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14. ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH 

Poslední čtyři zářijové dny patřily v Ledči 
nad Sázavou a v nedalekém Hradci trampské-
mu potlachu. Z iniciativy a obdivuhodného 
nadšení Tonyho Bay vyrostl přes prázdniny 
u Hájenky sv. Huberta nad obcí Hradec nád-
herný trampský areál plný totemů, ohrazení, 
sedaček, stanů, smolných pochodní, vlajek 
a v době konání potlachu i trampů. Těch se tu 
sešlo na 1500, kamarádů a kamarádek povět-
šinou zralejšího věku, kteří se všichni zdraví 
AHOJ a při stisku rukou zalomí palce. 

Tony Bay měl u své hájenky pro ně vše 
přichystáno, vše rozmyšleno a dobře zor-
ganizováno. Pouze počasí mu prvé dva dny 
nepřálo. Zato v sobotu 29. září, v hlavní den 
potlachu, byl den jak z praku. Opět se tu po-
tvrdilo, že štěstí (i počasí) přeje připraveným 
a 14. československý potlach byl připravený 
dobře! No, posuďte sami z nabídnutého 
programu: 

PROGRAM POTLACHU 2007 
27. 9. - v odpoledních hodinách příjezd jednot-
livců i osad na potlachoviště. Postavení stanů, 
hledání dobrého fleku na spaní. Seznámení 
s místem, programem, atd. atd. - volná zábava. 
28. 9. - přítomní na potlachovišti seznámeni 
s možnostmi čundrů do okolí, tlachání u piva, 
volná zábava a jiné hezké věci J. 
29. 9. - HLAVNÍ DEN POTLACHU 
06:00-09:00 - Každý vstává a dělá si, co 
chce. (NE oheň v lese) 
09:00-11:00 - Vaření (důchodci odpočinek 
před jídlem). Návštěva stanu VELKÁ 
HUBA. (Cos zapomněl - vzpomeň si!) Do-
staneš - koupíš! 
11:00-12:00 - OBĚD - ODPOČINEK 
12:00-14:00 - Příprava na slavnostní od-
poledne u ohně (ušpiněný kamarád - mytí 
a osobní hygiena) 
14:00-14:30 - Dražba 
14:30-15:30 - Sezení šerifů 
15:30-17:00 - Hry pro děti a prodej lístků 
do tomboly 
16:00-17:00 - Předávání cen z tomboly 
17:00-20:00 - Volná zábava - každý dělá, 
co chce - NE oheň v lese 
20:00 - ZAHÁJENÍ POTLACHU - ZAPÁ-
LENÍ SLAVNOSTNÍHO OHNĚ 
do 30. 9. - sezení u ohně, tlachání, zpívání, 
poslech potlachových kapel, vyznání lásky, 
usmiřování, atd. atd. atd., včetně spokoje-
ného spánku. 
30. 9. - v 10:00 hodin ukončení potlachu 
- předání putovní vlajky osadě pořádající 

potlach v roce 2008.- Úklid potlachoviště, 
loučení, odjezd a šťastný návrat domů. 

Město Ledeč nad Sázavou se na potlachu 
podílelo zapůjčením městského praporu, 
zajištěním 8 ks chemických WC, darováním 
100 ks propagačních DVD filmů o Ledči 
a Foglarovi, 10 ks knih Ledečské dominan-
ty do tomboly, 90 ks letáků Perla Posázaví, 
dvoudenní asistencí hasičů a osobní účastí 
a pozdravem vedení radnice při slavnostním 
zapálení sobotního ohně. 

Nádherná, jedinečná a ryzí akce se obešla 
bez dotací, grantů a oficiálních sponzorů. 
Stačilo k ní obyčejné lidské nadšení, oběta-
vost, touha něco dokázat, víra a úcta k tradici 
a kamarádství. Každý, kdo přišel, přinesl 
dárek, každý, kdo odcházel, poděkoval. Tony, 
děkujeme též. 

Stanislav Vrba, starosta města 

i 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 3. září 2007 
I. RM schvaluje: 
- návrh tajemníka městského úřadu ing.Vladimíra 

Molína na změnu organizačního řádu a organi-
zační struktury ve smyslu usnesení č. 11.2007/ 
13RM-u). 

- poskytnutí 50 ks DVD filmů o Ledči a Sluneční 
zátoce významným ledečským firmám jako pro-
pagační materiál s tím, že na příští schůzi rady 
města bude předložen seznam těchto firem. 

- provedení opravy místní komunikace v ulici Bar-
borka, Ledeč nad Sázavou prostřednictvím TS 
Ledeč nad Sázavou, nákladem cca 100.000,- Kč. 

- úhradu nákladů na výměnu podlahové krytiny 
a zářivkového svítidla v kanceláři pronajaté p. Ja-
nem Adriánem v čp. 450, ul, Habrecká, Ledeč 
nad Sázavou, formou předplatného nájemného. 

- hradit náklady na materiál k provedení opravy 
opěrné zdi oddělující pozemky parc.č. 2090/1 
a 2090/5 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

- a) prominutí nedoplatku ve výši 2100,- Kč p. Vra-
tislavovu Jandusovi, nájemci nebytového prosto-
ru v domě čp. 16, Husovo náměstí Ledeč nad 
Sázavou za nájemné a zálohu na služby v 04/07 
jako kompenzaci za nákup materiálu vloženého 
do oprav uvedeného nebytového prostoru před 
uzavřením nájemní smlouvy. 

- b) nákup materiálu (barva, ředidlo, štětce) na 
nátěry oken u pronajatého nebytového prostoru 
s tím, že práce si nájemce zajistí brigádnicky 
nebo na své náklady. 

- bezúplatný převod jednoho televizoru TESLA 
inv.č. H-068 v hodnotě 5338,60 Kč, pořízený 
17.8.2000 společností Hrad Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. a užívaný v místnosti obsluhy veřejných 
WC - Infocentrum Ledeč nad Sázavou na pře-
jímající Město Ledeč nad Sázavou k 1.10.2007 
a uzavření dohody o bezúplatném převodu v této 
věci. 

- pronájem nebytových prostor - chodby přiléhají-
cí k chirurgické ambulanci - cca 14 m2 v čp. 450 
(poliklinika) ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou 
MUDr. Gregoru Jaremenkovi od 1. 9. 2007 
a uzavření nájemní smlouvy mandatářem. 

- pronájem nebytových prostor - 1 místnost 
o výměře 13,61 m2 v čp. 450 (poliklinika) ul. Ha-
brecká, Ledeč nad Sázavou k rozšíření ordinace 
psychiatrie a sexuologie MUDr. Louis Radosovi 
od 1. 9. 2007 a uzavření nájemní smlouvy man-
datářem. 

- vybourání dveřního otvoru, osazení zárubní 
a dveří mezi oběma místnostmi ordinace a při-
pojení lks 4 trubicového zářivkového svítidla 
v nebytovém prostoru - chodbě z usnesení č. 
12.2007/178RM-s) s tím, že náklady uhradí ná-
jemce jako předplacené nájemné. 

- vydání předběžného souhlasu firmě PP REN-
TAX, s.r.o. se zřízením věcného břemene na 
umístnění plynového potrubí přes pozemek měs-
ta parc.č. 2070/32 v katastru Ledeč nad Sázavou 
za podmínky přistoupení firma PP RENTAX na 
bezplatné věcné břemeno teplovodního potrubí 
v bývalé kotelně čp. 96. 

- předláždění 30 m2 chodníku před firmou Pracolor 
v ulici Ke Stínadlům s tím, že firma Pracolor se 
bude podílet úhradou 50% nákladů a zabezpečí 
provedení prací do 15.9.2007. 

- uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. S/ 
100183/0532455/001/2007 s firmou AVE CZ od-
padové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 
Praha 2. Předmětem plnění do 31.10.2007 jsou 
tyto práce: 
1) nájem 9 kusů kontejnerů 1100 litrů na separo-
vaný odpad 
2) navýšení četnosti svozu 16 odpadových košů 
a 12 košů na psí exkrementy 

- bezplatné užití znaku města na sportovních dre-
sech pro TJ KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou. 

- podání žádosti na Radu kraje Vysočina o zajiš-
tění údržby trvalých porostů na pozemcích ve 
vlastnictví kraje nacházejících se v průjezdních 

úsecích silnic II. a III. třídy ve městě Ledeč nad 
Sázavou a jeho místních částech. 

- poskytnutí příspěvku 2000,- Kč místní skupině 
Červeného kříže z prostředků vyčleněných radě 
města na pořádání akce Loučení s létem dne 
21.září 2007 u zimního stadionu. 

- objednání placené inzerce Městského úřadu Le-
deč nad Sázavou ve Zlatých stránkách 2008 za 
částku 3998,40 Kč se společnosti 0 2 Telefonica. 

II. RM neschvaluje: 
- z bezpečnostních důvodů žádost o.s. Molekul 

o povolení vstupu (bezplatný pronájem) na 
spodní ochoz věže polikliniky a do objektu kina 
na organizování akce Den ledečských památek, 
na den 14. 9. 2007. 

III. RM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu podpisem Dodat-

ku č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/100183/0532455/ 
001/2007 s firmou AVE CZ odpadové hospodář-
ství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2. 

IV. RM ukládá: 
- starostovi města Stanislavu Vrbovi vyvolat nové 

jednání s firmou ROBOINVEST za účelem pod-
pisu nájemní smlouvy na pozemky v rekreačním 
areálu Sluneční zátoka a v případě neúspěchu 
jednání řešit záležitost právní cestou. 
Termín: 30. 9. 2007 
Zodpovídá: starosta města 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou 
konaného dne 17. září 2007 
I. ZM schvaluje: 
- zrušení veřejné zakázky „Nakládání s odpady na 

území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění 
odpadů ze svozové oblasti zadavatele" schválené 
zastupitelstvem města dne 11.10.2006. 

- podání správní žaloby ke krajskému soudu na 
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatele 
veřejné zakázky „Nakládání s odpady na území 
Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze 
svozové oblasti zadavatele" 

- použití zadávací dokumentace na veřejnou zakáz-
ku „Nakládání s odpady na území Města Ledeč 
nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové 
oblasti zadavatele" ve znění schváleném zastupi-
telstvem města 11.10.2006. 

- „Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad 
Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti 
zadavatele" na úřední desce města Ledeč nad 
Sázavou. 

- „Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad 
Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti 
zadavatele" obeslat následují firmy: 
1. SITA MORAVIA a.s, Holzova 14, 628 00 
Brno, 
2. AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
s.r.o. Praha 2, 
3. REMONDIS s.r.o, Praha, 
4. COMPAG VOTICE s.r.o, Kaplířová 789, 
259 01 Votice, 
5. Marius Pedersen a.s., Malé náměstí 124, 
500 03 Hradec Králové, 
6. .A.S.A. Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V., 380 01 
Dačice 
7. Služby Pardubice, s.r.o. 

