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Město Ledeč nad Sázavou na konferenci ISSS 

10. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě 2007 pořádané 
v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové ve dnech 2. a 3. 4. 2007 se zúčastnili 
i zástupci města Ledeč nad Sázavou. Zahájení konference ISSS proběhlo v režii před-
stavitelů vlády a hejtmanů okolních krajů. Ve vystoupení čelních představitelů vlády 
zazněla jednoznačná podpora rozvoje informační společnosti, modernizace 
a elektronizace výkonu státní správy a samosprávy. ČR je v hodnocení členských 
zemí EU v užívání ISSS až na 19. (21.) místě z 25!! Současná vláda chce urychleně ten-
to stav změnit, změnit filozofii přístupu k ISSS, tj. převést veřejnou správu na inter-
net, ne pouze dát internet úředníkům. Předseda vlády Topolánek z tribuny hřímal: 
„Budeme v tomto zatraceně rychlí!" 

Zajímavé bylo vystoupení hejtmana Evžena Tošenovského, bývalého systémového 
inženýra „opáleného" informatikou a patrona konference ISSS - byrokracie bují, kraje 
mají 3-4x více úředníků, než se uvažovalo, přizpůsobovat ISSS současnému stavu 
úředníků je chybné, chce to méně úředníků, méně správních procesů a potom možná 
i méně počítačů. 
Kraj Vysočina byl již tradičně hlavním pořadatelem ISSS, vysočinský hejtman Miloš 
Vystrčil připomněl, že informatika by měla být dobrým sluhou, ne pánem. Bývalý 
hejtman František Dohnal byl přítomen též a získal ocenění Zlatý @. 

Ministr Langer informoval o vzniku CzechPOINTu - podací informační národní ter-
minál a KVISu - komunikační infrastruktura veřejné správy a představil nám nafuko-
vacího eGONa. 

Starosta Města Ledeč n. S. společně s obchodní ředitelkou PVT, a.s., ing. Řezníčko-
vou přednesli v 14:45 v Labském sále před cca 50 posluchači 25minutovou přednášku 
na téma Implementace myFENIX na MěU Ledeč n. S. a sklidili jako jedni z mála 
v tomto sále potlesk. Přednášku uváděl ing. Pavel Nácovský, autor prezentace Města 
Ledeč n. S. v PowerPointu a autor dvou článků v posledních číslech Moderní obce. 
Tyto články jako propagační materiály roznášela a styk s posluchači zajišťovala Len-
ka Zengerová. Propagační materiály a ubytování obstaralo Organizační oddělení 
MěU Ledeč n. S. (Jitka Urbanová). Všem třem jmenovaným chci za dobrou prezenta-
ci města poděkovat. 

Účastí na přednášce plnilo město Ledeč n. S. svůj závazek k PVT, a. s., z pilotování 
systému myFENIX, kdy se město zavázalo medializovat spolupráci s PVT, za což byl 
systém myFENIX na platformě SAP na MěÚ Ledeč n. S. nasazen zdarma!! Pro nasaze-
ní systému bylo třeba provést analýzy potřeb, specifikovat vazby a postupy v oblasti 
účetnictví, majetku, rozpočtu, pokladny, objednávkového systému a kontrolingu, což 
byla hlavně práce ing. Nácovského. 

Systém myFENIX na platformě SAP je nyní náš, jedná se o systém certifikovaný, 
odladěný a přítulný uživateli. PVT je nadále připraveno městu pomáhat, zasahovat, od-
straňovat případné zádrhele, aleje nyní hlavně na nás, jednotlivých uživatelích, jak do-
kážeme systém využít. Stanislav Vrba 

DUBEN 
Včera mi spadlo fialkové z nebe 
a dnes mi do něj prší za oknem. 
Duben je blázen, 
zmoknem - nezmoknem. 

V noci se zdálo, že se zima vrací 
a ráno potkala jsem běláska. 
Duben je blázen, 
láska - neláska. 

OSLAVA 
DNE MATEK 

Ve středu 9. května 2007 se v místní 
sokolovně uskuteční od 13.30 hodin tra-
diční městská oslava Dne matek. Srdečně 
Vás zveme na přátelské posezení s pro-
gramem dětí z mateřské školy, žáků zá-
kladní umělecké školy a hudbou. 

UPOZORNĚNÍ 
Od 1. 5. 2007 se mění provozní 

doba pro veřejnost na Městském úřa-
dě v Ledči n. S. takto: 
PO, ST 7.30-11.30 12.30-17.00 
ÚT, ČT 7.30-11.30 12.30-15.00 
PÁ 7.30-11.30 12.30-13.30 

Toulky 'TĚ 
Vrchovinou 

Formát A4, 340 stran na křídovém papí-
ru, 606 černobílých a barevných fotogra-
fií, cena 490 Kč. 
Nově vydanou knihu si můžete za-
koupit v INFOCENTRU v Ledči n. S. 
nebo objednat na dobírku u vydava-
tele - Nová tiskárna Pelhřimov, spol. 
s r. o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pel-
hřimov, tel. 565 332 338, www.ntp.cz. 

http://www.ntp.cz


ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané 
dne 12. března 2007 
RM schvaluje: 
• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na LDN Háj, kterým se oproti ná-
jemnému odepisují náklady na stavební úpravy a rekonstrukci 
vzduchotechniky v objektu kuchyně v částce 1 557 119,- Kč. 
• uzavření smlouvy s firmou JUDr. Miloš Jirman, Nádražní 21, 
Žďár nad Sázavou za částku 25 000 Kč bez DPH. Předmětem smlou-
vy „Smlouva o poskytnutí právní pomoci" je poskytování právní po-
moci v zadávacím řízení ve věci veřejné zakázky „Ledeč nad 
Sázavou - II. etapa zajištění skalních masivů - ulice Pivovarská". 
• zadávací dokumentace na zakázku „Ledeč nad Sázavou - II. eta-
pa zajištění skalních masivů - ulice Pivovarská". Jako podklad bude 
použit projekt na akci „Sanace skalního masivu za hradem Ledeč 
nad Sázavou - nad Pivovarskou ulicí", který zpracovala firma 
CHEMCOMEX Praha, a. s., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10-Hos-
tivař dle smlouvy číslo 107035/7672 schválené RM Ledeč nad Sáza-
vou dne 22. 1. 2007 pod číslem 1.2007/1 ORM-s). 
• pro hodnocení zakázky „Ledeč nad Sázavou - II. etapa zajištění 
skalních masivů - ulice Pivovarská" jediné hodnotící kritérium 
a tím je nejnižší nabídková cena. 
• uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb a smlouvy 
o kontrolní činnosti na účetní období 2007 a 2008 za celkovou cenu 
účetního období 65 000,- Kč/rok, včetně DPH, s auditorem Ing. 
Pavlem Lelkem, CSc., Opletalova 171, Kutná Hora, č. dekretu 
1421. 
• prostřednictvím zaměstnanců Městského úřadu - vedoucího od-
boru matriky a sociálních služeb Ing. Júliusem Bártou, vedoucí so-
ciálního oddělení Martinou Měkotovou, a to nikoliv formou 
nařízené pracovní pohotovosti, ale tak, jak je uvedeno v důvodové 
zprávě pro toto usnesení. Toto usnesení se schvaluje na období roku 
2007. 
• úhradu nákladů (cca 5000,- Kč) spojených s dopravou dětí Zá-
kladní školy Ledeč nad Sázavou na akci stonožkového hnutí - lou-
čení s armádním generálem Pavlem Štefkou dne 1.3. 2007 v Praze 
na Vítkově. 
• žádost SK Kola Ledeč na využívání pozemku parc.č. 173 a 127 
v k.ú. Souboř na bikrosovou dráhu. 
• uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 501017 s Českou poštou, 
s. p., Praha 3, Olšanská 38/9 - odštěpný závod Východní Čechy, 
o emitaci poštovních poukázek A. 
• pronájem nebytového prostoru o rozloze 15,45 m2 v objektu čp. 
450, ulice Habrecká (poliklinika) v Ledči nad Sázavou paní Ivetě 
Kadlusové, bytem Zd. Fibicha 685, Ledeč nad Sázavou za cenu 
600,- Kč/m2. Město Ledeč n. S. zajistí zazdění spojovacích dveří do 
vedlejšího prostoru a vstupní dveře budou zajištěny mříží na náklad 
nájemce. 
• příspěvek pro včelařský svaz ve výši 1200,- Kč na přednášku 
MUDr. Hubače. 
• zveřejnění záměru pronajmutí části pozemku parc.č. 205/4 v kat. 
území Obrvaň. 
• zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor o rozloze 
20,70 m2 v zadním traktu objektu čp. 7, Husovo náměstí v Ledči nad 
Sázavou. 
• použití výtěžku z Plesu pro obyčejné lidi ve výši 32 206,- Kč pro 
denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným po-
stižením Petrklíč Ledeč nad Sázavou, který byl organizátorem plesu. 
• použití prostor za Základní školou a na víceúčelovém hřišti na 
akci Místní skupiny ČČK Ledeč n. S. dne 8. 5. 2007. 
• typovou smlouvu - právně i smluvně ošetřený doplňkový komis-
ní prodej drobných upomínkových předmětů v městském muzeu 
a v místním informačním centru. K ceně každé prodané položky se 
účtuje 20 % jako zisk s tím, že v čl. 3 Platební podmínky budou uve-
deny dva fakturační termíny 31. 7. a 31. 10. 
RM jmenuje: 
• členy a náhradníky hodnotící komise v podlimitní veřejné zakáz-
ce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
na zakázku „Ledeč nad Sázavou - II.etapa zajištění skalních masivů 
- ulice Pivovarská". 
Členové: 
1. MVDr. Pavel Vrbka, 2. Martin Píbil, 3. Ing. Petr Stránský, 
4. RNDr. Pavel Policar, 5. Tomáš Březík. 
Náhradníci: 
1. Ing. Zdeněk Tůma, 2. Mgr. František Trpišovský, 3. Ing. Jan Drá-
pela, 4. Josef Nechvátal, 5. Jana Fotrová. 

