný - 6:19,82 min. (2. místo); hod míčkem - Petr Horný 
- 43,35 m (6. místo), Rudolf Veleta - 21,55 m, Richard Veleta - 32,89 m, Lukáš 
Horný - 30,89 m, Markéta Husáková - 31,70 m (4. místo). 

Závody pokračují dalšími čtyřmi koly v rámci kraje Vysočina. Toto je nám 
motivací do dalšího tréninku. 

Atletický oddíl Centrum DDM Ledeč nad Sázavou je re-
gistrován pod Českým atletickým svazem stejně jako velké 
a slavné oddíly, což nám umožňuje účast na těchto závodech. 
Přijďte rozšířit naše řady. Tréninky zatím dvakrát týdně v are-
álu Šeptouchov a na víceúčelovém hřišti. 

Petr Horný, trenér 
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D E V Á Ť Á C I S E L O U Č I 
Je to jako mávnutím proutku. Ještě docela nedávno nesmělí prvňáčkové a dnes mají za sebou všech devět tříd základní školy a „vrhají" 

se do života. Přejeme všem, kteří onu pomyslnou bránu prvního vědění koncem června opouštějí, aby byli zdraví a úspěšní. Jistě i oni za-
krátko budou s nostalgií vzpomínat na svoji starou dobrou boudu... 

Třída IX. A 
Třídní učitelka: Doležalová Irena 
Počet celkem: 23 z toho chlapců: 13. dívek: 10 
Baumová Klára, Bělohradský Marek. Dědičová Ela, Dvořák Lu-
káš, Horská Michaela, Hoskovcová Petra. Hotovcová Darina. Hrin-
da Martin, Chalušová Kristýna, Charvát Tomáš, Janáková Andrea, 
Jandáček David, Jandáček Roman, Janů Roman, Jeřábková Mar-
tina, Kysela Martin, Kvsilka Michal, Lišková Markéta. Martinek 
Ondřej, Mysliveček Jan, Nulíček Michal Veleta Petr, Ždímalová 
Šárka. 

Třída IX. B 
Třídní učitelka: Olišarová Ludmila 
Počet celkem: 25 z toho chlapců: 13, dívek: 12 
Chudoba Jaroslav, Kopecký Lukáš, Kozlíková Gabriela. Marková 
Michaela, Mohoritová Eva, Moravec Martin. Novotný Marek, Pip-
ková Zuzana, Pleskač Radomír. Pravcová Pavlína, Prchalová Da-
na, Provazník Pavel. Roul Vlastimil, Šíma Roman, Štěchová Lucie, 
Tomková Nikola. Tóth Josef. Toulová Iva, Uhrová Veronika, Ulri-
chová Lucie. Urbánek Matouš. Vlková Petra. Vobořil Martin. Vo-
syka Miroslav. Žatečka Jakub, 

Třída IX. C 
Třídní učitelka: Tvrdíková Hana 
Počet celkem: 26 z toho chlapců: 15. dívek: 11 
Adamusová Andrea. Bradáč Josef, Brázda Josef, Casková Veroni-
ka. Kárník Radim. Kluch František, Kostka Petr, Kovandová Eva, 
Matouš Lukáš. Matoušová Markéta. Misar Jakub. Misarová Len-
ka, Pcca Josef, Pipek Michal. Proňková Kristýna, Sekotová Soňa, 
Somberg Tomáš, Strnadové Aneta. Stýblová Kristýna, Svoboda Ji-
ří, Štastná Klára. Turek Roman, Vosiková Tereza, Vrba David, Wei-
gner Jan, Zemlička Tomáš. 

Třída IX. D 
Třídní učitelka: Semerádová Alena 
Počet celkem: 25 z toho chlapců: 16, dívek: 9 
Červený Ondřej, Dobrovolný Martin, Horáček Josef, Hoskovec 
František, Hradecký Martin. Jelínková Martina, Jiráček Libor, 
Koubský Jan, Kroužek Ladislav. Machalová Lucie. Marková Ža-
neta, Mikula Jan. Nagvová Eva. Peca Miroslav Pospíšil Lukáš. 
Procházková Lenka, Svobodová Hedvika. Šušká Jiří, Urban Josef. 
Vebrová Lucie. Yilimovský laromír. Vladyková Michaela. Vlach 
Lukáš. Wurm Jan. Žáčkové Marcela. 

i s o s č s k I w m i w i i 



S P O L E Č E N S K Á K R O N I K A 
Narození: 
Armič - Sponza Bruno 
Svoboda Adam 
Vavrlová Natálie 
Maštálka Ondřej 
Prchalová Barbora 
Sedláčková Aneta 
Šlágrová Karolína 

Úmrtí: 
Pajer Martin 
Kudláček Ladislav 
Těšínský Alexej 
Mizera Ladislav 
Kocmichová Růžena 
Malá Eliška 
Černá Marta 
Dvořáková Miluše 

Výročí: 
70 let: 
Věra Dolejšová - 8.6. 
Jaroslava Pavlíková - 17.6. 

75 let: 
Jarmila Pokorná - 14.6. 
AnnaVeletová - 19.6. 
Marie Dvořáková - 24.6. 
Miroslava Bezděková - 29. 6. 