- veřejnoprávní smlouvu mezi městy Ledeč 
nad Sázavou a Světlá nad Sázavou o rozšíření 
územní působnosti světelské městské policie na 
území města Ledeč nad Sázavou na období do 
31.12.2008. 

- přistoupení krajské organizace Gymnázium, 
Střední odborná škola a Vyšší odborná škola 
Ledeč nad Sázavou do metropolitní sítě LeNet za 
předpokladu uhrazení jednorázového vstupního 
poplatku, který bude sloužit k úhradě nákladů 
na položení chrániček DHPE na chybějících 
trasách. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projed-
nalo návrh na rozpočtová opatření č. ZM04 R03 
na rok 2007 a tento návrh na základě ustanovení 
§ 84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, schvaluje, 
návrh změny závazných ukazatelů rozpočtu dle 
podkladového materiálu ZM-04/2007-16. 
rozšíření „Pravidel města Ledeč nad Sázavou" 
o vytváření a použití účelových prostředků Fon-
du rozvoje bydlení na území města Ledeč nad 
Sázavou dle čl. V. odst. 3 - závazný vzor smlouvy 
o ustanovení navazující na čl. V. odst. 2 - lhůta 
a režim splácení o toto znění: 
čl. 4) smlouvy se doplňuje: 
Půjčku lze splatit i před dohodnutým termínem 
na základě dodatku ke smlouvě o půjčce, za 
předpokladu, že bude uhrazena celá smluvní 
částka, tj. včetně úroků za celé smluvní období. 
Schválení dodatku ke smlouvě si vyhrazuje rada 
města. 
úhradu nákladů na odstranění havarijního stavu 
společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
jako svůj 75% podíl na vstupním schodišti do 
bytu ing. Znojemské na ledečském hradě s tím, 
že zbývajících 25% uhradí druhý společník fi. 
AQUACOMP HARD s.r.o. Ledeč nad Sázavou 
a práci provede firma TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., kde je město 100% vlastníkem, 
urbanistickou studii zasíťování parcel pro výstav-
bu rodinných domků v lokalitě Plácky 1 od firmy 
DRUPOS za cenu 55.000,- Kč. 
uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. 
Děčín na věcné břemeno, spočívající v právu 
zřizovat a provozovat zařízení distribuční sousta-
vy (uložení vodiče) u pozemku pare. číslo 229/1 
(PK286/1) v kat.území Habrek za cenu 500,- Kč. 
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 
(uložení vodiče a osazení stávající rozvodné 
skříně) u pozemků pare. číslo PK905/6, PK 
2243 a budovy čp. 644 na pozemku parc.číslo 
st. 697 v kat.území Ledeč nad Sázavou za cenu 
1500,- Kč. 
uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. 
Děčín na věcné břemeno spočívající v právu 
zřizovat a provozovat zařízení distribuční sou-
stavy (uložení vodiče)u pozemku pare. číslo PK 
905/6 v kat.území Ledeč nad Sázavou za cenu 
500,- Kč. 
uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. 
Děčín na věcné břemeno spočívající v právu zři-
zovat a provozovat zařízení distribuční soustavy 
(uložení vodiče)u pozemku pare. číslo 54/43 
v kat.území Habrek za cenu 600,- Kč. 
koupi pozemků pare. č. PK 916 o výměře 7794 
m2, PK 917 o výměře 392 m2 a PK 918 o výměře 
83 m2 (celkem 8269m2) v lokalitě Plácky v kat. 
území Ledeč nad Sázavou od paní Věry Sladkov-
ské, bytem Stínadla 1096, Ledeč nad Sázavou za 
cenu 90 Kč/m2. 
bezúplatný převod pozemku parc.č. 1650/80 
- ostatní komunikace o výměře 180 m2 od státu 
prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a pověřuje starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem smlouvy a doložky, 
zveřejnění záměru města odprodat 11 bytů v do-
mě čp. 400 v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou, 
odprodej části pozemku parc.č. 2291/4 -ostatní 
plocha o výměře 45 m2 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou, manželům Panským, bytem Ledeč nad 
Sázavou, Na Rámech 909, za cenu 100,- Kč/m2 

s tím, že podklady o geometrickém zaměření 
předloží kupující. 
uzavření darovací smlouvy s fyzickou osobou 
panem Ing. Františkem Hortem, bytem Stínadla 
1035, Ledeč nad Sázavou na pozemky parc.č. 
1622/4 o výměře 1221 m2 a parc.č. 1622/5 
o výměře 534 m2, oba vedeny jako ostatní plocha 
v kat. území Ledeč nad Sázavou, jako kompenza-
ci k vyrovnání nároků za zrušenou kupní smlou-
vu z 13.3.2002 uzavřenou mezi Městem Ledeč 
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nad Sázavou a nesprávně formulovanou druhou 
stranou, Ing. František Hort REGATECH pod 
obchodním jménem. 

- zařazení komunikace Kozlov - Vrbka v k.ú. 
Souboř a Vrbka do silniční sítě Města Ledeč nad 
Sázavou. 

- převedení místní komunikace Kozlov - Vrbka 
v k.ú. Souboř a Vrbka do silniční sítě Kraje Vy-
sočina. 

II. 
III. ZM vyhlašuje: 
- 2. výběrové řízení pro rok 2007 v souladu s či. 

IV., odst. 2 a 6 „Pravidel" pro vytváření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na 
území města Ledeč nad Sázavou pro žadatele 
o půjčku z FRB města s tím, že termín pro podání 
žádostí bude od 18. 9. do 19. 10. 2007. 

IV. ZM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu podpisem dodatku 

smlouvy s firmou AVE CZ na zajištění služby 
„Nakládání s odpady", kterým se smlouva pro-
dlužuje do 31.12.2007. 

- starostu města Stanislava Vrbu podpisem dodatku 
smlouvy s firmou .A.S.A. na pronájem a provoz 
sběrného dvora, kterým se smlouva prodlužuje do 
31.12.2007. 

- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu smluv 
o půjčce společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. ve výši příspěvků poskytovaných v minu-
lých letech na opravy ledečského hradu. O tyto 
půjčky bude navýšeno základní jmění ve společ-
nosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

V. ZM jmenuje: 
- komisi pro otevírání obálek, výběr ze zájemců 

a posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení veřejné zakázky „Nakládání s odpady na 
území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění 
odpadů ze svozové oblasti zadavatele" : včetně 
určení náhradníků: 
komise náhradníci 
Ing. Jan Drápela Ing. Petr Stránský 
Josef Nechvátal RNDr. Pavel Policar 
Mgr. František Trpišovský Martin Píbil 
Zástupce z MěÚ Chotěboř Karel Šrámek 
Zástupce z MěÚ Světlá n.S. Jana Fotrová 
Tajemník komise: Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí 
OVŽP MěÚ Ledeč nad Sázavou. 
Komise zahájí svoji činnost 24.9.2007 v 15:00 
hodin, kdy jí bude předána zadávací dokumen-
tace a jmenovací dekrety. První zasedání komise 
proběhne k termínu otvírání obálek 15.10.2007. 

VI. ZM neschvaluje: 
- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad 

Sázavou Společenství vlastníků bytů čp. 571-
573, ulice Jaroslava Haška na opravu střechy. 

- odprodej části pozemku parc.č. 2078/21 -ostatní 
plocha o výměře 42 m2 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou, manželům Popkovým, bytem Ledeč 
nad Sázavou, Slunečná 887. 

VII. ZM ukládá: 
- starostovi města Stanislavu Vrbovi a předsedovi 

Kontrolního výboru ing. Janu Drápelovi předlo-
žit na příští zasedání zastupitelstva města návrh 
Jednacího řádu Kontrolního výboru. 
Termín: 5.11.2007 
Zodpovídá: Stanislav Vrba, ing. Jan Drápela 

- starostovi města Stanislavu Vrbovi projednat 
možnou spolupráci s policií ČR v oblasti měření 
rychlosti ve městě. 
Termín: 5.11.2007 
Zodpovídá: Stanislav Vrba 

- starostovi města Stanislavu Vrbovi podniknout 
kroky pro získání firmy na realizaci zasíťování 
parcel pro rodinné domky v lokalitě Plácky 1. 
Termín: 5.11.2007 
Zodpovídá: Stanislav Vrba 

- oddělení majetku a investic Odboru samosprávy 
Městského úřadu Ledeč nad Sázavou projednat 
s Realitní kanceláří Sever, s.r.o. odprodej bytů 
bytového domu čp. 400 bytů do osobního vlast-
nictví v souladu s Mandátní smlouvou č. 75/98 
s Realitní kanceláří Sever, s.r.o. ze dne 9.9.1998 
Termín: 31.10.2007 
Zodpovídá: Ludmila Štěpánková 

- starostovi města Stanislavu Vrbovi svolat pra-
covní komisi pro převzetí nemovitého majetku 
o.s. TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou do majetku 
města Ledeč nad Sázavou. 
Termín: 30.9.2007 
Zodpovídá: Stanislav Vrba 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 24. září 2007 
V. RM schvaluje: 
- vydat předběžný souhlas vlastníka nemovitosti 

s umístněním sídla společnosti AdriJan BP s.r.o., 
ve stávajících pronajatých prostorech v budově 
čp.450 (poliklinika) ul. Habrecká, Ledeč nad 
Sázavou. 

- pronájem nebytových prostor Jiřímu Štechovi 
(garáž) o výměře 16,56 m2 v budově čp.450 (po-
liklinika) ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou. 

- Dodatek č.l ke smlouvě o dílo č. 07/0/014 
z 13.8.2007 na provedení šachetních dveří při 
rekonstrukci výtahu ve smuteční síni s firmou 
ROVEX Slatiňany spol. s.r.o. 

- zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc.č. 
1230/25 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

- možnost vydání územního rozhodnutí a staveb-
ního povolení podle předložené PD na stavbu 
„Novostavba nákupního střediska Ledeč nad 
Sázavou, ul. Koželská". 

- vydání územního souhlasu s provedením opěrné 
zdi a terénních úprav u bývalé kotelny K96 
v sousedství pozemků města - parc.č. 2070/32 
a 2070/33 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

- výsledek výběrového řízení na nákup nového 
osobního automobilu Suzuki Ignis formou lea-
singových splátek a protiúčetem nabídnout ojetý 
automobil Felície HBJ 21-46.. 

- uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - Povýsadbo-
vá péče sadových úprav lesoparku Šeptouchov" 
s firmou Ing. Karel Beinhauer, V.B.Juhna 1660, 
Pelhřimov. Předmětem a účelem smlouvy je 
údržba zeleně lesoparku Šeptouchov na roky 
2008. Smluvní cena pro rok 2008 představuje 
částku 233.906,50Kč bez DPH. Položkový výkaz 
výměr je součástí smlouvy. 