RM ukládá: 
• Odboru majetku a investic zajistit návrh rozsahu akce Rekon-
strukce dětských zahrad v mateřských školkách a po projednání 
s vedením města zorganizovat poptávkové řízení najejí realizaci. 
RM neschvaluje: 
• pronájem části pozemku parc.č. 2215/1 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou panu Petru Chalačevovi, Zatec na Moravě 33, 588 62 Ur-
banov, k prodeji vlastních zahradnických výpěstků v období od 1.4. 
2007 do 15. 6.2007 - každou středu s tím, že se žadatel může obrátit 
na vedení firmy Glost, s. r. o., Ledeč nad Sázavou o pronájem pros-
tor na tržnici pod mostem. 
RM odkládá: 
• sdružení prostředků pro akci zpevnění povrchu přístupové cesty 
na část pozemku parc.č. 2236/1, mezi Městem Ledeč nad Sázavou, 
firmou Alesta, a.s., Ledeč nad Sázavou a panem Rudolfem Prcha-
lem, Melechovská 1263, Ledeč nad Sázavou. 

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané 
dne 26. března 2007 
RM schvaluje: 
• zveřejnění záměru města pronajmout část plochy pare.číslo 
2310/2 o rozloze 15 m2 na pozemku Města Ledeč nad Sázavou. 
• Smlouvu o poskytování služeb s firmou AQE (varianta 1). 
• uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti nad rámec 
základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2007 
s firmou ČSAD Benešov a.s. 
• žádost Centra DDM Ledeč n. S. o poskytnutí finančního příspěv-
ku na nákup věcných cen pro účastníky celoměstské ekologické hry 
ODPADKOPOVÉ. 
• Místní provozní řád pro pedikúru. RM požaduje projednání 
s Krajskou hygienickou stanicí. 
• úhrady za fakultativní činnost pečovatelské služby - pedikúru ve 
výši 100,- Kč/l hodinu, přeprava uživatele k lékaři v místě trvalého 
pobytu vozem provozovaným poskytovatelem - zdarma. 
• uzavření smlouvy o výpůjčce s Oblastní charitou Havlíčkův Brod 
ve středisku Stacionář PETRKLÍČ Ledeč nad Sázavou v objektu čp. 
1049 - MŠ Stínadla najeden kus počítače stolního PC Office Pro 
1000N včetně příslušenství a monitoru HP LCD 17". Zařízení, včet-
ně připojení ke službám LeNet, zůstává ve správě Města. Výpůjčka 
je v rámci projektu „LeNet chráněný asistovaný internet 05" a bude 
bezplatná. 
• bezplatné využití pozemku Města v katastru Ledči nad Sázavou, 
pořadatelskému výboru zastoupeném p. Jiřím Součkem a p. Petrem 
Choutkou k uspořádání kulturní akce „Pálení čarodějnic" na den 
30. 4. 2007. Pořadatelský výbor zabezpečí dodržování všech práv-
ních předpisů a vyhlášek vztahujících se k organizování veřejných 
kulturních akcí a požární dozor. Po ukončení akce bude pronajatý 
prostor uklizen a uveden do původního stavu. 
• odprodat pozemek parc.č. st. 589/1 - zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 123 m2 a část pozemku parc.č. 2215/15 (podle GP 
2215/86) - ostatní plocha o výměře 45 m~ v kat. území Ledeč nad 
Sázavou. 
RM ukládá: 
• oddělení OdlaM připravit podklady potřebné k bezúplatnému 
převzetí majetku o.s. TJ Kovofiniš Městem Ledeč nad Sázavou a ty 
v podkladovém materiálu předložit k projednání Zastupitelstvu 
města Ledeč nad Sázavou. 
• RM pověřuje: 
• starostu města jednáním o využití bytu č. 1 v čp. 473, ul. 5. května 
v Ledči nad Sázavou se společností Nemocnice Ledeč - Háj, spol. 
s r. o., a k předložení závěru jednání na nejbližší zasedání rady měs-
ta. 
• starostu města podpisem Dodatku smlouvy s firmou AVE na 
svoz komunálního odpadu na měsíc duben 2007 s tím, že projedná 
s firmou AVE snížení ceny na tento měsíc. 
RM zmocňuje: 
• starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o závazku ve-
řejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti nad rámec základní dopravní obslužnosti úze-
mí kraje Vysočina pro rok 2007 s firmou ČSAD Benešov a.s. 
• starostu města na základě § 103, odstavec 4, písmeno g, zákona 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, k podpisům smluv s autor-
skými svazy (OSA a podobně). 

2 V T O C S K I W G M W Y 



I n f o r m a c e p r o c e s t u j í c í 
Uzavírka silnice č. 11/150 v úseku Vilémovice - Leštinka, 

TERMÍN UZAVÍRKY 10. 4.-10. 9. 2007, 
veřejná osobní linková doprava-změny po dobu uzavírky. 

Stanovená objížďka: 
11/150 Ledeč n. S.-Ostrov 111/01832-Opatovice-III/34731 Světlán. S. 
ul. Lánecká - MK ul. Na Sídlišti -11/150 ul. Sázavská. 
Provoz autobusových linek byl projednán a odsouhlasen MU Světlá nad 
Sázavou. 
Provoz autobus, linek: 
600120 Chotěboř - Praha - pojede po stanovené objížďce 
- Zabezpečí obsluhu zastávek: Ostrov, horní. 
- Nebudou obsluhovány zastávky: Ostrov - Vilémovice - Pavlíkov -

Světlá n. S., Leštinka - Mrzkovice - Dolní Březinka 
600660 Ledeč n. S. - Hradec Králové - Jánské Lázně - pojede po stano-
vené objížďce 
- Zabezpečí obsluhu zastávek: Vilémovice a Ostrov, horní. 
- Nebudou obsluhovány zastávky: Ostrov - Vilémovice, Pavlíkov - Svět-

lá n. S., Leštinka - Mrzkovice - Dolní Březinka 
600670 Světlá n. S. - Opatovice - Ledeč n. S. 
Spoj č. 4 bude zabezpečen spoj. č. 7 linky 600650 odjezd v 6.52 nám. Le-
deč n. S . - T č . 74 
Spoj č. 3 bude zabezpečen spoj. č. 12 linky 600650 odjezd 7.24 Světlá, Sá-
zavská - Tč. 73 
600650 Ledeč n. S. - Světlá n. S. - Havl. Brod: 
Mimořádné spoje: 
- Světlá, Sáz. 4.15 - Leštinka 4.23 - Světlá, Sáz. 4.32 - Sv. Kom. 4.35 -

Tč. 60 
- Světlá, Kom. 7.30 - Leštinka 7.40 - Světlá, Sázavská 7.50 - Tč. 71 
- Ledeč,nám. 7.20-Vilémovice 7.30/7.35- Ostrov-Ledeč,nám. 7.45- Tč. 

68 
Spoje č./čas odjezdu z Ledče n. S., nám.: 33/4.45; 7/6.55; 11/8.30; 
13/10.05; 19/12.00; 39/17.55; 17/12.00(N); 29/14.40; 25/16.20; 
Budou obsluhovat zastávky Vilémovice a Ostrov, horní. 
Spoje č./čas odjezdu ze Světlé n. S, Sázavská: 2/4.41; 22/11.20; 36/16.40 
(N); 38/17.20; 
Budou obsluhovat zastávky Ostrov, horní a Vilémovice. 
Spoje č. 45 a 48 (Nová Ves - Světlá) budou vynechány - přeprava z Nové 
Vsi do (Tč. 71) 
Světlé n. S., Sázavská-bude zabezpečena sp .č . l2 -od jezdzN.Vsi -7 .16 
hod. (Tč. 73) 
Ostatní autobusové spoje nebudou obsluhovat zastávky: Ostrov - Vilémo-
vice - Pavlíkov - Světlá n. S., Leštinka - Mrzkovice - Dolní Březinka 
Náhradní zastávka a otočka BUS: Obec Vilémovice - umístění pod stáva-
jící zastávkou na MK, - otáčení na MK, kolem RD čp. 44. 

ODBOR DOPRAVY INFORMUJE 
Vzhledem k tomu, že do 31. 12. 2007 musí být, dle zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, provedena 
povinná výměna řidičských průkazů vydaných v letech od 1. 7. 1964 do 31. 12. 
1993, odbor dopravy - evidence řidičů ve Světlé nad Sázavou mimořádně rozši-
řuje úřední dny pro žadatele o výměnu výše uvedených řidičských průkazů. Tím-
to opatřením chce evidence řidičů předejít dlouhým čekacím dobám při výměně 
řidičských průkazů. 

V současné době zbývá vyměnit 2525 řidičských průkazů. 

Od 1. 4. 2007 do 31.12. 2007 budou posíleny úřední dny 
na evidenci řidičů (kancelář v přízemí č. d. 115) 

o pátek od 7.00 do 14.00 hod. 

VAROVÁNÍ POLICIE 
Obracíme se na občany, aby v případě 

podomních prodejců zboží neprodleně vy-
rozuměli o jejich pohybu POLICII, a to na 
linku 569 720 705 nebo 158. 

Tito „prodejci" při nabídce zboží - peřin, 
nožů atd. využívají, hlavně u starších obča-
nů, dočasné nepozornosti a odcizují z do-
mácností peníze, šperky a další cennosti, 
které bývají ukryté na dosažitelných mís-
tech, jako ve skříních, toaletních stolcích... 
V takových případech policie ihned na mís-
tě provede kontrolu prodejcům. V žádném 
případě se tedy nejedná ze strany oznamo-
vatele o jakési „udávání", ale o ochranu ob-
čanů - především osamělých seniorů. 

Na závěr bych chtěl upozornit na dva pří-
pady, ke kterým došlo v Ledči n. S. během 
posledních 14 dní, kdy starší pani (přes 70 
let) byla odcizena hotovost ve výši 90 tis. 
Kč. V druhém případě došlo dne 23. 3.2007 
ke krádeži hotovosti ve výši 2400,- Kč 
v domě s pečovatelskou službou. K tako-
vým událostem dochází v našem městě 
i okolních obcích. 