80 let: 
Ladislav Beneš 
Josef Laudát 
Věra Zelenková 
Josef Tvrdík 
Zdeněk Sídlo 
Vladimír Pajer 
Pavlína Vránová 
Marie Foglová 

Svatby: 
Lucie Keményová - Radek Cudlín 

PRODÁM nově vyrobené dřevěné okno, 
vakuové, výklopné. Rozměry: v: 80 cm, 
š: 130 cm. 
Bližší informace na tel: 569 722 602, 777 
331 607 

„ K I N A Ř " S L A V I L 
Na začátku tohoto měsíce oslavil své 84. 

narozeniny pan Vladimír Pražák, populární 
ledečský „kinaf \ 

„Zahájili jsme skromný provoz v le-
dečské sokolovně a následně v hotelu Sá-
zava, ale to už se stavělo nové typové ki-
no (1957), v té době nejmodemější na 
okrese", vzpomíná pan Pražák. Ledečské-
mu kinu zasvětil desítky let svého života 
a sloužil místní kultuře do vysokého vě-
ku. Zejména v posledních letech překonal 
nejednu zdravotní „šlamastyku", ale za-
se na ulici potkáváme vitálního pána. Pa-
nu Pražákovi k narozeninám blahopřeje-
me a do dalších let přejeme pevné zdraví 
a dobrou náladu. 

Redakce 

KOUPÍM GARÁŽ na Stínadlech v Ledči 
n. S. - nejlépe na „staré" habrecké silnici. 
Volejte nabídky na telefon: 605 871 665 

HLEDÁM PRÁCI 
Spolehlivá absolventka SPŠ stavební hle-
dá práci. 
Nabídněte na telefon: 732 436 409 

B K D S Á D R O K A R T O N 
Vám nabízí práce: 

•vnitřní zateplení 
• půdní vestavby 
• plovoucí podlahy 

Objednávky přijímáme a další informace 
poskytujeme na telefonu: 775 076 918 

P O D Ě K O V Á N Í 
P r o s t ř e d n i c t v í m L e d e č s k ý c h n o v i n d ě k u -
j e m e M U D r . K r a t o c h v í l o v é , pan í H á j k o v é 
a c e l é m u p e r s o n á l u L D N - n e m o c n i c e H á j . 
D ě k u j e m e za v e l m i v z o r n o u , o b ě t a v o u 
a v s t ř í c n o u léčbu , při hosp i t a l i zac i pan í M a -
rie K a l a š o v é . 

Rodina 

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

OTEVŘENO: 
PO - PÁ 8-16,30 • SO 8-11,30 

TRITEX LUČÍCE 
Tel.: 569 489 116, 724 105 209 
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU! 

STUDIJNÍ CENTRUM BASIC, 
doučování čtení a psaní. V této době hle-

dáme do svých řad nové učitele pro poboč-
ku v Pelhřimově a Jihlavě. Kdybyste věděli 
o někom, kdo má touhu pomáhat a má rád 

děti, pošlete mu prosím kontakt na nás. 

Zdenka Masopustová, ředitelka 
Studijní centrum BASIC 

Lipová 488, Pelhřimov 393 01 
tel.: 565 321 960, 775 040 808 

OZNÁMENÍ 
Pro milovníky a majitele psů chystají le-

dečští fandové kynologie zahájení provozu 
„CVIČIŠTĚ". Případní zájemci, hlaste se 
v prodejně HOBBY ZOO nebo na telefonu 
- 7 7 7 640 993. 

OMLUVA 
Omlouvám se organizátorům Festiva-

lu dechových orchestrů za chybu, kterou 
jsem udělala v květnových LN v rubrice 
Kulturní přehled. Chybně jsem zde uvedla 
datum festivalu. Správné datum je 2. červ-
na 2007. 

L. Vrbová 

3. 6. 
4. 6. 

1 0 . 6 . 
15.6. 
1 6 . 6 . 
19.6. 
20. 6. 
25. 6. 

K V Ě T N O V É R Y B Á Ř S K É Z Á V O D Y 

Děti: 
1. Pecová Daniela 
2. Blažek Tomáš 
3. Žatečka Jakub 

32 cm Světlá n. S. 
31 cm Ledeč n. S. 
28 cm Ledeč n. S. 

Pořadatelé MO Ledeč n. S. děkují měst-
skému úřadu a všem sponzorům za hodnot-
né ceny pro závodníky a zvou na závody 
v květnu 2008. 

MCH 

Poslední květnovou sobotu se konaly ry-
bářské závody pořádané MO ČRS Ledeč 
na rybníku HUTĚ II, kterých se i přes čás-

tečnou dopolední nepřízeň počasí zúčast-
nilo 76 dospělých závodníků a odpoledne 
28 dětí. Ceny poskytnuté MěÚ Ledeč n. S. 

a řadou sponzorů byly po ukončení závodů 
předány níže uvedeným závodníkům. Od-
měněno bylo 30 dospělých a všechny děti, 
celkem 58 hodnotných cen. Cenu starosty 
města Ledče n. S. pro nejúspěšnějšího ry-
báře z řad MO Ledeč n. S. získal: PAVLÍ-
ČEK Václav za nachytání 331 cm ryb. 

Celkové pořadí: 
Dospělí: 
1. Svoboda Jiří 
2. Polovic Ladislav 
3. Pavlíček Václav 

513 cm Kolín 
474 cm Žďár n. S. 
331 cm Ledeč n. S. 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění př íspěvky pisatelů podle potřeb LN - př íspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, při j ímají 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 O k Ú 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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