- text Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakáz-
ku „Nakládání s odpady na území Města Ledeč 
nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové 
oblasti zadavatele". 

- stanovení ceny za pronájem ledové plochy násle-
dovně: 
1800,- Kč za 75 min. hrací doby - pro hokejové 
zápasy 
1400,- Kč za hodinu pro oddíl krasobruslení 
z H.Brodu 
600,- Kč za hodinu pro mimo sezónní využití 
80,- Kč za hodinu - ranní kolektivní bruslení do 
8:00 hodin 
Ceny veřejného bruslení a bruslení škol zůstávají 
beze změny. 

- použití znaku a praporu města při akci 14. čes-
koslovenský potlach ve dnech 27. - 30.9.2007 
u Hájenky sv. Huberta na obcí Hradec u Ledče 
nad Sázavou. 

- pronájem bytu zvláštního určení č.26, 5.května 
1252, Ledeč nad Sázavou v DPS paní Píbilové 
Růženě, bytem Zahradní 729, Ledeč nad Sáza-
vou, a to na dobu neurčitou. Rada města schva-
luje nájemné sjednané dohodou ve výši 770,- Kč 
měsíčně. 

- pronájem bytu zvláštního určení č.36, 5.května, 
Ledeč nad Sázavou v DPS paní Maláškové Marii, 
bytem Na Rámech 804, Ledeč nad Sázavou, a to 
na dobu neurčitou. Rada města schvaluje nájem-
né sjednané dohodou ve výši 749,- Kč měsíčně. 

- bezplatné užívání zadní části rekultivované 
skládky Rašovec jako cvičiště psů. 

VI. RM pověřuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu předáním osvěd-

čení 2. náhradníkovi volební strany č.4 KDU-
-ČSL panu Jaroslavu Poborskému o tom, že se 
stal dnem 14.září 2007 s odvolávkou na § 56 
odst. 1 a 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do 
zastupitelstev obcí členem zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou. 

VII. RM ukládá: 
- OdMal bude důsledně dbát na dodržování povin-

ností mandatáře stanovených v čl.IV Mandátní 
smlouvu o obstarávání správy polikliniky. 
Termín: průběžně 
Zodpovídá: Zdena Čubanová - OdMal 

VIII. 
IX. RM odkládá: 
- rozhodnutí o provedení prací na rekonstrukci 

ordinace ušní, nosní, krční - MUDr Josefa Ma-
tějů v budově polikliniky čp.450 v Ledči nad 
Sázavou. 

Pohotovost pouze v nemocnicích a za úhradu 
Od 1. ledna 2008 bude Lékařská služba 

první pomoci (LSPP) - pohotovost pro děti 
i dospělé poskytována pouze v krajských ne-
mocnicích! Rozhodlo tak krajské zastupitelstvo 
kraje Vysočina na svém červnovém jednání. 
Přes protesty a společnou snahu starostů 
okresu Havlíčkův Brod se nepodařilo toto roz-
hodnutí zvrátit. Dosáhli jsme pouze příslibu, 
že v Ledči nad Sázavou a v Chotěboři bude 
záchranka (RZS) posílena o lékaře. 

Kraj Vysočina organizuje LSPP po zániků 
okresních úřadů od roku 2003, kdy začal posky-
tovat pověřeným obcím částku 64,- Kč na obyva-
tele spádového území. V ledečském regionu tato 
částka představovala sumu cca 630 000,- Kč. Tato 
suma nám však stačila na zajištění každodenní 
LSPP pouze z poloviny. Proto jsme opakovaně 
žádali o příspěvek ORP Světlá nad Sázavou 
a okolní obce a LSPP v letech 2004-2005 takto 

zajišťovali prostřednictvím společnosti Nemoc-
nice Ledeč-Háj, s.r.o. Navštěvovalo ji tehdy cca 
2500 pacientů za rok. Od roku 2006, kdy nám 
přestala přispívat Světlá nad Sázavou, jsme LSPP 
v našem městě začali zajišťovat, tak jako ostatní 
města havlíčkobrodského okresu, prostřednictvím 
firmy BAUKOMPLEX, a.s. Podařilo se nám tím 
udržet alespoň víkendovou službu lékařů na poli-
klinice a možnost výjezdní služby ve všední dny. 
Nyní tedy přicházíme i o tuto možnost. 

Kraj Vysočina se pro příští roky rozhodl jít ces-
tou posilování rychlé záchranné služby a zabezpe-
čování záchrany života. Z částky 33 mil. korun, 
kterou v minulých letech přerozděloval na LSPP, 
chce nemocnicím ponechat cca polovinu a druhou 
polovinu věnovat právě na ZZS. Pro náš region 
však shání lékaře ZZS již dva roky! Žádali jsme 
proto společně se starostou Chotěboře, aby LSPP 
v našich městech zůstala alespoň do doby, než se 

tu objeví lékař na záchrance. Ani v tom nám kraj 
Vysočina nehodlá vyhovět. Přislíbil pouze, ústy 
náměstka hejtmana Hájka, že RZS se bude částeč-
ně věnovat i pohotovostním pacientům. 

Změny v LSPP se sice týkají celého kraje Vy-
sočina, ale v havlíčkobrodském okrese se touto 
změnou bohužel ruší systém, který fungoval a kte-
rý mohl být pro ostatní okresy příkladem. Vedení 
havlíčkobrodské nemocnice teď musí řešit otázky, 
kde a s kým bude pohotovost v nemocnici zajiš-
ťovat. Zatím má stanoveny tyto provozní hodiny 
LSPP: po-pá 17-20 hod., so a ne 9-16 hod. Dětská 
pohotovost bude na dětském oddělení, pohotovost 
pro dospělé bude zřízena v objektu ZZS a zubní 
pohotovost bude fungovat dosavadním systémem 
střídání ordinací po celém okrese. K tomu již zbý-
vá pouze dodat, že ošetření na pohotovosti bude 
od příštího roku v rámci reformních kroků pouze 
za úhradu. -sv-
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VČELY A VČELAŘI 
Nižší denní teploty v říjnu nedovolují, 

aby včely vylétaly za pastvou. Přesto při 
oteplení přes 16 °C vidíme na česně, jak 
se včely vrací s roušky pylu. Starost vče-
laře v tomto měsíci je využít doby, kdy 
již včely neshání potravu, k roztřídění 
odebraných prázdných plástů - souší. Je 
nutné tmavé souše, v kterých se vylíhlo 
několik desítek generací včel, z rámků 
vyřezat a připravit ke zpracování na 
vosk. Naopak souše světlé, jak říkáme 
„žemlové barvy", a panenské se musí za-
bezpečit proti zavíječi voskovému. Tyto 
souše budou v příštím roce nutné při 
rozšiřování obydlí včel a základem pro 
získávání kvalitního a chutného medu. 

Zpracování vyřezaných tmavých sou-
ší, aby se z nich získalo co nejvíce kva-
litního vosku, je práce poměrně složitá. 
Bez místnosti, kde má včelař k dispozici 
klasická kuchyňská plátová kamna do-
statečně veliká a nemusí dbát na čistotu 
v místnosti, to dělat nelze. Dále je třeba 
mít speciální vařák na vosk, větší smal-
tovaný hrnec a starší smaltovaný kbelík 
na vytěžený vosk. 

Bod tání včelího vosku se udává 
kolem 73 °C. Do smaltovaného hrnce 
s vroucí vodou se vloží tmavé souše 
určené na zpracování na vosk. Teplem 
vody se vosk začne rozpouštět a v hrnci 
máme tmavou nevzhlednou kaši, která je 
tvořena vodou, voskem a „košilkami"-
to jsou zbytky z kukel po vylíhnutí včel, 
které zůstávají na stěnách buněk. Tato do 
varu uvedená kaše se nalije do vařáku 
na vosk. 

Vařák na vosk je zhotoven z pocínova-
ného, nebo nerez plechu. Vosk totiž při 
styku se železem zčerná. Ve spodní části 
vařáku je prostor pro vodu. Pára při uve-
dení vody do varu prochází trubičkami 

do horní poloviny, kde prohřívá vlastní 
lisovací zařízení. To je obdobné jako 
u lisu na ovoce. Do horní části vařáku 
se vloží menší jutový pytel, do kterého 
se nalije prohřátá kaše s voskem. Při 
lisování vytéká z výpustného kohoutu 
voda s voskem a nečistotami. Tato směs 
se shromažďuje ve smaltovaném kbelí-
ku. Vosk , který má menší specifickou 
váhu než voda, zůstane při hladině. Po 
vychladnutí, nejlépe druhý den, se vyjme 
voskový koláč z kbelíku. Na horní straně 
je pěkně žlutý , nečistoty ze spodní stra-
ny se seškrabou. Takto získaný vosk je 
ryze přírodní produkt vytvořený včelami 
v jejich voskových žlázách. 

Vosk slouží jako surovina pro výrobu 
mezistěn, které dává včelař zpět do úlu, 
aby včely měly základ pro svoje nové 
souše. Včelí vosk je žádaný ve farmaceu-
tickém průmyslu, dříve se mnoho vosku 
spotřebovalo na konzervaci zbraní, v po-
slední době pro výrobu svíček. 

Pod plotnou lisu zůstanou košilky, kte-
rým včelaři říkají výtlačky. Ty nyní slou-
ží jako dobré hnojivo do zahrádky. Ve 
výtlačcích zůstává ještě menší množství 
vosku. Ten by se dal vytěžit za pomocí 
průmyslových odstředivek nebo che-
micky. Koncem padesátých let minulého 
století, kdy byl nedostatek vosku, bylo 
dokonce dovoleno přidávat chemicky 
získaný vosk v objemu 10% do vosku 
při výrobě mezistěn. Výkupní cena su-
chých výtlačků byla tehdy 2,50 Kč za 
kg. Za zmínku stojí, že denní mzda byla 
tehdy v lesnictví 29,20 Kč. 

Přidávání chemicky získaného vosku 
do vosku pro výrobu mezistěn se nelíbilo 
včelám - nerady k takovým mezistěnám 
přidávaly svůj přírodní vosk - a tedy 
ani včelařům. Tehdy v roce 1958 se 

pokrokoví včelaři zde v Ledči n. Sá-
zavou rozhodli zakoupit ruční válcový 
lis na mezistěny a vyrábět mezistěny 
z čistého včelího vosku ze své oblasti. 
Obdobný postup zvolili i včelaři z Hum-
polce a Havlíčkovu Brodu, kteří se u nás 
v Ledče učili mezistěny vyrábět. 