Je zřejmé, že tyto osoby se zaměřují pře-
devším na starší spoluobčany a není jim nic 
cizí. Chraňte majetek svůj i svých spoluob-
čanů! 

Za spolupráci děkuje vedoucí obvodního 
oddělení PCR Ledeč n. S., komisař npor. 
Jiří Wurm. 

Obecní úřad v Hradci 
vyhlašuje 

humanitární sbírku 
pro Diakonii Broumov 

• letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dět-
ské) 

• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, zá-
clony, metrový textil 

• péřové i vatované pokrývky, polštáře 
a deky 

• drobné elektrospotřebiče - žehličky, varné 
konvice, fény, remosky, nádobí... 

• drobné hračky, školní pomůcky 
• ručně pletené výrobky zabalte samostatně 
Sbírka se uskuteční 28.-29. května 2007 
v době od 15 do 17 hodin v prodejně 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 nezaměstnanosti v mikroregionu Le-

deč nad Sázavou k 31. 3. 2007 činila 5,68 %, 
což je 292 uchazečů o zaměstnání (z toho 193 
žen). Průměrná míra nezaměstnanosti v okre-
se Havlíčkův Brod byla 5,24 %. 

Na konci roku 2006 byla na ledečsku ne-
zaměstnanost 6,49 %. Počet nezaměstna-
ných klesl od té doby o 43 uchazečů 
o zaměstnání. 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 164 neza-
městnaných, míra nezaměstnanosti je zde 
4,94 %. 

Počet volných pracovních míst na ledeč-
sku činil k 31. 3. 2007 celkem 65 míst. Ve 
volných místech převažují stále dělnické 
profese. Najedno volné pracovní místo při-
padá na ledečsku 4,49 % uchazečů o za-
městnání. 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
vás zve na výstavu 

„MY Z HRADU VI." 
Výstava se koná v galerii muzea 

od 1. 5. do 30. 5. 2007 a na chodbě ZUŠ 
na hradě od 1. 5. do 30. 6. 2007. 

OTEVŘENO: 
Ú T - N E 9-12 a 13-16 hodin 

CHYTÁNÍ SVĚTLA 
A ZAKROUCENÁ VÝSTAVA 

Dvě výstavy pod jedním již tradičním ná-
zvem „MY Z HRADU" prezentují práce výtvar-
ného oboru ZUŠ zhotovené ve školním roce 
2006/2007. Žáci ve věku od 5 do 17 let nabízí 
ke shlédnutí širokou škálu námětů a výtvar-
ných technik v „ZAKROUCENÉ VÝSTAVĚ" 
instalované na chodbě ZUŠ pod renesančním 
balkonem hradu. 

Stále oblíbenější výtvarnou doménou se stá-
vá umělecká fotografie. Letos sedm žáků 
I. a II. stupně výtvarného oboru ZUŠ představí 
kolekcí sedmdesáti fotografií „CHYTÁNÍ 
SVĚTLA", která bude prezentována v galerii 
muzea na ledečském hradě. 

Děti z výtvarného oboru nejenže vytvářejí 
formou svých výstav kulturní tradici ve svém 
městě, ale zároveň úspěšně reprezentují Le-
deč nad Sázavou na celostátních výtvarných 
soutěžích. (Můzička 2006, Praha - 1. cena za 
kolektivní práci a tři ceny pro jednotlivce, Svět 
kolem nás, Brno - 1. místo v I. kategorii 
a 1. a 3. místo v kategorii III., Sokrates 2007). 
V současné době jsou další práce zařazeny do 
projektu „Nadace rozvoje občanské společ-
nosti a České televize". 

Zveme všechny milovníky výtvarného umě-
ní a příznivce dětské tvorby na vernisáž, která 
se bude konat v úterý 1. května 2007 v 17 hod. 
na ledečském hradě. Pozvání samozřejmě pla-
tí po celou dobu trvání výstav. 

Jak budou pokračovat 
opravy hradu v roce 2007 
Na letošní rok jsme připravovali postup oprav 

ledečského hradu tak, aby byly dokončeny veške-
ré práce na obnovách střech i na statickém zajiště-
ní východních parkánových zdí s částí jižní zdi 
terasy s altánem - tzv. maximální varianta. To 
však předpokládalo mít k dispozici více než 
4 mil. Kč. Skutečnost je však jiná. Opakuje se si-
tuace s naprostým nedostatkem finančních pros-
tředků a tak celková získaná suma složená 
z příspěvků Města Ledeč nad Sázavou (1 050 tis. 
Kč), fi Aquacomh Hard s.r.o. Ledeč nad Sázavou 
(350 tis. Kč), Ministerstva kultury ČR (400 tis. 
Kč) a Kraje Vysočina (250 tis. Kč) činí 2 050 tis. 
Kč. Připočteme-li k tomu převod z r. 2006 - 150 
tis. Kč, máme pro rok 2007 k dispozici 2 200 tis. 
Kč. Je to částka jen o málo vyšší než v roce 2006, 
kdy byly provedeny práce za celkem 1 636 tis. 
Kč. Dokončena byla střecha Velkého paláce za 
877 tis. Kč, do oprav a statického zajištění hrad-
ních zdí bylo vloženo 583 tis. Kč, dále byly pro-
vedeny opravy havárií po předchozí zimě (2005) 
a zajištěny projektové práce a autorský dozor při 
provádění prací. 

Z prostředků určených pro letošní rok 2007 
bude možno zabezpečit asi 50 % prací při obnově 
střech Malého paláce za cca 1 050 tis. Kč^ z pros-
tředků Města, fi Aquacomp Hard a MKČR a při 
opravách hradních zdí provedení prací za cca 965 
tis. Kč, kde se vedle Města a fi Aquacom Hard po-
dílí i Kraj Vysočina. Postup prací je samozřejmě 
s ohledem na finanční možnosti pomalejší, než 
bychom si přáli, ale s tím se zatím musíme smířit. 

Je tu však jiná věc, se kterou se smířit nemůže-
me, a to jsou nenechavé ruce některého z našich 
spoluobčanů. V minulém měsíci totiž došlo k od-
cizení částí nově osazených měděných okapních 
trub na šesti dešťových svodech cca 20 bm a mo-
sazné tabulky označující objekt jako kulturní pa-
mátku. S takovým přístupem k majetku města se 
už tak značné problémy s financováním oprav 
hradu jen prohloubí. Musíme věřit, že se podobná 
situace už nebude opakovat. B. Svoboda 

Mateřské centrum Ledňáček 

PODĚKOVÁNÍ MŠ 28. ŘÍJNA 
Touto cestou by-

chom chtěly poděko-
vat pí učitelkám z MŠ 
28. října za pěkné 
akce, které připravují 
pro naše děti. 

6. ledna to byl výlet 
do „Perníkové cha-
loupky" u Pardubic. 
I přes nepříjemné deš-
tivé počasí jsme pro-
bádali okolí chaloup-
ky, kde děti zaujaly 
např. saně a chaloup-
ka na kuří nožce ze 
slavného Mrazíka, 
strom Frňákovník ze 
Tří veteránů, keře ze 
Šípkové Růženky a řada dalších atrakcí. Uvnitř samotné chaloupky byl opravdový perníko-
vý ráj: tajemný les, ježibaba předvádějící pečení této oblíbené pochoutky a na závěr i perní-
kové muzeum. Kromě perníků děti nadchl Ježíškův pokoj a čertíci v pekle. 

„Perníkovému" výletu předcházelo 9. listopadu divadelní představení v Praze s názvem 
„H. už zase zlobí", které se dětem rovněž velmi líbilo. Pokud jde o divadlo, nezůstává jen 
u výletů. Každý měsíc jezdí za našimi dětmi až do školky divadlo „Úsměv". Podobné aktivi-
ty dávají naději, že i z generace našich předškoláků vyrostou milovníci a provozovatelé 
ochotnického divadla v Ledči. 

Z dalších akcí je možné jmenovat karneval, který se konal 15. února, na kterém se před-
stavily dvě Šípkové Růženky, pirát nebo Červená Karkulka, pravidelně též školka pořádá 
besídky: mikulášskou, ke dni matek a k rozloučení s předškoláky. 

I nadále se naše děti mohou těšit na zajímavé akce. Z těch nej atraktivnějších to bude 
15. května výlet do jihlavské ZOO, kde se mohou těšit mimo jiné na oblíbené pomazlení 
s roztomilými kozami kamerunskými, kterých je letos ještě o 7 víc než loni. Školka se věnu-
je i pěstování vánočních a velikonočních tradic. Letos budou naše děti vyrábět ovečky z těs-
ta, přičemž již od těchto dnů je tento projekt otevřený i rodičům. Přejeme všem pí učitelkám 
mnoho podobných akcí, které mají naše děti tak rády. 

Dagmar Důbravná, Radka Nováková, Martina Brabcová 

PODĚKOVÁNÍ 
Mateřská škola 28. října Ledeč n. S. děkuje firmě GLOST s.r.o. za dřevěné 
obložení dvou pískovišť, které věnovala jako sponzorský dar výše jmenova-
né mateřské škole. 

Paní učitelky a děti mateřské školy 28. října. 

Mateřské centrum 
Ledňáček má za se-
bou první akci - slav-
nostní zahájení. To 
se uskutečnilo 
ve čtvrtek 29. března 
2007 od 9.30 hodin 
v prostorách bývalé 
cvičné kuchyně na ZŠ 
Komenského za hojné 
účasti maminek s ma-
lými dětmi. Koordi-
nátory akce - mladé 
maminky Jana Fleka-
lová, Eva Chvátalová 
a Lucie Tvrdíková 

nejprve všechny přítomné přivítaly, seznámily je s historií vzniku mateřského centra a podě-
kovaly jmenovitě starostovi města Stanislavu Vrbovi, řediteli ZŠ Mgr. Jaroslavu Kosprdovi 
a ředitelce Oblastní charity Bc. Anně Blažkové. Bez jejich ochoty a pomoci by Mateřské 
centrum Ledňáček těžko vznikalo. 

Maminky a děti si mohly prohlédnout zatím skromně vybavené, ale čistě a vesele vyma-
lované prostory Ledňáčku, který zde bude hnízdit zatím každé úterý a čtvrtek od 9 do 11 ho-
din. Po léta nevyužívané prostory bývalých školních dílen ožijí cvičením a zpíváním 
s dětmi, čtením pohádek, výtvarnou činností s dětmi, v plánuje i tvořivá a výtvarná dílna pro 
maminky, vzdělávání v oblasti rodinné výchovy, zdravovědy a společenských věd. 

Mateřské centrum Ledňáček svoje služby nabízí, ale zároveň i přijímá. Maminky si zde 
mohou program připravovat samy pro sebe a své děti. Koordinátory MC pak budou provoz 
zajišťovat organizačně a technicky s vědomím, že ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým 
světem. Renata Lédlová 
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HNĚVKOVICE 

Jihozápadně od Ledče nad Sázavou leží v nadmořské výšce 447 
metrů obec Hněvkovice. Se svými osadami je nejzápadnější obcí hav-
líčkobrodského okresu, a tím i celého kraje Vysočina, je též jednou 
z nejstarších obcí na Ledečsku. 

První nalezený písemný doklad o Hněvkovicích pochází z roku 
1262, kdy je král Přemysl Otakar II. povýšil na tržní ves. Hněvkovice 
získaly všechna městská práva mimo práva hrdelního. Nej významněj-
ší památkou v obci je kostel svatého Bartoloměje. Na jeho zdech byly 
objeveny gotické fresky, které byly v 90. letech minulého století zres-
taurovány. Malby jsou zahrnuty mezi významné památky České re-
publiky. Nedaleko kostela stojí původní tvrz, která byla v 17. století 
přeměněna na sýpku. 

K 1. dubnu 2007 žije v Hněvkovicích přibližně 562 obyvatel. 
K obci náleží osady Nová Ves, Chotěměřice, Habrovčice, Zahájí, Šti-
čí, Budeč a Velká Paseka. 

Průměrný věk obyvatel činí 41 let a zdá se, že populace v obci stár-
nout nebude. Nedávno totiž obec investovala kolem tří milionů korun 
do nákupu pozemků a zřízení 12 parcel včetně inženýrských sítí pro 
výstavbu nových rodinných domků. Následkem bude zvýšení počtu 
stálých obyvatel, především mladých rodin s dětmi. I do budoucna 
obec počítá s podobnou podporou a uvažuje o nákupu dalších pozem-
ků pro tyto účely. Díky výhodné poloze Hněvkovic na hlavní silnici je 
snadno dosažitelná Ledeč nad Sázavou i Dolní Královice, kde je mno-
ho místních občanů zaměstnáno. 

Poslední významná investice v Hněvkovicích byla směřována do 
oblasti výstavby a úpravy komunikací. V souvislosti s demolicí staré 
lávky přes řeku Sázavu u chřenovického mlýna, která byla v havarij-
ním stavu, byla zřízena nová místní komunikace. Ta spojuje obec 
Hněvkovice s Chřenovicemi na druhé straně řeky. Přes osadu Zahájí, 
dále místy, kde vedla stará mlýnská cesta a následně přes novou lávku 
je možné dostat se nyní osobním automobilem do Chřenovic. Náklady 
na tuto stavbu si vyžádaly 14 milionů korun, na nichž se ze 75 % podí-
lelo ministerstvo pro místní rozvoj s Evropskou unií. Co se týká dal-
ších investic, pro letošní rok obecní zastupitelstvo rozhodlo o zřízení 
nového pouličního veřejného osvětlení v osadách Chotěměřice, Nová 
Ves a Velká Paseka. 

Obecní úřad sídlí v budově, jež dříve patřila zemědělskému druž-
stvu. K občanské vybavenosti patří základní škola, mateřská škola 

a školní družina s jídelnou, pošta, dva obchody smíšeným zbožím, tři 
pohostinství, z nichž jedno vlastní obec a pronajímá jej. Ve stejném 
objektu obec provozuje ubytovnu se čtyřmi čtyřlůžkovými pokoji 
a jedním apartmánem. V Hněvkovicích má sídlo Lesní družstvo obcí 
Ledeč nad Sázavou, jehož vlastníky je 17 obcí z bývalého okresu Le-
deč nad Sázavou. Bývalé JZD je součástí akciové společnosti 
ZEMKO Kožlí, z dalších firem můžeme jmenovat autoopravnu, pro-
dejnu autodílů, prodejnu potravin, v Nové Vsi Růžové a ovocné škol-
ky Šťastných a další firmy a podnikatele v oblasti stavebnictví, 
zámečnictví, lesních prací, pohostinských služeb, finančního poraden-
ství. V katastru obce působí i několik soukromých zemědělců. 

I pro volný čas a sportovní vyžití jsou v Hněvkovicích příležitosti. 
Fotbalové hřiště s kabinami se sociálním zařízením a před dvěma lety 
nově vybudované oplocené hřiště pro malou kopanou, jehož součástí 
je i tenisový kurt, slouží právě sportovně aktivním občanům. V míst-
ních pohostinstvích je prostor pro pořádání plesů, hudebních zábav 
a pro setkání při nejrůznějších slavnostech a příležitostech. V obci 
Hněvkovice je již několik desítek let aktivní sbor pro občanské záleži-
tosti. Mezi jeho aktivity patří vítání občánků a návštěvy spoluobčanů 
nad 70 let při jejich významných životních jubileích. 

V Hněvkovicích působí Tělovýchovná jednota Sokol Hněvkovice 
se svým oddílem fotbalistů a hokejistů, Myslivecké sdružení, Svaz žen 
a Sbor dobrovolných hasičů, který v minulém roce oslavil sté výročí 
od svého založení. 

chlapci do 18 let 60 
dívky do 18 let 42 
muži starší 18 let 215 
ženy starší 18 let 245 
celkem 562 obyvatel 
průměrný věk mužů: 38 let 
průměrný věk žen: 45 let 

Zastupitelstvo obce je 9členné. Starosta-Václav Šťastný, místosta-
rosta- Josef Raj dl, členové zastupitelstva - Vladimír Doležal, Martin 
Hořejš, Miroslav Peroutka, Jaroslav Pfeffer, Jaroslav Smejkal, RNDr. 
Jiří Těšínský, Jan Veleta. 

Zpracoval: Pavel Pešek 
Příště na návštěvě ve Vilémovicích! 

Složení obyvatelstva: 
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Informační servis 
Oslava dne žen v pečovatelské službě 

Rehabilitační dílna stacionáře Petrklíč uspořá-
dala dne 8. března 2007 odpoledne pro obyvatelky 
domu s pečovatelskou službou oslavu dne žen. 
Přátelského posezení s vedením města za hudební 
produkce pana Karla Hruši a Štěpánky Vrbové, 
kteří se poctivě střídali u klávesových nástrojů 
a mikrofonu, se zúčastnily dvě desítky obyvatelek 
pečovatelské služby a krátce též zaměstnankyně 
DPS a klienti stacionáře. Rehabilitační dílna tak 
začala naplňovat svůj záměr propojit činnost obou 
zařízení sociálních služeb, tj. Petrklíče a DPS. 

Starosta s místostarostou obdarovali ten den za-
městnankyně DPS a rehabilitační dílny kytičkou, 
když předtím společně s tajemníkem Molínem 
rozdali po růžičce všem ženám na městském úřa-
dě, v knihovně a na Informačním centru. 

Pokračujeme v úklidu města 
Tak jako v minulých letech využívá naše město 

institutu veřejně prospěšných prací k jarnímu 
úklidu města. Od 1. 4. 2007 jsme uzavřeli dohodu 
s Úřadem práce H. Brod a zaměstnali skupinu 
šesti nezaměstnaných na dobu 4 měsíců, po které 
se budou starat o úklid náměstí, ulic, chodníků 
a zákoutí. Organizační záležitosti VPP zajišťuje 
tajemník městského úřadu ing. Vladimír Molín, 
na pracovní výkon úklidové čety dohlíží místosta-
rosta Jaroslav Doležal, který jim práci zadává 
a provádí i její kontrolu. Úřad práce nám přispívá 
na úhradu větší části mzdových nákladů, které se 
pohybují na úrovni minimální mzdy. 

Pálení čarodějnic na Rašovci 
V prostoru bývalé skládky Rašovec proběhne 

dne 30. 4. 2007 kulturní akce „Pálení čarodějnic". 
Kromě pálení ohně za asistence hasičů zde bude 
probíhat hudební produkce, k dispozici budou 
stánky s občerstvením a lavice a stoly pro spole-
čenské posezení. Akci Pálení čarodějnic se sou-

hlasem rady města pořádají pánové Petr Choutka 
a Jiří Souček ml., kteří tak navazují na dvě loňské 
úspěšné akce a mají zájem pokračovat ve využívá-
ní areálu na Rašovci i letos. 

Dokončena oprava schodiště ke hradu 
Opravu schodiště od viaduktu z Pivovarské uli-

ce ke hradu dokončili v měsíci březnu pracovníci 
Technických služeb. Poškozené schodišťové 
stupně nahradili novými, vyrovnali propadlou 
dlažbu a odstranili náletové rostliny. Za pomoci 
pracovní čety nezaměstnaných zajistíme následně 
obnovu nátěrů ocelových konstrukcí, ramp a zá-
bradlí tak, aby tato komunikace vybudovaná v le-
tech 1994 nejen prokoukla, ale mohla též dále 
sloužit obyvatelům Horní Ledče a návštěvníkům 
ledečského hradu. 