Tato výroba sloužila včelařům i z dale-
kého okolí až do konce osmdesátých let, 
kdy podle nových veterinárních opatření 
bylo nutno vosk před výrobou mezistěn 
zahřát na 117 °C - nutnost zničení spor 
včelího moru. Tomuto požadavku nebylo 
možno v Ledči n. S. vyhovět, proto byla 
výroba ukončena. Dnes se mezistěny vy-
rábí ve specializovaných výrobnách, kde 
lze čistý včelí vosk vyměnit za kvalitní 
mezistěny. 

Protože největší poptávka po mezistě-
nách je v květnu a výroba ani obchod ne-
stačí každoročně tento nápor zvládnout, 
je třeba včelařům připomínat moudro 
zkušených včelařů: „Správný včelař má 
mít již na Mikuláše dostatečné množství 
mezistěn pro svoje včelstva pro příští 
sezónu." 

Potom i zájemci o doma ručně vyrá-
běné svíčky z mezistěn z pravého včelí-
ho vosku si budou moci mezistěny před 
vánočními svátky od včelaře zakoupit. 
Zhotovit si voňavou svíčku není nároč-
ná práce, dá se dělat doma v kuchyni 
a zvládnou to i školáci pod dohledem 
rodičů. Děti si tak budou moci vlastno-
ručně vyrobit dárek, který každého jistě 
potěší. 

Jak si doma vyrobit z mezistěny z pra-
vého včelího vosku voňavou svíčku, 
napíšeme pro čtenáře Ledečských novin 
někdy příště. 

Základní organizace ČSV o.s. 
Ledeč nad Sázavou 

Medovina je zřejmě nejstarší alkoho-
lický nápoj. Také se o ní ale říká, že 100 
nemocí léčí a 1000 nemocí předchází. 
Med byl totiž pro naše předky hlavním 
sladidlem a lidovým lékem. Už staří Re-
kové a Egypťané ho přikládali na oteklé 
rány. Pochopitelně byl tehdy velice dra-
hý a nemohl ho mít každý. 

V současné době statistici vypočítali, 
že každý člověk spotřebuje stokrát více 
cukru než medu. Tomu odpovídá zvýše-
ná hladina cholesterolu v krvi i to, že je 
med silně podceňovaný. Přitom obsahuje 
fruktózu, glukózu, sacharózu, také ami-
nokyseliny, bílkoviny, enzymy a škroby, 
j ev něm zastoupena řada vitaminů, flavo-
noidy, minerální látky a stopové prvky. 

Vzhledem k nízkému obsahu vody 
(18%) působí výrazně antisepticky 

MEDOVINA A MED 
a byla prokázána i jeho účinnost proti 
bakteriím. Má podobné účinky jako 
antibiotika, ale nepoškozuje přirozenou 
střevní mikroflóru. Naopak snižuje bo-
lest a podporuje růst poškozených tká-
ní. Ovlivňuje příznivě činnost žaludku 
a střev, zmírňuje srdečně-cévní potíže. 
Díky obsahu železa a mědi zlepšuje 
tvorbu krve. Je tudíž velkým pomocní-
kem hlavně pro děti a sportovce. 

V kuchyni med nachází uplatnění 
především při přípravě pečiva, ale i pe-
čených masitých jídel. Při snídani si po-
chutnáme na chlebu s máslem a medem. 
Známá MEDOVINA se vyrábí z medu 
kvašením. 

Dnes je možno zakoupit různé 
druhy medu. Asi nejznámější je med 
KVĚTOVÝ, z nektaru ovocných stro-

mů a pampelišek. K běžným druhům 
patří také med AKÁTOVÝ, LIPOVÝ, 
ŘEPKOVÝ, POHANKOVÝ, SLU-
NEČNICOVÝ, LEVANDULOVÝ atd. 
Za nej kvalitnější bývá považován med 
LESNÍ, protože má méně bílkovin a je 
bohatý na stopové prvky. 

Pokud se chceme medem léčit v sych-
ravém počasí nebo při nemocech horních 
cest dýchacích, doporučuje se nejčastěji 
užívat ho s teplým mlékem, citrónovou 
šťávou či lipovým čajem. Čaj sladíme 
až po částečném vychladnutí, protože 
při vysokých teplotách se v medu ničí 
některé léčivé účinky. Sklenice teplého 
mléka s medem před spaním upravuje 
i poruchy spánku. Stále platí, že med je 
dar z přírodní apatyky. 
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Obec Bělá si v roce 1963 bohužel nedokázala 
udržet svoji samosprávu a do roku 1992 patřila 
administrativně pod obec Jedlá. Po osamostatnění 
zůstaly ve vlastnictví obce pouze tři objekty - ha-
sičská zbrojnice, kaplička a autobusová čekárna, 
v jejíž zadní části se nacházela veřejná knihovna. 
Do této malé místnosti bylo nutno ještě umístit 
kancelář obecního úřadu, která v tomto naprosto 
nevyhovujícím prostoru byla provozována až 
do jara letošního roku, tj. celých 15 let!! Zde 
se ukázalo, jak velmi nešťastné bylo rozhodnutí 
o prodeji obecné školy v období sloučení s Jedlou 
a Chřenovicemi. 

V zimě roku 2004 schválilo místní zastupitelstvo 
zakoupení chátrající budovy bývalého hostince 
„U Tvrdíků". Tento objekt chtělo postupně zrekon-
struovat na víceúčelovou obecní budovu. Stavební 
práce byly započaty v květnu následujícího roku, 
a to svépomocí. Začátkem roku 2006 se podařilo 
získat státní dotace z ministerstva financí a v listo-
padu téhož roku již byla budova úspěšně dokon-
čena a řádně zkolaudována. Na jaře letošního roku 
byl objekt kompletně vybaven novým nábytkem 
a 31. března slavnostně otevřen veřejnosti. Na-
chází se zde kancelář obecního úřadu, zasedací 
místnost, knihovna, kuchyňka, společenský sál, 
výčep s barem, salónek, kuchyň, sklad a sociální 
místnosti. Celková rekonstrukce, včetně vybavení, 
se vyšplhala k částce 7.0 mil. Kč. Státní dotace 
z ministerstva financí činily 4.0 mil. Kč. Tato akce 
se tak stala finančně nejnáročnější, v celé samostat-
né působnosti obce. Výstavbou této budovy získala 
obec reprezentativní prostory, které však nevyužívá 
pouze sama. Pronajímány jsou jak organizacím, tak 
jednotlivcům, a to i nemístním. Pořádány jsou zde 
zábavy, plesy, schůze, svatby, životní jubilea, atd. 

Další investiční akce, které byly v posledním 
období realizovány: v Tasících byla provedena 
rekonstrukce dřevěného kříže u rybníka s jeho 
slavnostním vysvěcením, rekonstrukce čekárny 
včetně vývěsky a nové veřejné osvětlení. Ve Bělé 
došlo k rozšíření veřejného osvětlení a dešťové 
kanalizace. Dále pak byl proveden průzkumný vrt 
pro plánovaný veřejný vodovod. Pro malý zájem 
obyvatel o připojení se k veřejnému vodovodu 
však tento záměr nebude prozatím realizován. 
V letošním roce došlo rovněž k opravě omítek 
a nátěrů na čekárně, kapličce a hasičské zbrojnici 
o celkové hodnotě 250 tis. Kč. 

V příštím roce je hlavní prioritou dokončení 
rekonstrukce sportovního hřiště v Bělé, dokončení 
územního plánu a internetových stránek obce. Re-
konstrukce sportovního hřiště byla rozdělena na tři 
etapy. V minulém roce byla provedena její I. eta-
pa, při které byly odstraněny původní podkladní 
vrstvy a provedeny nové, včetně drenáží. V letoš-
ním roce proběhla II. etapa, při které byl proveden 
bezúdržbový povrch, tvořený vodopropustným 
asfaltem. Na tento asfalt lze v budoucnu aplikovat 
umělý povrch. V dokončující III. etapě, která pro-
běhne v příštím roce, bude provedeno nalajnování 
a osazení stožárů na sítě. Celkové náklady všech 
tří etap se budou pohybovat kolem 800 tisíc Kč, 
z čehož dotace činí 350 tis. Kč. Náklady na zpra-
cování územního plánu budou 250 tis. Kč. 

Vzhledem k finanční náročnosti výše uvede-
ných akcí, bylo obecním zastupitelstvem schvále-
na žádost o poskytnutí úvěru ve výši 1.5 mil. Kč. 

8. září letošního roku se v Bělé uskutečnilo 
setkání rodáků, kterého se i přes ne příliš ideální 
počasí zúčastnilo kolem 150 občanů. Setkání bylo 

zahájeno slavnostní mší v místní kapličce, v jejímž 
závěru pan farář Antonín Pavlas požehnal a vysvě-
til prapor - nový obecní symbol. Od kapličky se 
šlo za doprovodu hudby k památníku padlých z 1. 
světové války, kde byl členy místního sboru dob-
rovolných hasičů položen věnec a zazněla hymna. 
Poté se průvod přemístil do obecní budovy. Zde 
přítomné přivítal starosta obce Pavel Lhoťan a po 
slavnostním přípitku je obeznámil s historií vzni-

ku Bělé a Tasic a následně podal informace o no-
vých obecních symbolech, včetně jejich významu. 
Hospodářka obce Marie Kalhotková pak shrnula 
hospodaření obce za poslední období, vzpome-
nula minutou ticha na zemřelé občany i na místní 
šenkýřku Toničku. Rovněž byly předány drobné 
upomínkové předměty nej starším rodákům. 

Poté pronesli proslovy kmotrové bělské vlajky, 
místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky Ing. Jan Kasal a zastupitel kraje 
Vysočina pan Jaroslav Poborský. 

Dále následoval autobusový zájezd do tasické 
sklárny „Huť Jakub" a poté již taneční zábava, 
která se protáhla do ranních hodin. 

Nej významnějším bodem tohoto setkání bylo 
vysvěcení obecních symbolů - znaku a vlajky. 

V roce 2005 obecní zastupitelstvo rozhodlo 
o vyhotovení grafických návrhů znaku a praporu 
obce. Tímto úkolem byla pověřena heraldická 
kancelář pana Martina Pavlů ze Zlína. Ze čtyř jeho 
návrhů však ani jeden nebyl obecním zastupitel-
stvem schválen a tudíž muselo dojít k jeho znač-
ným korekturám, kterými byl pověřen starosta 
obce. Po prostudování heraldických pravidel na-
vrhl upravený znak, který byl zastupiteli schválen. 
Tento návrh pak byl 13. prosince 2006 schválen 

podvýborem pro heraldiku poslanecké sněmovny. 
5. dubna 2007 byl v budově poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky, z rukou jejího 
předsedy pana Miloslava Vlčka, předán starostovi 
dekret o udělení znaku a vlajky obci Bělá. 

Znak obce se skládá ze dvou částí, které charak-
terizují dvě osady - Bělou a Tasice. 

Bělou, znázorněnou v pravé části charakterizu-
je symbol tvrze, díky níž osada vznikla. Tvrz je 
osazena do zeleného pole, což je symbol země-
dělství a lesů. 

Tasice, které jsou znázorněny v levé části, cha-
rakterizuje skleněný pohár, symbol sklárny, díky 
níž osada vznikla. Pohár je osazen do červeného 
pole, což je symbol ohně a sklářství. 

Znak obce je ještě doplněn o zkřížená hornická 
kladívka - což symbolizuje vznik Bělé jako původní 
hornické osady, a o leknínový trojlist, což je symbol 
nejznámějšího vlastníka obce - pánů z Říčan. 

Znak a prapor obce se tak stávají nej význam-
nějšími symboly obce a zároveň reprezentanty její 
samostatné působnosti. 

Obec je součástí mikroregionu „Ledečsko" 
a prochází tudy cyklostezka, spojující havlíč-
kobrodský a kutnohorský okres. 

V současné době žije v obci 204 obyvatel, z to-
ho 159 v Bělé a 45 v Tasicích. Nachází se zde 121 
domů, z nichž je 75 trvale obydlených. Průměrný 
věk obyvatel je 41,1 let. 

K občanské vybavenosti patří obchod se smíše-
ným zbožím „Jednota" a restaurace „U kaštanu". 
Dále se zde nachází sklárna „Huť Anna" v Bělé, 
sklářský skansen „Huť Jakub" v Tasicích, pneu-
servis, autoopravna a drobní živnostníci podnika-
jící ve stavebnictví či ekonomice. 

Ke sportovním aktivitám mohou občané využít 
fotbalové hřiště ve Bělé a v Tasicích, posilovnu 
a víceúčelové hřiště (momentálně v rekonstrukci) 
v Bělé. 

Obecní úřad nezanedbává ani společenský 
život v obci. Každoročně pořádá dětský karne-
val, dětský den, setkání důchodců, posvícenskou 
a pouťovou zábavu, autobusové zájezdy, fotba-
lový turnaj mužů a žen (recenze bude v příštím 
čísle L.N.) a po pěti letech setkání rodáků. Při 
příležitosti životního jubilea dostávají senioři 
dárkové balíčky a novorozenci částku 10000,-
Kč. Rovněž je obyvatelům umožněno sledovat 
důležité sportovní přenosy na velkoplošné televizi 
v obecní budově. Všemi těmito akcemi se obecní 
zastupitelstvo snaží o zachování tradiční vesnické 
pospolitosti. 

Na společenském životě se dále podílí sbor 
dobrovolných hasičů, jediný spolek v obci. Pořá-
dají zábavy, plesy, spolupořádají fotbalový turnaj 
a dětský den. Rovněž vzorně reprezentují obec na 
hasičských soutěžích a v případě potřeby bezplat-
ně pomáhají na zvelebování obce. 

Zastupitelstvo obce má 7 členů a pracuje ve slo-
žení: neuvolněný starosta - Pavel Lhoťan, místosta-
rosta - Petr Flekal, členové zastupitelstva - Aleš 
Buchta, Pavel Černý, Zdeněk Kalhotka, Jiří Prchal 
a Milan Tvrdík. Zajímavostí je, že věkový průměr 
obecního zastupitelstva je pouhých 31,2 let! 

Výstavbou víceúčelové obecní budovy byla 
rovněž obnovena tradice pořádání zábav a ple-
sů. Po již pořádané pouťové zábavě se zde dále 
uskuteční: 20. 10. Posvícenská zábava - hraje IRIS 
BAND, 25. 12. Vánoční zábava - TIP, 9. 2. Hasič-
ský ples - VYSOČINA. Na všechny tyto akce jste 
co nejsrdečněji zváni. Pavel Lhoťan 
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• Nové parkoviště firmy Pracolor 
Mezi bývalou samoobsluhou nad poliklinikou a byto-

vým domem čp. 555-7 v ulici Ke Stínadlům vybudovala 
firma Pracolor, která má v budově čp. 975 svoji provo-
zovnu, nové parkoviště. Budování nejprve předcházelo 
jednání s městem a s obyvateli bytového domu, kteří na 
sousedním pozemku města měli své zahrádky, výkup 
části tohoto pozemku od města, nutná projekční příprava 
a rozsáhlé terénní úpravy, při kterých největší problémy 
způsobovala zvětralá skála a prameny vody. Proto zde 
před finálním zadlážděním plochy parkoviště musela být 
nejprve vyřešena kanalizace a opěrná zeď. Ta nahradila 
nehezkou zarostlou stráň s chatrným plotem. 

Nové parkoviště bude sice sloužit pouze pro potřeby 
firmy Pracolor, ale na parkovišti u polikliniky tím dojde 
zajisté k uvolnění několika míst a celá lokalita kolem bý-
valé samoobsluhy stavbou parkoviště prokoukne. 

• Vyspravená Barborka 
Stav místní komunikace v ulici Barborka byl již po 

léta ostudný. Narušený povrch, výmoly, rozdrolený as-
falt se rok od roku zhoršovaly, což při letní rekonstrukci 
Koželské ulice mnozí z nás poznaly na vlastní oči nebo 
spíše kola. Barborku v té době využíval jako objízdnou 
trasu kde kdo i nákladní auta. Pro přívalové deště pak 
nebylo těžké dílo zkázy dokonat. Proto rada města vyho-
věla žádosti obyvatel z ulice Barborka a schválila v září 
provedení opravy této komunikace. Správce ledečských 
komunikací, Technické služby, k ní přistoupily hned bě-
hem září. Nákladem sto tisíc korun provedly celoplošné 
vyspravení od budovy Léčiv až na konec obytné zástav-
by. Oblíbená zkratka a „výpadovka" na Hněvkovice je 
opět alespoň v této části vyspravená a sjízdná. 

• Ústí Olešenského potoka dostává novou podobu 
Po problémech způsobených přívalovými dešti po-

kračuje ledečská firma EVOS-HYDRO v úpravách ústí 
Olešenského potoka, které na pořádnou opravu čekalo od 
bleskové povodně z června 2004 tři roky. Nejprve muse-
ly být strženy podemleté opěrné zdi, zanesené dno poto-
ka odtěženo a nově vybetonované umělé koryto ve tvaru 
U je nyní již na svých svislých stěnách obloženo v celé 
délce lomovým kamenem. Lávka pro pěší zatím čeká na 
svůj návrat do původních míst a obyvatelé přilehlých ne-
movitostí se chystají dobudovat své ploty, zídky a bran-
ky, které zmiňovaná povodeň též poničila. Dodavatelská 
firma EVOS-HYDRO zajisté opraví stavební činností 
poničená zábradlí a městské chodníky. Termín dokončení 
akce je stanoven na letošní listopad. 

• Dokončena oprava školkových zahrad 
Firma Flora servis Brno dokončila na sklonku září 

instalaci nových herních prvků na všech třech zahradách 
ledečských mateřských škol. K opraveným pískovištím 
a oplocení tak přibyly slibované kolotoče, houpačky, 
hopsadla na pružině, herní sestavy a ochranné sítě pís-
kovišť. Zbývá již jen doplnit písek pod hrací sestavy 
a odvézt odtěženou zeminu. O to se postarají ledečské 
Technické služby, které vyměnily též písek v pískoviš-
tích a instalovaly nový plot. 

Celkové náklady akce ve výši 794 000,- Kč byly z 94 % 
kryty státní dotací z programu Ministerstva financí ČR. 
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lin se bude muset město pravidelně věnovat i v příštích 
letech, jinak by po čase bylo nutné zabezpečovat skály 
znovu. 

• BILLA začíná s geologickým průzkumem 
Geologickým průzkumem podloží v lokalitě u kina 

započne BILLA svoji investiční akci dne 16. října 2007. 
To má do Ledče dorazit vrtná souprava, která na čtyřech 
předem stanovených místech provede zkušební sondy. 
Tyji napoví, jak hluboko se únosné podloží v této lokali-
tě nachází a jakou má skladbu. Ze zkušeností se stavbou 
lávky u sokolovny lze předpokládat pískové podloží, 
čemuž též nasvědčuje trvalá přítomnost vody v suteré-
nu (kotelně) budovy kina, přestože jsme ji po povodni 
2006 nechali opakovaně odčerpávat. BILLA suterénní 
prostory naštěstí budovat nehodlá, naopak vyrovnáním 
terénu by se měla dostat do více jak metrové výše nad 
stávajícím chodníkem před kinem. V tomto duchu je též 
zpracována dokumentace pro územní řízení. 

-sv-

• Skály pod hradem pokryly nové sítě 
Očištěné skály pod ledečským hradem jsou již v tyto 

dny pokryty dalšími ocelovými sítěmi. Chomutovská 
firma STRIX, která na ledečských skalách působí již dva 
roky, tak dokončuje rozsáhlou akci Zabezpečení nesta-
bilních skalních masivů, která si při 90% státní dotaci 
vyžádala celkové náklady 25 milionů korun. Na skalách 
zbývá nyní pouze dokončit velice důležitou injektáž oce-
lových kotev, kde pod tlakem aplikovaná injektážní hmo-
ta vyplní nejen samotné ocelové kotvy, ale rozlije se jako 
kořeny do všech navazujících puklin a prasklin. Firma 
STRIX musela pod ledečským hradem několik skalních 
útvarů podezdít a do konce října opraví i pomník padlých 
pod Šeptouchovem a samozřejmě provede celkový úklid 
kolem obou skalních lokalit. 

Během zabezpečovacích prací jsme firmu STRIX po-
žádali i o odstranění většiny náletových rostlin na úpatí 
skal, aby očištěné a zabezpečené ledečské skály nebyly 
znovu rozrušovány. Péči o odstraňování náletových rost-

AKCE LEDŇÁČKU V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ 
Mateřské centrum Ledňáček zve své pravidelné malé 

návštěvníky i jejich maminky do centra i během října 
a listopadu. A na co vše se můžete těšit. 