Úspěch starších žáků TJ Kovofiniš 
Fotbalové družstvo starších žáků TJ Kovofiniš 

pod vedením trenéra Jaroslava Hofrichtera obsa-
dilo na zimním futsalovém turnaji hezké 2. místo. 
Turnaj se hrál vícekolovým způsobem a ledečští 
žáci většinu zápasů dokázali sice těsným skóre 
vyhrávat. Nad jejich síly bylo pouze družstvo star-
ších žáků z Chotěboře, ale i ty dokázali v jednom 
ze zápasů porazit. Díky práci a přístupu trenéra Ja-
roslava Hofrichtra a jeho zástupce Matějky absol-
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vovalo žákovské družstvo kvalitní přípravu, 
kterou může zúročit v začínající jarní sezoně kraj-
ské soutěže na travnatých hřištích. 

Den s deníkem v Ledči 
V úterý 3. dubna 2007 odpoledne proběhla na 

Husově náměstí v prostoru před domem dětí 
a mládeže akce Havlíčkobrodského deníku Den 
s deníkem. Redaktoři havlíčkobrodského deníku 
nabídli příchozím různé soutěže, zajímavá vy-
stoupení, rozhovory, ale i kauzu Deníku „BILLA 
versus Kino" v podání starosty města Stanislava 
Vrby a člena petičního výboru Petra Fialy - to 
všechno viděli i slyšeli ti, kteří se přišli podívat na 
Husovo náměstí. Diskutovalo se opravdu vášnivě, 
tématem byla stavba supermarketu na místě, kde 
stojí kino. Slovo dostali také přihlížející diváci 
(D. Geherová, L. Bíza, J. Adamus), zkrátka nepři-
šli ani ti, kteří se zajímali o výrobu novin. Mobilní 
redakce jim totiž předvedla psaní přímo v terénu. 

Ledeč v televizi 
Na přelomu března a dubna odvysílaly televizní 

štáby ČTI a Nova celkem čtyři pořady natočené 
v našem městě. 
23. 3. 2007 v 19.25 hodin v pořadu ČTI Události 
v regionech to byla zpráva jihlavské redakce o za-
mítnutí instalace pamětní desky na budovu radnice. 
28.3. 2007 v 21.15 hodin v pořadu Na vlastní oči 
uvedla Nova reportáž Jany Škopkové o mýtných 
bránách Kapsch s dieselagregáty, proti kterým prý 
podala anonymní skupina občanů Ledče trestní 
oznámení. 
4. 4. 2007 v 21.15 hodin v pořadu Na vlastní oči 
uvedla Nova reportáž Davida Vondráčka o okupa-
ci Ledče nad Sázavou divokými prasaty pod ná-
zvem Balada kančí, čímž zpětně dokumentovala 
putování divokých prasat naším městem dne 
3. 12. 2006. 
8. 4. 2007 v 18.50 hodin v pořadu Občanské judo 
se televize Nova v reportáži Jany Pařezové zabý-

vala přestupkem místostarosty Koutů proti 
občanskému soužití. 

Tyto pořady lze při troše trpělivosti vyhledat na 
webových stránkách televizních stanic v jejich ar-
chivech, které jsou veřejně přístupné. 

Setkání v Markétě 
Z iniciativy vedoucího odboru samosprávy 

Městského úřadu Ledeč nad Sázavou ing. Pavla 
Nácovského a majitele restaurace Markéta pana 
Černického se uskutečnila ve čtvrtek 5. 4. 2007 
navečer schůzka zájemců o oživení ledečské kul-
tury. Setkali se tu a vzájemně seznámili kromě 
dvou výše jmenovaných pánů též zástupci o.s. 
Notorix Denatur manželé Ouřadovi, za d.s. Mi-
mochodem Tomáš Doležal, za DDM ing. Věra 
Andrlová, za stacionář Petrklíč Iveta Vrbová, za 
o.s. Molekul pánové Simandl, Ježek, Fiala, Pecha 
a Semerád, dále též paní Renata Panská, Renata 
Lédlová a starosta města Vrba. Ve čtyřhodinové 
diskusi se probíraly různé možnosti a návrhy na 
oživení kulturního dění ve městě. Jediné, na čem 
se dokázali při prvním setkání diskutující shod-
nout, byla potřeba lepší informovanosti občanů 
o připravovaných kulturních akcích, kde hlavní 
roli musí sehrát Informační centrum a Ledečské 
noviny. 

-sv-

TVARE NOTORBURGU 
galerie Městského muzea 11.-29. dubna 2007 
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Velké neštěstí před sto lety 
Vybráno z kroniky 

Dne 8. dubna 1907 událo se v Ledči vel-
ké neštěstí. Do sklepa zdejšího lékárníka 
Františka Břicha, rodem v Novém Bydžo-
vě, po jarním tání sněhu a po dešti, dostala 
se voda, která zporážela velké láhve a nádo-
by tam uschovaných rozličných tekutin, 
které na sebe ve vodě narážejíc, se některé 
rozbily. Lékárník chtě zboží zachrániti, 
odebral se s asistentem svým a služkou do 
sklepa, kde panovala tma a rozžav, sirkou 
chtěl zapáliti svíčku, tu najednou se vzňaly 
vypařené plyny, zachvátily osoby tam jsou-
cí, na nichž oděv chytil, kteří ze sklepa spě-
chali a se rozutekli. Lékárník Frant. Břich 
vyběhl na náměstí, běžel do domu č. 15, kde 
ve stodole lidi mlátili, služka Františka 
Cyprová u hospodáře č. 15 Jana Doubka 
sloužící, zabránila mu podávkami, aby ho-
řící lékárník do stodoly nevnikl a oheň ne-
způsobil. Lidé ze stodoly přibyvší, polili jej 
vodou a na něm hořící šatstvo uhasili. Služ-
ka lékárníka vyběhla ze sklepa na náměstí, 
válejíc sebou, aby na sobě hořící oděv uha-
sila. Lidé strhali z ní oděv až donaha a done-
sli ji do lékárnické místnosti. Asistent vběhl 
do svého pokojíčku, vlekl se do postele, kde 
peřinami na sobě hořicí oděv uhasil a pak na 
sebe olej lil, by bolesti zmírnil. Popálené 
osoby dopravené byly do isolační nemocni-
ce k léčení (č. 234). Jelikož byla obava, že 
nastati může požár a explose, nechal velitel 
sboru hasičského František Katzer, ob. ta-
jemník, připraviti stroje hasičské k hašení, 
odebral se do dvora lékárny č. 13 v Ledči 
s dvěma hasiči, zatarasil průduch sklepní 
prknem a zemí pak vchod na sklepní scho-
diště několika dveřmi od záchodů a dřevní-
ků, aby vzduch neměl do sklepa přístupu, 
by hořící tam eterické tekutiny vyvinuvším 
se kouřem sami sebou se uhasily. Ve sklepě 
byly zásoby benzinu, lihu v sklepních vý-
klencích a kdyby chytily, mohl výbuch 
snadno nastati a protož nařízeno vystěhová-
ní se obyvatelů ze sousedních domů. 

Lékárník František Břich, ob. radní, ma-
jitel lékárny č. 13 v Ledči, 37 roků stár, vdo-
vec, otec 2 dítek, zemřel dne 11. dubna 
1907, služka jeho zemřela druhý den, asis-
tent se po dlouhém léčení vy stonal. V době 
jeho nemoci byl obličej jeho tak znetvořen, 
že nebylo znáti ani oči ani nos, vše splynulo 
v nestvárnou hmotu, v jeden strup. 

Včely a včelaři 
Letošní mírná zima potrápí svými následky včely a včelaře. Mezi obávané škůdce včel od roku 

1980 patří varroáza destructor - kleštík včelí. Jeho zákeřnost spočívá v tom, že škodí ve všech stá-
diích života včely - od larvy po dospělé včely a jeho schopností se velmi rychle rozmnožovat. Za 
optimálních podmínek může vzniknout populační exploze, kdy z jedné samičky, od jara do podzi-
mu, se může namnožit až 6 200 varroázy. Tento počet má za následek úplnou likvidaci včelstva. 

Dosud se včelařům dařilo v zimě, kdy včely neplodují, varroázu likvidovat. Bylo to velmi prac-
né, ale bylo to možné. Každoroč-
měl na vyšetření. Měl jsou šupin-
plástu přes zimu odstraňují, aby 
mi medu. Laboratorní vyšetření 
množství samiček varroázy. Pří-
vala, varroázu se nepodařilo 

O tom, jak tuto závažnou situ-
organizace Českého svazu včela-
n. S. v neděli 11. března dopoled-

Jediné možné rozhodnutí je 
natřít zavíčkovaný plod příprav-
vést fumigaci (zakouření) dalším 

Toto není jediný problém, kte-

ně musí včelaři odevzdávat zimní 
ky vosku z víček, které včely na 
měly možnost se nasytit zásoba-
letos zjistilo mimořádně velké 
čina - teplá zima, včelstva plodo-
v zimě zlikvidovat, 
aci řešit, se radili včelaři Základní 
řů, občanského sdružení v Ledči 
ne v v místní sokolovně, 
včelstva co nejrychleji rozebrat, 
kem M - 1 a následně večer pro-
přípravkem. 
rý trápí včelaře. Jak na schůzi za-

znělo, byl věkový průměr včelařů v Ledči a okolí v roce 1972^-8 let, nyní je to již 61 let. Tehdy 
bylo včelařů 185 letos je to jen 109. Včelstev v roce 1972 bylo 1412 nyní pouze 1045. Pro stáří 
a s tím spojené nemoci včelaři, ač neradi, svoje včelstva ruší. Nemají pokračovatele. Fyzicky, fi-
nančně a časově náročný koníček není pro mladé zaměstnané živitele rodin přitažlivý. 

Totiž užitek z práce včelaře má z 90 % sadař, zahrádkář a teprve zbývajících 10 % připadá na med. 
Až na jarních procházkách budete obdivovat krásu rozkvetlých stromů, květin na loukách, kve-

toucí angrešt a rybíz na zahrádce, mějte úctu ke včele, která opylením zajišťuje příští úrodu a kva-
litní semena. 