Již pravidelně si každé úterý 9:00-11:00 a ve čtvrtek 9: 
00-11:00 a v 15:30-17:30 můžete pohrát v naší herničce. 
Na děti tu čeká skluzavka, bazének s míčky, panenky, au-
tíčka, kočárky, odstrkovadla, skládačky, kostky a spousty 
jiných hraček. Větší děti si můžou prohlížet knížky nebo 
malovat obrázky, které rádi vystavíme na naší nástěnce. 
V úterý je také připravena vždy tvořivá dílnička pro 
maminky a jejich šikovné děti. Budeme skládat origami 
(16. října), vyrábět veselé vařečky (23. října), květinu z Kin-
der vajíčka (31. října), zhotovíme si lampion (6. listopadu) 
a vytvoříme závěsný obrázek na okno (13. listopadu). Pro 
ty, kteří si svůj výrobek nestihnou udělat v úterý, je možnost 
si ho ten samý týden dotvořit ve čtvrtek. Každou středu 
čeká na děti, které již se samostatně pohybují, mezi 10. 
a 11. hodinou rytmika. Děti se tu učí různé říkánky a pís-

ničky, k tomu hrají na jednoduché hrací nástroje a tančí. 
V říjnu nás také čeká přednáška určená široké veřejnos-

ti. Tentokrát se bude týkat zdraví a přednese ji MUDr. Ja-

na Smejkalová. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 
25. října od 18:00 hod. na téma: očkování dětí, jak si 
pomoci doma při lehkých úrazech a prvních přízna-
cích choroby. 

V říjnu také čeká naše mateřské centrum malý svátek. 
Ledňáček se stane 19. října hostitelem setkání mateřských 
center kraje Vysočina. Tato setkání se konají již tradičně 
pod záštitou Sítě mateřských center, jejímž členem se na 
jaře stalo i naše MC a za laskavé podpory Nadace Bernard 
van Leer. Zástupkyně Ledňáčku se takovéhoto shromáž-
dění zúčastnily v dubnu v Třebíči a přineslo jim to spousty 
poznatků a zkušeností z chodu jiných MC. 

Na našem setkání budou účastnice diskutovat nad téma-
ty finanční udržitelnosti MC, organizace chodu MC, vzta-
hu Sítě mateřských center a samotných MC a jako nosné 
téma bylo zvoleno Mateřské centrum jako řešení sociální 
izolace matky a dítěte na rodičovské dovolené. Těšíme 
se, že se opět setkáme s ostatními koordinátorkami ma-
teřských center, nasbíráme další nápady a inspirace a do 
našich žil se vleje nové nadšení pro provoz Ledňáčku. 

Jana Flekalová 
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Také jste si všimli? Některým pořadatelům 
kulturních, sportovních i prodejních akcí nesta-
čí povolené reklamní plochy, a tak hledají svůj 
osobitý přístup k propagaci. Po takovém tažení 
zůstávají na frekventovaných místech, tedy 
hlavně náměstí a mostu, polepené sloupy, vra-
ta, výlohy, dveře, HUPy. . . Nejenže takové po-
čínání je nezákonné a působí škody majitelům 
domů, ale hned na první pohled je neestetické 
a popravdě řečeno i málo úderné na loveného 
diváka či potencionálního kupce. 

Zatímco v jiných městech si své radnice chrá-
ní, zdobí vlajkami - my tu naši často „zdobíme" 
amatérsky vyrobenými poutači, které se vlivem 
počasí deformují a působí jak pověstný špinavý 
hadr a o jejich informačním poslání není ani řeč. 

Na jednom z příštích zasedání se budeme 
v radě města tímto nešvarem zabývat a hledat 
řešení. Věřím, že se nám podaří vytvořit man-
tinely, které nebudou bránit pořadatelům v pro-
pagaci jejich akcí nebo zboží, ale také jejich 
nabídka rozhodně nebude hyzdit a obtěžovat. 
Za úvahu jistě stojí centralizovaná „propagační 
stěna". Občané by si tak v klidu vybrali dle své-
ho zájmu a pořadatelé by měli jistotu, že jejich 
nabídka je na správném místě. 

ZAVEDENÝ NEŠVAR 

Do té doby žádám všechny pořadatele, aby se 
vyvarovali „partyzánských" vylepovacích akcí 
a neničili tak majetek města i soukromníků. 
Nabízíme výlep prostřednictvím technických 
služeb i uvolněné plochy informačních skříněk 

na Husově náměstí, mobilní poutač před budo-
vou městského úřadu i zařízení na velkoploš-
nou reklamu v Mostecké ulici. 

Jaroslav Doležal, 
místostarosta 

Obecní úřad v Hradci 
vyhlašuje 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
pro Diakonii Broumov 

• letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclo-

ny, metrový textil 
• péřové i vatové pokrývky, polštáře, deky 
• drobné elektrospotřebiče - žehličky, varné 

konvice, fény, remosky, nádobí... 
• drobné hračky, školní pomůcky 
• ručně pletené výrobky zabalte samostatně 

Sbírka se uskuteční 5.-6. listopadu 2007 
V době od 15 do 17 hodin v budově Obecního 

úřadu v Hradci 

Za sběr budeme vybírat 20 Kč, abychom 
přispěli zaměstnancům Diakonie 

na dopravu za odvoz. 
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby 

se nepoškodily transportem. 
Děkujeme za Vaši pomoc a přízeň! 

Za Obecní úřad v Hradci - Marie Benešová 

Situace na trhu práce v mikroregionu Ledeč nad Sázavou 
Míra nezaměstnanost i v mikroregionu Ledeč nad Sázavou k 30. 9. 2007 činila 4,39 %, což j e 

233 uchazečů o zaměstnání (z toho 157 žen). Průměrná míra nezaměstnanost i v okrese Havlíč-
kův Brod byla 4,58 %. 

K 30.6.2007 byla na ledečsku nezaměstnanost 4,58 %. Počet nezaměstnaných klesl od té doby 
o 2 uchazeče o zaměstnání (k 30.6.2007 - 235 uchazeč o zaměstnání) . 

Př ímo ve městě Ledeč n. S. j e 122 nezaměstnaných, míra nezaměstnanost i j e zde 3,66 %. 
Počet volných pracovních míst na ledečsku činil k 30.9.2007 celkem 57 míst. N a j e d n o volné 

pracovní místo připadá na ledečsku 4,09 uchazečů o zaměstnání . 

Miroregion Počet uchazečů o zaměstnání míra nez. 
v % 

Počet vol-
ných míst 

(VM) 

Uchazečů 
na 1 VM 

Miroregion 
celkem muži ženy 

míra nez. 
v % 

Počet vol-
ných míst 

(VM) 

Uchazečů 
na 1 VM 

Havlíčkův Brod 878 375 503 4,06 617 1,42 

Chotěboř 559 215 344 4,65 184 3,04 

Ledeč nad Sázavou 233 76 157 4,39 57 4,09 
Světlá nad Sázavou 300 123 177 5,11 172 1,744 

Golčův Jeníkov 171 74 97 7,66 27 6,33 
Přibyslav 169 79 90 5,00 37 4,57 

C E L K E M 2 3 1 0 942 1 368 4,58 1 094 2,11 

PREZENTACE MÍSTNÍCH KUMŠTÝŘŮ 
V galerii na ledečském hradě probíhá vý-

stava nazvaná VÝTVARNÍCI LEDEČSKA. 
Jedenáct amatérských výtvarn íků zde prezen-
tuje svoje práce z poslední doby. Nepochybně 
si každý návštěvník najde svůj okruh zájmu. 
Za zhlédnutí stojí krásné kapesní nože, vy-
kládané leštěným kamenem šperkaře a zlat-
níka Lubora Bauma. Zajímavé jsou i kamenné 
skulptury Petra Mináře a dřevořezba ženy od 
Jaroslava Urbana. Z obrazů zaujmou práce 
Ivany Měkotové, Miroslava Krofiána a Karla 
Kubíčka. Fotografy reprezentuje Jiří Hrbek 
a nutno říci, že konkurence mu neschází, 
neboť jeho snímky jsou velmi dobré. Krajiny 
v okolí města i samotné město zvěčňují na 
obrazech Josef Cejhon a Bedřich Pešek. Anton 
Štrbáň předvádí kopie starých obrazů od svých 
slavných „kolegů" malířů. Že se mu to daří, 
se může každý přesvědčit osobně! Již podru-
hé tak tito umělci amatéři mohou, zásluhou 
vedoucí městského muzea Marie Znojemské, 
předvést veřejnosti svou uměleckou tvorbu. 
Některé práce si mohou zájemci př ímo na 
výstavě i zakoupit. Po dohodě je možné autory 

navštívit a seznámit se s jejich prací. Výstava 
potrvá do 31. října. Otevřeno j e denně mimo 
pondělí. Návštěvníci si při té příležitosti mo-

hou prohlédnout i zajímavou expozici měst-
ského muzea, jehož součástí galerie je . 

Text a foto: František Pleva 
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Z Ledče nad Sázavou do Anglie 
V neděli 2. září vyjel z náměstí v Ledči nad Sázavou dvoupatrový 

autobus s velkým nápisem Student Agency. V něm se kromě spousty 
zavazadel vezlo padesát šest studentů gymnázia a tři členové profesor-
ského sboru - paní profesorka Krejčíková, Dudáková a pan profesor 
Foller. Autobus směřoval do anglického města Hastings, kde se studenti 
měli zúčastnit týdenního jazykového kurzu, jehož slavnostním zakon-
čením bylo rozdání certifikátů oznamujících úspěšné zvládnutí studia. 

Škola, která se věnovala výuce studentů, byla soukromá jazyková 
škola akreditována British Council - Britskou radou, která se po celém 
světě stará o výuku anglického jazyka. Studenti byli rozděleni do čtyř 
skupin podle stupně svých znalostí, který se zjišťoval pomocí testů 
napsaných na konci minulého školního roku. Každá skupina měla dva 
lektory, každý se zaměřoval na něco jiného (např. gramatika a fonetická 
stránka jazyka). Všichni vyučující byli rodilí mluvčí, takže studenti měli 
jedinou možnost, jak s nimi komunikovat - anglicky. 

Zrovna tak byla angličtina jediným jazykem, kterým se domluvili ve 
svých hostitelských rodinách. Tam navíc většinu z nás čekalo překva-
pení v podobě dalších zahraničních studentů, například z Itálie, Němec-
ka a Španělska, takže pokud se s nimi chtěli alespoň trochu seznámit, 
jediným pojítkem byla opět angličtina. 

A protože Anglie není jen škola, jedna rodina a zahraniční studenti, 
gymnazisti se každé odpoledne rozjeli do některého koutu hrabství 
Sussex, kde se Hastings nachází, či sousedního hrabství Kent. Takto 
navštívili, mimo historického centra Hastings, i pašeráckou jeskyni 
a Hastingský hrad, který ve třináctém století pobořila zuřivá bouře. Dále 
Doverský hrad sloužící za druhé světové války jako vojenská základna 

a nemocnice. A rovněž obdivovali katedrálu v Cantenbury, městě ang-
lického renesančního spisovatele Geoffreyho Chaucera. Úchvatné bylo 
pirátské městečko Rye a Battle, dějiště slavné bitvy u Hastings mezi 
Vilémem Dobyvatelem a králem Heroldem. Ta samá bouře, která zničila 
hrad v Hastings, zavinila v těchto místech ustoupení moře o tri kilometry. 
Městu Rye zůstala jen říčka a přestalo být přístavem. Jinde se majestátně 
tyčil z vodního příkopu romantický hrad Bodiam, kde se natáčel Robin 
Hood s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Rušné bylo město Brighton, 
někteří trávili více času v podmořském akváriu Sea Life Centrum, jiní 
na zábavném molu. Procházku podél křídových útesů Seven Sisters, na 
nichž umírají nejen početní sebevrazi, ale kvůli neúprosné erozi a až 
dvousetmetrové výšce i neopatrní turisté, mnozí z nás zakončili procház-
kou po pláži a i spontánním dováděním ve vodách Atlantiku. 

Poslední den studenti strávili v anglickém královském městě Lon-
dýně. Nejdříve pěšky, poté na lodi, plující po rušné Temži, míjeli nej-
známější londýnské zajímavosti a tradiční atributy města jako Houses 
of Parliament, Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square, Tower Bridge a Greenwich. 

S trochou nadsázky, a možná i bez ní, byl tento pobyt pro studium 
angličtiny přínosnější, než celé roky strávené nad učebnicí, protože 
vidět to na vlastní oči a zažít na vlastní kůži je něco naprosto odlišného. 
Navíc to pro mnohé studenty může být motivací ke zlepšování se v ang-
ličtině, protože konečně měli šanci přesvědčit se, že angličtina je potře-
ba i k něčemu víc než jen k maturitě a že se s ní také dokáží domluvit. 

Marie Liprtová, studentka septimy gymnázia 
v Ledči nad Sázavou 

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

otázku, jakou střední školu si vybrat a jaký obor na této škole studovat. 
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola v Ledči 

nad Sázavou nabízí pro školní rok 2008 - 2009 celou řadu zajímavých 
studijních a učebních oborů: 

I. GYMNÁZIUM 
- Gymnázium všeobecné - čtyřleté pro absolventy 9. tříd ZŠ 
- Gymnázium všeobecné - osmileté pro absolventy 5. tříd ZŠ 

II. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA (SOŠ) 
1. Studijní obory s maturitou - čtyřleté pro absolventy 9. tříd ZŠ 
- Informatika v ekonomice 
- Strojírenství zaměření na: 

• informační technologie • počítačovou grafiku • ekonomiku 
2. Učební obory s výučním listem - tříleté pro absolventy 9. tříd ZŠ 
- Zámečník 
- Nástroj ař 
- Obráběč kovů 

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

1. Vyšší odborná škola (VOŠ) 
- Ekonomika a management podniku 
Tříletý obor je určen pro absolventy maturitních oborů 

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

Podrobné informace o studiu na naší škole lze získat: 
- Na www.gvi.cz 
- Na telefonních číslech: 559 530 501 - ředitel školy 

569 430 500 - sekretariát školy 
569 430 502 - gymnázium - Mgr. Trpišovský 
569 669 410 - SOŠ, VOŠ, DS - Mgr. Vitisková 
569 726 042 - p. Vitiska - učební obory 

Dny otevřených dveří: 
- sobota 1. prosince 2007 od 8:00 hod. do 12:00 hod. 

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

- středa 9. ledna 2008 od 15:00 hod. do 17:00 hod. ve výše uvede-
ných budovách 

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

Mgr. Radomír Nulíček, ředitel školy 
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Římskokatolická farnost 
děkanství v Ledči n. S. 

pořádá misijní výstavu 

SVĚT O Č I M A M I S I Í 
7 . - 2 3 . 10. 2 0 0 7 

ve farním sále (Mlýnská 148) 

Obrázky doplněné textem z různých 
oblastí misijní činnosti všech konti-
nentů. 
Výstava je zapůjčena z centra Papež-
ského misijního díla v České republice. 
Součástí výstavy bude příležitost si za-
koupit některé upomínkové předměty 
s misijní tematikou. 
Vstupné je dobrovolné, vybrané peníze 
budou použity na potřeby v misiích 
a odeslány na Papežské misijní dílo 
v České republice. 

Otevírací doba: 
Po-Pá 9.00-11.00 hod. 

13.00-16.00 hod. 
Ne 10.15-11.15 hod. 

Školy nebo skupiny prosíme, aby se 
předem ohlásily v kanceláři fary u paní 
Sklenářové. 

Zájezd důchodců do Klatov 
SD ČR v Ledči nad Sázavou uskutečnil 

ve dnech 2. až 7. 9. 2007 poznávací zájezd 
do Klatov a jeho okolí. Ubytování s polo-
penzí jsme měli v útulném hotelu Rozvoj. 
S jeho službami, obsluhou a stravováním 
jsme byli velmi spokojeni. Každý den jsme 
věnovali návštěvám pozoruhodností tohoto 
kraje. A tak kromě Klatov, kterými nás 
provázela členka místního klubu důchodců, 
jsme navštívili vodní zámek Blatnou, zámek 
a hrad Klenovou, závod na výrobu chodské 
keramiky v Klenci, muzeum J. Š. Baara, vý-
hledy, Kosinův statek v Újezdě, Domažlice, 
Horšovský Týn, Horažďovice, a Strakonice. 
V Klatovech jsme navštívili radnici, barokní 
lékárnu, katakomby, jezuitský kostel a mu-
zeum. Všechna místa, která jsme navštívili, 
nás oslovila svou jedinečností a srdečností 
všech průvodců. Velkým zážitkem bylo 
pro nás přijetí v místním klubu důchodců 
s pohoštěním. O zábavu jsme se postarali 
společně, a tak zpěvu a povídání nebylo 
konce. Celý týden nás provázela dobrá ná-
lada, o ponorkové nemoci nemůže být ani 
řeč. Kromě poděkování všem účastníkům 
zájezdu za vzájemnou milou společnost patří 
poděkování panu Říhovi za bezpečnou jízdu 
zpříjemněnou chvilkami odpočinku s dobrou 
kávou, paní Mařence Králové, která za po-
moci internetu precizně připravila program, 
a vedoucímu zájezdu panu Krištofovi. 

Hana Matlachová 

Zleva vedoucí skupiny E. Březíková, V Maštálka, M. Maštálková, M. Málková, J. Stýblová, D. 
Janečková, T. Stýblo a M. Stýblová. Vpředu S. Vrbová 

Nové CD skupiny Naděje 
Po třech letech vydává své druhé profilové CD tato ledečská křesťanská skupina známá 

veřejnosti především z pravidelných vánočních koncertů. Album má název Bůh je pokojem 
mým a obsahuje celkem dvacet dva skladeb, kde jsou žánrově zastoupeny rytmické písně, 
spirituály i klasika. Jde o nahrávku unikátní v tom, že vše bylo natočeno během jediného 
dne. Blíží se tak živé nahrávce. K dostání bude při veřejných koncertech skupiny a v sa-
kristii kostela. FS 

HLEDÁTE VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK? 
Máte blízkého člověka, který se zajímá 

o Ledeč n. S. a posázavskou krajinu a chcete 
ho obdarovat pěkným dárkem? Máme pro 
vás skvělou nabídku. V ledečském infor-
mačním centru se prodává hned několik 
knih, které zcela jistě uspokojí i nejnáročněj-
ší čtenáře. Jedná se o knihy: 
Toulky Vrchovinou - průvodce městy, 

vesnicemi a zajímavými lokalitami bývalého 
ledečského okresu. 
Sázava milovaná - kniha vás provede popu-
lární českou řekou od jejího pramene až na 
soutok s Vltavou. 
Zelivka-naše řeka - kdysi hojně navštěvova-
ná romantická říčka ztratila během času svoji 
tvář. V knize se vrátíte na krásná místa, která 

nenávratně zmizela pod hladinou přehrady. 
Toulky nad Havlíčkobrodskem - nevšední 
pohledy z ptačí perspektivy na řadu sídel 
okresu Havlíčkův Brod. 
Kontakt: 
Informační centrum, Husovo nám. 60, 
584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 721 471, 
e-mail: informacni.centrum@ledecns.cz 

Občanské sdružení Přátelé Zahrádky Vás srdečně zve na další 
„dušičkové odpoledne" 

do Zahrádky, tentokrát v sobotu 27. října 2007 od 14 hodin 
Vystoupí Pěvecký sbor Gaudeamus, Světlá nad Sázavou 

Uvidíte výstavu „Život v Zahrádce" 
Je připravené občerstvení na zahřátí 
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ROZPIS ZÁVODU 

BĚH ŠEPTOUCHOVEM - 48. ROČNÍK 
Pořadatel: Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou Kategorie a tratě: 

CENTRUM - Dům dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou 
Jízdní kola Ledeč nad Sázavou 
Sobota 13. 10. 2007 
Městské sady ŠEPTOUCHOV v Ledči n.S. 
Trať je vedena po lesních a polních cestách na okruzích s minimál-
ním výškovým převýšením. 
9:15 hod. 
ing. P. Banýr, Stínadla 1063, 584 01 Ledeč n. S. 
petr.banyr@tiscali.cz nebo v den závodu do 15 minut před startem 
kategorie v místě startu. 
Pouze juniorské kat. 10,- Kč a dospělí 20,- Kč 
Absolutní vítěz mužských kategorií a vítězka kategorie ženy obdrží 
cenu starosty města Ledče n. S. 
První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny. 
Závodníci startují na vlastní náklady 
Závodníci i diváci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. V místě 
startu nejsou šatny. Závodníci, případně jejich vysílající organiza-
ce, odpovídají za svůj dobrý zdravotní stav. Tretry jsou povoleny od 
kategorie mladšího žactva. Všechny starty jsou hromadné. 

Organizace: Ředitel závodu: ing. Vincenc Šrůtka 
Sekretář závodu: ing. Petr Banýr 
Hlavní rozhodčí: František Hofman 
Velitel tratí: ing. Vratislav Nosek a naopak! 
Startér: Josef Stránský 

Datum: 
Místo: 

Zahájení: 
Přihlášky 

Startovně: 
Ceny: 

Náklady: 
Různé: 

Čas Kategorie Ročník Trať 

9:30 přípravka chlapci 1999-2001 300 m - lx modrá 
přípravka děvčata 1999-2001 
předžáci 1997-98 600 m - 2x modrá 
předžákyně 1997-98 
předškolní chlapci 2002 a ml. 170 m - lx fialová 
předškolní děvčata 2002 a ml. 
mladší žáci 1995-96 1000 m - 2 x zelená 
mladší žákyně 1995-96 
starší žáci 1993-94 1600 m - 2 x žlutá 
starší žákyně 1993-94 

10:40 vyhlášení vítězů nejmladších kategorií (do předškolní) 

11:00 juniorky 1988-92 2000 m - 2x červená 
ženy 1987 a st. 2000 m - 2x červená 
junioři 1988-92 8000 m - 8x červená 
muži 1987 a st. 8000 m - 8x červená 
muži veteráni 1967 a st. 8000 m - 8x červená 

12:15 vyhlášení vítězů 

POZOR: Časy jen orientační! V případě menší účasti bude program 

Sekretář závodu: Ing. Petr Banýr 

Jsme tu pro Váš volný čas! 
nabízíme stále ještě volná místa v těchto volnočasových aktivitách 

- Irské tance (od 4-15 let) - vnímání hudby, základní taneční kroky, složi-
tější taneční variace. 