Včelaři se musí potýkat i se zbytečnou administrativou, která trápí nejen je, ale hlavně jejich 
funkcionáře v základních organizacích. Ti tuto práci dělají zdarma ve svém volném čase. 

Na zmíněné schůzi byl jednomyslně zvolen za nového předsedu včelařů pan Josef Bouma 
z Kozlova. Nastoupil po nedávno zemřelém panu Stanislavu Kovandovi z Kynic. Problémy vče-
lařů pozorně vyslechl i zástupce starosty Ledče - pan Jaroslav Doležal. Včelařům přislíbil pomoc 
v příštím roce, kdy to bude již 100 roků, kdy spolek včelařů v Ledči n. S. vznikl. Z hostů - včelařů 
vystoupil i předseda včelařů ze Zruče n. Sáz. Ing Oldřich Doležal. Po jeho několikaletém působe-
ní v této funkci se mu podařilo oživit činnost této organizace přesvědčováním a získáváním mla-
dých včelařů. Snad se to včelařům v Ledči také podaří. 

Po schůzi následovala odborná přednáška MUDr. Radka Hubače z Pardubic na téma „Včelí 
produkty a jejich prospěšnost pro lidské zdraví". Škoda, že tato problematika oslovila pouze 40 
našich spoluobčanů, kteří se této přednášky zúčastnili. Jako včelaři jsme počítali s větší účastí. 

Jak se včelařům v Ledči podaří zvládnout varroázu, co je nového v jejich úlech, o vlivu včelích 
produktů na lidské zdraví, budeme čtenáře Ledečských novin informovat v dalších číslech. 

Na snímku nový předseda včelařů v Ledči n. S. - pan Josef Bouma z Kozlova. 
Základní organizace CSV v Ledči n. S. 

Bělá má víceúčelovou budovu, 
TONIČCE BY SE TU JISTĚ LÍBILO 

Zakázkové krejčovství 
Zdena Chládová 

oznamuje změnu provozovny 

Nově nás najdete na adrese 
Husovo náměstí 489 

(budova fy Elkomplex 
vedle informačního centra) 

Nabízíme: 
velký výběr metrového textilu, 

pánských košil a kravat, 
kvalitních dámských punčoch, 

zásilkový obchod Quelle. 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
608 710 116 

liony dostala obec dotaci od ministerstva fi-
nancí a zbylou částku museli sami uhradit. Bu-
dova je rozdělena na dvě části. V jedné je 
kancelář starosty, zasedací místnost pro zastu-
pitelstvo a knihovna. V druhé části pak spole-
čenský sál, přisáli a salonek. Obyvatelé Bělé 
a Tasic, ale nejen oni, zde mohou pořádat svat-
by a jiné rodinné a společenské oslavy. Spolky 
pak taneční zábavy, přednášky. 

Snad celá ves i široké okolí se přišlo v sobotu 
31. března podívat, co jejich zastupitelé dokáza-
li. A bylo se čím chlubit, vždyť takový sál nemá 
žádná obec v okolí a chlubit by se jím mohla 

i nedaleká Ledeč. Návštěv-
níci obsadili sál do poslední-
ho místa a na některé se ani 
nedostalo, tak přihlíželi 
zvenčí. Mezi sebou si popo-
vídali a poslechli úryvky ze 
zdejší kroniky v podání he-
rečky Anny Frankové a její 
dcery. Na vystoupení mažo-
retek z Kutné Hory museli 
všichni před budovu, do pl-
ného sálu se již děvčata ne-
vešla. Na závěr si občané 
i hosté zatančili při živé 
hudbě a spokojeně se roz-
cházeli do svých domovů. 
Dá se bez nadsázky říci, že 
Bělé je co závidět. -fp-

Od nepaměti stála na bělské návsi hospoda. 
Tu nejvíce proslavila poslední hostinská -
paní Tonička Tvrdíková. Po její smrti populár-
ní „taverna" osiřela a chátrala. V zimě 2004 
rozhodlo místní zastupitelstvo, že budovu od-
koupí a přestaví na víceúčelový objekt. Vel-
kou zásluhu na celé masivní akci má zdejší 
starosta, pan Pavel Lhoťan. Však ho za to oby-
vatelé obce moc nechválili! Ale byl pro pře-
stavbu zapálen, a ta se nakonec podařila. 
Vždyť zde dokonce dělal stavební dozor 
a v závěru zde i půl roku pracoval. Přestavba 
stála přes šest milionů korun. Z toho čtyři mi-

8 



Nabídka zbývaj íc ích zájezdů 
CK Ing. Zdeňka Vacka 

pro sezonu 2007 
Rodinný podnik, pojištěný proti úpadku 

u České pojišťovny, a. s., má šestnáctiletou 
tradici a prodává pouze vlastní akce. Nástup-
ní místa ve Světlé n. S. aHavl. Brodě, někte-
ré zájezdy i v Ledči n. S. Nabízíme výhodné 
komplexní pojištění pro cesty a pobyt. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY: 
Paříž + Versailles 
(!nový termín 29. 8.-2. 9. 2007, 3880 Kč) 
Berlín + Postupim 
(Jnový termín 10—11. 4. 2007, 2080 Kč) 
Švýcarsko + Lichtenštejnsko 
(10. 5.-13.5.2007, 4080 Kč) 
Všechny ceny jsou včetně dopravy, ubyto-
vání, různých forem stravování, pojištění 
proti úpadku CK a služeb kvalifikovaného 
průvodce! 

POBYTY V CHORVATSKU 
Hotely a soukromé apartmány u pláží 
v klidných chorvatských letoviscích. Auto-
busová doprava (tam a zpět jen za 1550 Kč) 
je možná v období 23. 6.-14. 7. a 18. 8.- 1.9. 
2007 (odjezd vždy v pátek, v místě pobytu 
od soboly do soboty), vlastním vozem mů-
žete jet kdykoliv. Bohatý výběr výletů. Vý-
hodné ceny pro děti, v hotelích Riviera 
a Slaven do 3 let věku bydlí a stravují se 
zdarma! 
• KRALJEVICA - HOTEL UVALA 

SCOTT: Klidný hotel přímo u pláže 
a v zeleni. Kvalitní polopenze, volný vý-
běr jídel. Podle termínu od 5580 do 6880 
Kč za osobu a týden (polopenze). 

• CRIKVENICA - HOTEL RIVIERA: 
Vlastní pláž jen 40 m od hotelu, pivová-
rek ještě blíž. Polopenze, bohaté snídaně, 
večer výběr ze 3 menu. Podle termínu od 
5880 do 7380 Kč za osobu a týden (polo-
penze). 

• SELCE - HOTEL SLAVEN: Pavilony 
v uzavřeném parčíku u pláže. Polopenze, 
bohaté snídaně, večer výběr ze 3 menu. 
Podle termínu od 5680 do 7280 Kč za 
osobu a týden (polopenze). 

• CRIKVENICA, NOVI 
VINODOLSKI - APARTMÁNY 

Kvalitní a dobře vybavené tříhvězdičkové 
apartmány (balkon nebo terasa, vlastní pří-
slušenství, zařízená kuchyně s mrazákem, 
televize atd.) do 700 m od moře. Mezi 
domyje řada obchůdků, prodejny stáčené-
ho vína atd., v centru města dobře zásobená 
tržnice a supermarket, ale také spousta 
atrakcí zpestřujících večerní procházky. 
Stravování vlastní. 
Ceny za týdenní pobyt jedné osoby: od 
2680 Kč v šestilůžkovém apartmánu až po 
dvoulůžkový (od 4080 Kč), přistýlky pro 
děti či dospělé osoby znamenají další vý-
razné slevy! 
Na ledečském náměstí ve výloze České po-
jišťovny, a. s., najdete naši nástěnku s po-
drobnostmi. Přejeme Vám úspěšnou volbu 
zájezdu z naší nabídky a těšíme se na shle-
dání s Vámi! 
I N F O R M A C E A P Ř I H L Á Š K Y 
N A A D R E S E : 
Ing. Zdeněk Vacek - cestovní kancelář 
Dolní Březinka 73, 582 91 Světlá n. Sáz. 
Tel.+fax: 569 456 655, T-Mobile: 603 929 
776 
HTTP: www.ckzdenekvacek.cz 
E - MAIL: ckzdenekvacek@email.cz 

DEN KONÍ 

Jaro už je pomalu za dveřmi a s ním i akce, které k tomuto ročnímu období patří. Na jednu 
z nich bychom Vás chtěli pozvat. Letos je to již po deváté, kdy se Vám budou moci předvést jezdci 
z okolí našeho města na Dni koní. Akce se uskuteční 13. května v Podhájí před lomem. Začátek je 
plánován na druhou hodinu odpolední. Návštěvníci budou moci shlédnout nejen výkony „koňá-
ků" z okolí, ale i scénky připravené členy jezdeckého klubu při Domu dětí a mládeže. Avšak ne-
musíte být jen pasivními návštěvníky, pro zájemce budou připraveny soutěže s koňskou 
tematikou. Po celou dobu probíhání akce bude možnost shlédnout projekci z činnosti jezdeckého 
klubu. Děti se, jako každý rok, mohou svést na koni, či v kočáře. V případě deště bude akce přelo-
žena na později dohodnutý termín. Doufáme ve Vaši hojnou účast. 

Za pořadatele Marie Koudelová 

CENTRUM - DDM Ledeč nad Sázavou 
pořádá 

T A N E Č N Í 2 0 0 7 
Zápis do podzimního základního kurzu proběhne od 2. 5. 2007 

v DDM Ledeč, kde budou k dispozici přihlášky. 
Kurz obsahuje 9 klasických lekcí a 4 prodloužené. 