- Hra na varhany - individuální výuka, vhodné pro zájemce o studium na 
pedagogické škole. 

- Netradiční sporty I. (6.-9. třída) - přijďte si zasportovat a pobavit se při 
sportech známých i neznámých. 

- Volejbal (dívky od 6. tříd) - pro začátečníky i pokročilé, možnost účastnit 
se turnajů. 

- Floorball (5.-9. třída) - rychlá a atraktivní hra pod vedením zkušeného 
trenéra 

- Moderní společenské hry (od 10 let) - přijďte využít svůj volný čas nad 
hrami deskovými i karetními 

- Netradiční sporty II. (od 15 let) - aktivní odpočinek od každodenní práce 
a stresu 

- Taneční pro dospělé - přijďte si připomenout, co jste zapomněli a doučit 
se, co jste se neučili 

- Keramika pro seniory - pojďte si společně hrát s keramickou hlínou 
a prožít příjemné dopoledne v kolektivu. 

Bližší informace v kanceláři Centra - DDM Ledeč nad Sázavou, Husovo 
nám. 242 nebo na tel 569 726 415. Těšíme se na Vás. 

II. LEDEČSKÁ DRAKIÁDA 
Nemáte na podzim co děla t? Vyrobte si d o m a pap í rového draka n e b o si ho kup te 
a po jd te s námi obnovi t j e d n u z upadaj íc ích tradic. 

Kdy: v n e d ě l i 2 1 . října o d 1 3 : 0 0 Kde: na pol i n a d n o v ý m s í d l i š t ě m 

Co s s e b o u : vlastního draka a teplé oblečení 
Co s e b u d e h o d n o t i t : 
• ne jkrásně jš í d rak • největš í l e tuschopný drak • n e j m e n š í l e tuschopný drak 
• drak s ne jde lš ím o c a s e m • nejoriginálnější létající zařízení 

Ha výherce jednot l ivých kategorií čekaj í hezké ceny 

Co b u d e navíc: 
• S tánek s teplým č a j e m , s tudeným pivem, t o č e n o u l imonádou , pečenými k lobásami , 

aj. od res taurace Na Růžku Centrum — DDM L e d e č n. S. 

^ f j 

Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 
organizuje ve dnech podzimních prázdnin 

MINITÁBOR - CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM - 24.-26.10. 2007 
Pojďte s námi znovu zahrát si zajímavé a oblíbené hry, zatancovat si na diskotéce a najít si ztracený 
poklad. 

Cena: 250,- Kč / osoba (cena zahrnuje obědy, snídaně, večeři a vstupné) 
očekáváme Vás ve středu do 18:00 (pozdější příjezd možný po tel. dohodě) 
propustíme Vás v pátek od 14:00 do 15:00 (podmínečné propuštění za dobré chování po tel. dohodě 
s rodiči) 
Spaní: ve spacácích na karimatkách v prostorách DDM (lze zapůjčit na místě) 
S sebou: něco na středeční večeři, přezuvky, oblečení a obutí do přírody (teplejší) a do tělocvičny, 
oblečení na spaní, baterku 
Určeno hlavně těm, kteří s námi jezdí na letní tábory, ale nejenom jim. Akce se mohou zúčastnit i vaši 
kamarádi a ostatní zájemci. Na setkání se těší vedoucí oddílů - Katka, Marcela, Věra, Tomáš. 

Závazné přihlášky nutno odevzdat a poplatek uhradit do 19. 10. 2007. Poplatek lze uhradit v hotovosti 
v kanceláři DDM nebo převodem na účet 2804010297/0100 - nezapomeňte uvést jméno účastníka. 
(Pozor pouze omezená kapacita - záleží na datu přihlášení!) 
Bližší informace na telefonním čísle 569 726 415 a na e-mailové adrese vykourilova@ddmledeč.cz 
Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 242, Ledeč n. S. 584 01 

Turnaj v nohejbale 
- Ledeč nad Sázavou -

kdy: sobota 1 0 . 1 1 . 2 0 0 7 
kde: sportovní hala u internátu 
prezentace: 8 :30-9:00 
zahájení: 9:00 
startovně: 3 0 0 Kč za družstvo 
zápis družstev: v Centru - D D M 
Ledeč nad Sázavou nejpozděj i do pátku 

9 . 1 1 . 2 0 0 7 do 12:00 

pravidla: vycháze j í z pravidel ČNS 
obdrží te při zápisu 

v í ce info na tel. čísle 569 726 4 1 5 
n e b o 731 4 6 2 3 3 0 - T . Doležal 
pořádá Centrum - DDM Ledeč nad 
Sázavou 

M t r m r f i i 

mailto:petr.banyr@tiscali.cz


SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Brixí Karolína 
Kábelová Aneta 
Mikulová Markéta 
Mužátková Kristýna 
Šťastný Jan 
Tomková Julie 
Viktora Michal 

Úmrtí: 
Prchalová Drahomíra 
Pecha Jiří 
Jiříková Marie 
Krátká Věra 
Prášková Marie 
Havel Radomír 
Majorová Božena 

Výročí: 
70 let: 
Pospíšil Bohuslav - 2 5 . 1 0 . 
Zelený Zdeněk - 26. 10. 
Jiráčková Jarmila - 2 7 . 1 0 . 

75 let: 

Bezstarosti Bohuslav - 16.10. 

80 let: 

Pajer Josef - 2. 10. 
Ing. Eiselt Karel - 9 . 1 0 . 
Svobodová Vlasta - 19 .10 . 

85 let: 
Straková Věra - 1.10. 
Balková Milada - 9.10. 

96 let: 

Dymáková Marie - 18.10. 

Svatby: 
Jaroslav Kranda - Jana Dyndová 

Předplaťte si vaše noviny 
Od 5. listopadu bude zahájen předprodej LE-
DEČSKÝCH NOVIN na rok 2008. Využijte 
i vy této nabídky, která vám zaručuje, že vám 
Ledečské noviny budou chodit pravidelně až 
do domu. Cena pro ledečské předplatitele 
120,- Kč na rok (12 čísel LN), pro „přespol-
ní" je to 204,- Kč. Ve volném prodeji přijde 
jedno číslo LN na 10,- Kč. Přejeme vám 
mnoho hezkých chvil nad stránkami našeho 
měsíčníku. Předplatné si můžete zajistit na 
městském úřadě (redakce, sekretariát) a na 
informačním centru. Redakce 

Informační centrum Ledeč nad Sázavou 
pořádá dne 10. listopadu 2007 zájezd do 

POLSKA - Kudowa Zdroj. 
Cena 200,- Kč. Přihlášky v infocentru. 

Odjezd v 6.00 hod. od Komerční banky. 

RODÁCI NA HORNÍ PASECE 
Dne 15. září 2007 se uskutečnilo první 

setkání rodáků obce Horní Paseka. Setkání 
proběhlo v prostorách restaurace „Na Vršku" 
u Kobosů. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
nejprve těm, kteří toto setkání zorganizovali 
- paní Marii Janečkové a Marii Doležalové, 
další naše poděkování patří panu starostovi 
M. Paškovi za velmi pěkné přivítání a v ne-
poslední řadě majiteli restaurace a celé rodině 
Kobosových za celou náročnou přípravu 
všech prostor, za vynikající pohoštění a ocho-
tu celého personálu. 

Přejeme si, abychom se opět setkali a byli 
spokojeni tak jako tentokrát. 

Za toto velmi pěkné setkání a prožité chvíle 
ve vzpomínkách děkují vděční 

pasečtí rodáci 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme rodičům horní smíšené třídy MŠ 
v ul. 28. října v Ledči nad Sázavou za spon-
zorský dar ve formě koupě závěsů do třídy 
a paní Chladové za jejich bezplatné ušití. 
Ještě jednou mnohokrát děkujeme za pomoc 
při zlepšení prostředí pro naše děti. 

Třídní učitelky - Valoušková, Mikotová 

Podzim 
Kraj změnil v paletu malíř podzim. 
Hýřivě plýtvá žlutí a přidává 
k ní purpuru 
v zoraných polích zasetý je ozim. 
Po ránu teploměr klesá, až na nulu 

Ovocná a růžová školka 
Šťastných 

zahajuje podzimní prodej 
ovocných stromků, růží, 

kanadských borůvek, vřesů, 
jehličnanů a okrasných keřů 

13. října 2007 

Prodejní doba: 
Po-pá: 8 -16 hod. So: 8 -12 hod. 

Ovocná a růžová školka Šťastných 
Hněvkovice - Nová Ves 2, 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
tel. 569 722 518, 604 360 546 

www.skolka-stastny.cz 

NOVÁ ÚKLIDOVÁ SLUŽBA 
Občanům Ledče a okolí nabízíme 

své služby. Kontaktujte nás na 
telefonu: 721 698 881 

Koupím byt 1+1 s lodžií 
v Ledči n. S. do OV. 

te l . :+420 732 801 561 
e-mail: srnecml.m@seznam.cz 

PRODÁM 
Prodám roční hnědou kozu. 
Volejte na tel . 777 206 270 

KOUPÍM 
Koupím garáž na Stínadlech 

v Ledči n. S. - nejlépe na „staré" 
habrecké silnici. Volejte nabídky na 

telefon: 605 871 665 

Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže 
Základní organizace Českého svazu chova-

telů Ledeč nad Sázavou uspořádala v sobotu 
a neděli 6. a 7. října 2007 Okresní výstavu 
králíků, holubů a drůbeže ve svém novém cho-
vatelském areálu v Pivovarské ulici. Tradičně 
zdařilou výstavu, která navazovala na výstavy 
z roku 2005 a 2006, tentokráte ozdobily další 
dvě souběžné speciální výstavy, a to výstava 
barneveldek a výstava králíků masných ple-
men ČR. 

Soutěžilo se také již tradičně o ceny sta-
rosty města, kterou v kategorii nej lepší mladý 
chovatel získal Čekal ml. z Ledče nad Sáza-
vou a nej lepším chovatelem se stal pan Kavka, 
předseda ZO Ledeč nad Sázavou. 

Kromě zdařilé výstavy byla v chovatel-
ském areálu po oba dny k dispozici i bohatá 
chovatelská tombola, občerstvení, hudba a též 
výborná příležitost k nákupu chovných zvířat 
či k výkupu kůží. 

Text: Stanislav Vrba, 
fotografie: Štěpánka Vrbová 
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