V případě bližších informací kontaktujte p. Mainerovou na tel. 569 726 415. 
Těší se na Vás kolektiv Centra - DDM 

Oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55 
Již třetím rokem se konalo v sokolovně v Ledči nad Sázavou oblastní kolo soutěže Paragraf 

11/55. Soutěž je určena žákům druhého stupně ZŠ a žákům z odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Co znamená název soutěže Paragraf 11/55? Soutěž je věnována především zákonům. 
Má rozšířit povědomí o dodržování zákonů mezi mladistvými, speciálně se týká prodeje tabáko-
vých výrobků mladistvým. O vznik soutěže se postarala „Aliance Zákon 18" spolu se Senátem 
CR. Soutěž probíhá v několika kolech (školní, oblastní, krajská, senátní). 

V letošním roce se v oblastním kole v Ledči nad Sázavou sešlo 5 škol, které mezi sebou bojovaj 
ly o postup do krajského kola ve Zďáře nad Sázavou. Mezi soutěžními družstvy byli žáci ze ZŠ 
Ledeč n. S., Gymnázia, VOŠ a ISŠ Ledeč n. S., ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod, ZŠ Wolkerova 
Havlíčkův Brod a ZŠ Lánecká ze Světlé n. S. Soutěžení družstev odlehčila vystoupení v přestáv-

kách mezi jednotlivými koly 
soutěže. Diváci a soutěžící 
mohli vidět vystoupení žáků 
ZŠ V Sadech, kteří si připravili 
„Módní show" a vystoupení 
roztleskávaček, z DDM v Led-
či předvedly děvčata taneční 
vystoupení „Diskomix" a vy-
stoupila začínající breakedan-
ce skupina „FREEX". Ze ZŠ 
Wolkerova předvedli žáci Ště-
pán Folejtar a Josef Barták 
žonglování s diabolem. Všem 
účinkujícím a soutěžícím dě-
kujeme za jejich odvahu. 

A kdo že vlastně zvítězil 
a postoupil tak do krajského 

kola ve Žďáře nad Sázavou? Po tuhém a vyrovnaném boji se nakonec z vítězství radují žáci ze ZS 
Lánecká ze Světlé nad Sázavou. GRATULUJEME! Ani ostatní družstva nemusí být zklamaná, 
všichni prokázali dobré znalosti o zákonech i o kraji Vysočina. Zvítězit však může pouze jeden. 

Co na závěr? Všem přejeme do dalšího soutěžení hodně odvahy a štěstí a vítěznému družstvu 
klid a rozvahu v zápolení s družstvy z jiných regionů a krajů. 

Za Centrum - DDM Ing. Věra Andrlová - oblastní koordinátor 
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PŘEDSTAVUJEME PŘEDŠKOLNÍ DĚTI V LEDČI N. S. 1997-2006 
V i t i s k a Josef 
brankář A týmu 
Nar. 25. 8. 1984-23 l e t -
vlašimský rodák, s fotba-
lem začal od mládí v Ledči 
n. S. a to postupně od ben-
jamínků přes žáky a dorost 
a definitivně zakotvil 

v posledních dvou letech u A týmu. Takovýto 
postup je pro fotbalistu přímo ideální, zvláště 
pokud se od mládí dostane pod ruce dobrých, 
kvalifikovaných a obětavých trenérů, kteří je 
dokážou už od malička naučit fotbalovým ná-
vykům, kopací technice a herní taktice. Bohu-
žel to někdy a zejména v malých oddílech 
chybí, práce s mládeží je velmi náročná a v niž-
ších soutěžích ne vždy tolik populární. V sou-
časné době je to nakonec i otázka financí, které 
vstoupily i do sportu a na pouhé dobrovolnosti 
již nelze zajišťovat činnost, zejména pokud má 
oddíl více mužstev jako TJ KF, kdy mládežnic-
ké soutěže hraje 5 mužstev. 
Josef Vitiska v současné době studuje v Hrad-
ci Králové „Univerzitu menežmentu". 
K jeho zálibám mimo sport patří počítače 
a dobrá hudba. Fotbalově stále zraje, tak jak je 
to u brankářů s přibývajícími roky a v součas-
nosti se řadí mezi stálice fotbalových brankářů 
a legend, které se v posledních 30 letech 
v Ledči vystřídali. 

T u r e k Martin 
hráč A týmu 
Nar. 1. 7. 1987 - 20 let -
ledečský rodák, s fotba-
lem začal v Ledči n. S. od 
benjamínků přes dorost do 
A mužstva. Za benjamínky 
dokonce chytal jako bran-

kář. V působení za dorost měl to štěstí, že si jej 
všimli zástupci vrcholového sportu z Jihlavy 
a bylo mu umožněno hostování v Jihlavě. Dob-
rá práce profesionálních trenérů z Jihlavy se 
projevila na jeho herním a fotbalovém růstu. 
Když na vlastní žádost Jihlavu opustil a vrátil 
se zpět do mateřského oddílu, přinesl si s sebou 
řadu dobrých fotbalových návyků, techniky 
s míčem a je k jeho mládí již na něm, jak dokáže 
v tomto dále pokračovat a ještě se zdokonalo-
vat. V současnosti patří k technicky vyspělým 
hráčům, s dobrou technikou a pohybem. Fotbal 
miluje a poctivě trénuje. 
Vystudoval „Středně odbornou školu" 
v Ledči n. S. a v současné době pracuje ve fi. 
„Sudex" Ledeč n. S. K jeho zálibě patří počí-
tače, disko hudba a hezké ženy. A tu nejhezčí 
si v současné době vybral a zkouší s ní svoje 
životní štěstí. 

nově otevřeno nově otevřeno 

dámský, pánský, dětský textil a mód-
ní doplňky za nízké ceny 

(trička, svetry, kalhoty, mikiny, kabel-
ky, korále a mnoho dalšího) 

Najdete nás na adrese 
Husovo náměstí 16 
Ledeč nad Sázavou 

(bývalý městský úřad) 

Otevřeno denně od 8:30 hodin. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

CENY, KTERÉ VÁS SKUTEČNĚ 
PŘEKVAPÍ 

50 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

(ročník) 

• kluci • holky • děti 

MAXIMÁLNĚ MOŽNÝ POČET LEDEČSKÝCH DĚTÍ V MŠ 

Školní rok 2002/2003 - ROČNÍKY 1997 - 1999 : 126 dětí 

Školní rok 2003/2004 - ROČNÍKY 1998 -2000 : 137 dětí 

Školní rok 2004/2005 - ROČNÍKY 1999 -2001 : 120 dětí 

Školní rok 2005/2006 - ROČNÍKY 2000 -2002 : 126 dětí 

Školní rok 2006/2007 - ROČNÍKY 2001 -2003 : : 123 dětí 

Školní rok 2007/2008 - ROČNÍKY 2002 -2004 : 108 dětí 

Školní rok 2008/2009 - ROČNÍKY 2003 -2005 : 107 dětí 

Školní rok 2009/2010 - ROČNÍKY 2004 -2006 : 112 dětí 

Zpracoval: Stanislav Vrba 15. 3. 2007 (čerpáno z Registru obyvatel MěÚ Ledeč n. S.) 

Pozvánka 
Místní skupina Českého červeného kříže v Ledči nad Sázavou bude na počest „Me-

zinárodního dne červeného kříže" pořádat dne 8. května odpoledne od 15 hodin na 
hřišti za Základní školou Soutěžní zábavné odpoledne. 

Zveme všechny děti z Ledče n. S. i z okolí. Za soutěže bude sladká odměna a na zá-
věr akce diskotéka. 

Doporučuji... 
Každý máme své zájmy, každý ve svém životě jsme dospěli k mnoha životním zku-

šenostem a dost často si neradi necháváme poradit. Věřte, chtěla bych Vám pouze do-
poručit knížku od paní spisovatelky Ireny Fuchsové, knížku, která má tak zvláštní 
název, že i j á ve svém důchodovém věku jsem ji se zatajeným dechem přečetla. Knížka 
se jmenuje „Když muž miluje muže". Je právě o tom, co tato 4% jinak orientovaná 
menšina lidí prožívá, jak se seznamuje se životem a s okolím kolem sebe. 

Nemáme nikdy odsuzovat to, co neznáme. A proto, když nyní nastala doba, že ho-
mosexuálové mají ze zákona povoleno registrované partnerství, je dobré a jistě pro 
každého prospěšné, abychom se o jejich životě, o jejich myšlení a problémech dověděli 
více. 

Proto Vám tuto knížku doporučuji. Jsou to jen kratičké povídky ze života, příběhy, 
které Vám mnohé a mnohé objasní. Knížku jsem měla zapůjčenou z ledečské knihov-
ny. Daniela Geherová 
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Hokejový klub Lc 
je pokračovatelem oddílu ledního hokeje při TJ Kovofmiš. 

Zaregistrován na MV byl v listopadu roku 2005. 
Sezona 2006/2007 byla pro nás v novodobé historii klubu 

druhou skutečně domácí, s perfektním zázemím o jakém se 
předchozím generacím ani nesnilo. 

V činnosti jsme měli pět hokejových družstev. Mladší žáky, 
starší žáky, dorost, družstvo dospělých a veterány. 

Mládežnický hokej se pomalu začíná přibližovat k tak dlouho 
očekávané soutěži, kterou bychom rádi v příští sezoně zahájili. 
Naše mládež dochází třikrát týdně na tréninky a jejich pokroky 
jsou zřetelné. Novým, nicméně pro zdárný vývoj hokejisty ne-
zbytným prvkem v přípravě byla suchá letní příprava. Během ní 
byly položeny základy fyzické připravenosti hráčů. Pro zpestře-
ní namáhavé a často ne příliš zábavné přípravy jsme absolvovali 
letní hokejový kemp v Novém Městě pod Smrkem. Součástí se-
zóny byly samozřejmě i přátelská utkání. Těch jsme odehráli 
cca 12 s bilancí 3 vítězná 1 remíza a zbytek prohry. Nejčastějším 
soupeřem byl opět celek Zirovnice. Zúčastnili jsme se také vá-
nočního turnaje v Telči. Porazili jsme celek z Brna a skončili 
jsme za domácím týmem a družstvem ze slovenské Šaly na tře-
tím místě. Je to stále málo, aby se kluci mohli zlepšovat, potře-
bují hrát častěji.Tak jako letos i v příštím roce bude probíhat 
nábor malých hokejistů. 

Výhled pro příští sezonu je přihlásit pravidelnou soutěž pro 
mladší kategorie. To bude znamenat mnohem vyšší zatížení na 
celý realizační tým, potřebné finance a v neposlední řadě na při-
pravenost našich hráčů. Začátek a základ bude opět v letní pří-
pravě. Ta začne v průběhu května. Na začátku července 
pojedeme opět na letní kemp do Jizerských hor. 

A-družstvo hrálo přebor pelhřimovského okresu, jehož je již 
několik let pravidelným účastníkem. Pro letošní sezonu bylo 
družstvo doplněno několika velmi mladými hráči ve věku sedm-
náct a osmnáct let. Páté místo v konečné tabulce sice nevypadá 
pěkně, ale vzhledem k věku hráčů je složení družstva příslibem 
do budoucna. Jsou to hráči, kteří u nás s hokejem buď začínali, 
nebo mají k Ledči kladný vztah a chtějí tu hrát. Cestou angažo-
vání starších hráčů z vyšších soutěží nepůjdeme a chceme hrát 
hokej v Ledči s vlastními odchovanci. Umístění v tabulce není 
to nejdůležitější, čeho chceme dosáhnout, ale vychovat vlastní 

Konečná tabulka OP dospělých: 
pořadí počet 

oddíl kol V X p 
1. So Čejov 16 14 0 2 
2. Sp Pelhřimov B 16 12 2 2 
3. Ji Humpolec B 16 10 4 2 
4. HC Buřenice 16 11 0 5 
5. HC Ledeč nad Sáz. 16 7 1 8 
6. Sj Žirovnice 16 4 2 10 
7. HC Pelhřimov 16 5 0 11 
8. SK Horní Cerekev 16 3 1 12 
9. HC Počátkv 16 1 0 15 
Celkem 144 67 10 67 

č nad Sázavou 

hokejisty. To je především smysl naší činnosti. V této oblasti se 
však potýkáme s nedostatkem funkcionářů a trenérů. Proto kaž-
dý, kdo chce v klubu pracovat, je vítán. 

Družstvo veteránů hraje pravidelně jednou týdně přátelské 
zápasy, kde jde především o radost ze hry a následné poklábose-
ní nad sklenicí dobrého piva. 

Cílem naší cesty je a musí nadále být výchova mladých hráčů. 
Vytvořit a uplatňovat metodiku přípravy od nej menších po do-
spělé. Tím pak získávat nejmenší kluky do našeho klubu a snažit 
se co nej větší počet z nich přivést do dospělých kategorií a ne-
omezovat jejich růst jen na úroveň nižších soutěží. 

To vše je samozřejmě možné jen za vydatné pomoci našich 
partnerů, kterým bychom chtěli tímto poděkovat. V letošní se-
zoně jimi byli: 

Autocentrum Fanta, Cukrárna Růže - Lenka Krajíčková, 
Egart kovovýroba, ENVICOMP, Evos Hydro, Ing. Hort - Rega-
tech, INTEX Ledeč n. S., Kola Ledeč nad Sázavou, Lokar auto-
centrum a autopůjčovna Loket, Malby, nátěry Jan Tesárek, 
www.naterka.cz, Město Ledeč n. S., MUDr. Kroutil, PCT - ČR 
Ledeč n. S., PEGA - RNDr. Policar, Pokrývačství, tesařství 
L. Brýdl, Pracolor Ledeč n. S., Petr Malina - Hotel Stadión, 
SCHÁFER SUDEX, Zemní práce Radil - Tvrdík 

Velké poděkování rovněž patří všem příznivcům a fanouš-
kům, kteří vytvářejí svým povzbuzováním krásné hokejové 
prostředí na ledečském zimním stadioně. 

Vladimír Krčil, předseda HC Ledeč nad Sázavou 

brankový 
scóre body rozdíl poměr 

155:46 28 bodů + 109 3,3695 
111:48 26 bodů + 63 2,3125 
102:76 24 bodů + 26 1,3421 
107:69 22 bodů + 38 1,5507 
85:80 15 bodů + 5 1,0625 

81:101 10 bodů - 2 0 0,8019 
76:122 10 bodů - 4 6 0,6229 
69:124 7 bodů - 5 5 0,5564 
34:154 2 bodv - 120 0,2207 

820:820 144 bodů 0 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Syslová Kristýna 
Tvrdíková Natálie 
Sláma Ondřej 
Vacek Jan 

Úmrtí: 
Radilová Božena 
Kozlík Bohumil 
Nejedlý Karel 
Pechová Růžena 
Moravcová Jiřina 

Výročí: 
70 let: 
Jaroslav Váňa 
Edvard Langr 
Anna Benešová 

75 let: 
Zdenka Prokopová 
Božena Viktorová 
Josef Dvořák 
Anna Michalová 
Karel Miláček 

80 let: 
Jiřina Krejdlová 
Lenka Marešová 

91 let: 
Božena Zichová 

95 let: 
Vlasta Vančurová 

Svatby: 
Tomáš Mužátko - Kristýna Kličková 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji radě a komisi pro občanské zá-

ležitosti Města Ledče nad Sázavou za 
krásné blahopřání k mým 91. narozeni-
nám. 

Děkuji a hodně zdraví a radosti všem! 
Jelínková Marie 

Hledáme zdravotní sestry ze Světelska 
a Ledečska. Podmínka: registrace a ak-
tivní řidička. 
Volejte na 569 426 070, 777 736 061. 

ODEŠEL PAN PROFESOR 
Nad ledečským gym-

náziem zavlál černý 
prapor. Dne 16. března 
zemřel pan profesor Ka-
rel NEJEDLÝ. Odešel 
člověk, který prakticky 
celý svůj profesní život 
spojil se zdejším škol-

stvím, jmenovitě gymnáziem (SVVŠ). 
Rodák ze Stříteže na Třebíčsku na této 
škole začal učit už v roce 1951 a oficiálně 
zde končil školním rokem 1987. V neleh-
kých letech, od roku 1966, tu vykonával 
po dvanáct let funkci ředitele. Ale ani to 
nebylo konečné, ještě jako důchodce na 
lededečských středních školách vypomá-
hal řadu dalších let. 

Pan Nejedlý byl známý nejen jako vý-
borný pedagog, ale také jako výtečný za-
hrádkář, který svůj koníček proměnil 
v odbornost. Radu let pracoval v ledeč-
ské organizaci Českého svazu zahrádká-
řů, kde organizoval především odborné 
přednášky a semináře. 

Nepřehlédnutelnými vlastnostmi pana 
Karla Nejedlého byly - erudice, pracovi-
tost, skromnost a vlídnost. 

Čest j eho památce! ok 
VZPOMÍNKA 

Dne 12. května letoš-
ního roku tomu bude 
dlouhých dvacet let, co 
nás navždy opustil pan 
JaroslavVOJÍŘ z Led-
če n. S. Kdo jste ho zna-
li a měli rádi, 
vzpomeňte spolu 

s námi. 
Manželka a děti. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem pří-

buzným a známým, 
zvláště pak Hasičské-
mu sboru v Ledči n. S. 
a deváté třídě žáků ZS 
v Ledči n. S., za proje-
venou soustrast a květi-
nové dary na pohřbu 

našeho syna Martina PAJERA z Ledče 
nad Sázavou. 

Rodiče a sourozenci 

Ovocná a růžová školka Šťastných 
nabízí pro jaro 2007: 

ovocné stromky, 
kanadské borůvky, vřesy, 

skalničky, trvalky, 
jehličnany, okrasné keře, 

balkonové rostliny 

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 

KOUPÍM 
Koupím garáž na Stínadlech v Ledči n. S. 
- nejlépe na „staré" habrecké silnici. Vo-
lejte nabídky na telefon: 605 871 665 

PRODÁM 
Prodám hrobku na starém hřbitově 
v Ledči nad Sázavou. Cena dohodou. 
Kontakt na telefonu 569 726 303 - večer. 

KOUPÍM 
Koupím les na Ledečsku, Leštinsku. 
Nabídku volejte na telefon: 777 298 299 

PŘED TŘICETI LETY 
(z kroniky) 

VÝSTAVBA NÁBŘEŽÍ. Jedním 
z nejdůležitějších úkolů výstavby ve 
městě byla rekonstrukce Heroldova ná-
břeží v úseku asi 500 m. Výrazně se změ-
nil vjezd u Koželužny k Hradci 
a vozovka č. 18 až po vjezd do města byla 
rozšířena o 3 a půl metru. O dva metry se 
v tomto úseku zúžil tok Sázavy, takže 
dnes nově vybudovaný chodník od města 
až po hotel Koželužnu je zabudován 
v řece. Silnice byla začátkem měsíce pro-
since 1977 dána do úplného provozu 
a tím byl splněn úkol, který se vlekl něko-
lik roků. Tato stavba spolu s osvětlením 
si vyžádala částku 7 milionů Kčs. Inves-
torem byl Silniční investorský útvar Vý-
chodočeského KNV a dodavatelem 
stavby Silnice, n. p., Hradec Králové. 

PRODÁM 
Škoda Favorit 135LS sportline, r.v. '92 na elektronech, STK a emise do 02/09, kom-

plet nový výfuk a zadní tlumiče, servisovaný - motoricky spolehlivý. Spodek, prahy, 
lemy, podběhy ošetřeny tlumexem, rádio, tónovaná skla, centrál na dálku + alarm -
nutno doladit + sada zimních pneu s disky. 

SPĚCHÁ - CENA 15 000 Kč. Kontakt: 737 579 224, 317 853 904 

- 3 . 4 . 
- 1 0 . 4. 
- 1 5 . 4 . 

- 7 . 4 . 
- 2 0 . 4. 
- 2 1 . 4 . 
- 2 2 . 4 . 
- 2 6 . 4 . 

- 2 2 . 4. 
- 2 3 . 4 . 

- 2 7 . 4 . 

- 6 . 4. 
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