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Regenerace MPZ (městské památkové zóny) 
Od roku 2004, kdy má Město Ledeč nad 

Sázavou zpracovaný program regenerace 
MPZ, se podařilo opravit následující histo-
rické památky: 
• ledečský hrad (střechy a parkány) 
• židovská synagoga (střecha) 
• kostel sv. Petra a Pavla (výmalba interiérů 

a žaluzie na věži) 
• Thunovský letohrádek (kompletní rekon-

strukce v režii firmy WK Holding, s.r.o.) 
• měšťanský pivovar čp. 62 (střecha a fasá-

da) 
• barokní dům čp. 72 na Husově náměstí 

(fasáda) 
• Socha Mistra Jana Husa (zapsána na se-

znam kulturních památek) 
Na opravách historických domů se podílí 

vlastníci, stát či kraj a ve většině případů 
i město, které soukromým subjektům přispí-
valo 10%, církevním 20% a u ledečského 
hradu, kde je město 75% vlastníkem, se na 

komunikací, veřejných prostranství a zeleně, 
kdy od roku 2004 do této oblasti v MPZ in-
vestovalo přes 11 mil. korun. 

V souladu s programem regenerace MPZ 
byla vlastníky nemovitostí v těchto letech 
opravena též řada domů, které nejsou na se-
znamu kulturních památek a z nichž stojí za 
připomenutí tyto stavby: 
• dům čp. 71 - Elektro spektrum na Husově 

náměstí 
• přízemí a průčelí domu čp. 69 - Česká 

spořitelna 
• bývalá mototechna čp. 205 v Koželské 

ulici 
• fasády domů v Koželské ulici 
• komplex domů a provozoven ATOSu 

v Mlýnské ulici 
• vinárna Pod hradem na Heroldově nábřeží 
• domy čp. 487 a 58 na Husově náměstí 
• rozsáhlou přestavbu zahájili majitelé 

domů čp.17 a 18 

opravách účastní do výše svého obchodního 
podílu. Celkem podíl města na regeneraci 
MPZ v letech 2004-2007 činí více jak 4 mil. 
korun. 

Mimoto Město Ledeč nad Sázavou napl-
ňuje program regenerace v systematickém 
provádění oprav technické infrastruktury, 

Svatomartinský průvod 
Stacionář Petrklíč pořádá v pátek 16. 

listopadu již tradiční Svatomartinský 
průvod, který začíná v 17 hodin u sta-
cionáře. Odtud se vydá, samozřejmě za 
svitu lampiónů a živého hudebního do-
provodu, ulicemi M. Majerové, Na Rá-
mech, Lovčen, Komenského, přes 
náměstí Svobody a ulici Mosteckou až 
na Husovo náměstí, kde bude pro 
„poutníky" zajištěno občerstvení. Celé-
mu původu bude vévodit sv. Martin na 
svém koni. Všichni jste srdečně zváni. 

Bohužel na opravu staveb začleněných 
v MPZ, které nejsou na seznamu kulturních 
památek, stát ani město nepřispívá. Přesto 
řada vlastníků těchto domů k opravám při-
stoupila a centrum města za poslední roky 
i díky jim výrazně zkrásnělo. 

Stanislav Vrba, starosta města 

VÁNOČNÍ KONCERT 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
JANA JAKUBA RYBY 

Kostel sv. Petra a Pavla v Ledči n. S. 
sobota 22. listopadu 2007 

od 15 hodin 

Mše je v provedení komorního orchestru 
Vysočina a Pražského pěveckého sboru. 

Cena za vstupenku je v předprodeji 
za 80,- Kč (na místě 100,- Kč) 

Předprodej od 26. listopadu 2007 
v Informačním centru v Ledči n. S. 

PODZIM 
Podzim jasný, podzim krásný, 
podzim smutný, podzim rmutný, 
podzim teplý, podzim chladný, 
podzim protikladný: 
zlatá barva listí, 
vítr, který svistí... 
Červeň muchomůrek, 
deště nudný čůrek, 
stříbro v pavučinách, 
chlad ve vlhkých zimách, 
stromů usínání, 
listí v mokré dlani. 
Kdo se v Tobě vyzná, 
kdo Ti krásu přizná? 
jsi jak všechno v žití: 
chvíli slunce svítí, 
chvíli tmí se v plískanici -
vyberem si, my poutníci? 

Polly-Ann, oldskauti Ledeč 

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 informač-
ním centru se prodává hned několik knih, 
které zcela jistě uspokojí i nejnáročnější čte-
náře. Jedná se o knihy: 
Toulky Vrchovinou - průvodce městy, ves-
nicemi a zajímavými lokalitami bývalého le-
dečského okresu. 
Sázava milovaná - kniha vás provede popu-
lární českou řekou od jejího pramene až na 
soutok s Vltavou. 
Želivka - naše řeka. Kdysi hojně navštěvo-
vaná romantická říčka ztratila během času 
svoji tvář. V knize se vrátíte na krásná místa, 
která nenávratně zmizela pod hladinou pře-
hrady. 
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.cen-
trum@ledecns. cz 

PŘEDPLA ŤTE SI VAŠE NOVINY 
Od listopadu je zahájen předprodej 

LEDEČSKÝCH NOVIN na rok 2008. 
Využijte i vy této nabídky, která vám za-
ručuje, že vám Ledečské noviny budou 
chodit pravidelně až do domu. Cena pro 
ledečské předplatitele 120,- Kč na rok 
(12 čísel LN), pro „přespolní" je to 204,-
Kč. Ve volném prodeji přijde jedno číslo 
LN na 10,- Kč. Přejeme vám mnoho hez-
kých chvil nad stránkami našeho měsíč-
níku. Předplatné si můžete zajistit na 
městském úřadě (redakce, sekretariát) 
a na informačním centru. Redakce 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 8. října 2007 
I. RM bere na vědomí: 
• kontrolu plnění úkolů ze zasedání Rady města ze dne 24. 9. 2007. 
• informaci starosty města o jednání vedení města v období od 24. 9. 2007 do 

8.10.2007. 
• informaci starosty města o podání správní žaloby na zrušení rozhodnutí předse-

dy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky „Nakládá-
ní s odpadyu. 

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

• návrh Rámcové smlouvy o společném zřízení a provozu telekomunikačního 
vedení od Metropolitní s.r.o., který bude projednána na příštím zastupitelstvu 
města dne 5. 11. 2007. 

• přehled o neplacení nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou 
(stav k 31. 7. 2007) a zároveň bere na vědomí předložený vývoj dlužných čás-
tek a jejich umořování. 

• oplocení základní školy Nádražní. 

II. RM schvaluje: 
• uzavření smlouvy o dílo s firmou ARCHITEP, s.r.o. Hradec Králové na projek-

tové práce na dokumentaci pro územní řízení akce „Sportovní centrum - pří-
stavba bazénu a relaxačního centra" v Ledči nad Sázavou. 

• spolufinancování zajištění padající skály na traťový svršek pod svou nemovi-
tostí (hradem). Celkový náklad na akci bude 501 tis. Kč. Z toho město zaplatí 
200 tis. Kč, CD uhradí 301 tis. Kč za práce a za projekt 51 tis. Kč. 

• přijetí nabídky agentury MIGRA na uspořádání představení Růže z Argentiny. 
• zveřejnění záměru směnit část pozemku parc.č. 2078/5 ve vlastnictví Města Le-

deč nad Sázavou za části pozemků parc.č. 2078/85 a 2078/86 ve vlastnictví fir-
my ASO, spol.s.r.o. Ledeč nad Sázavou, vše v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

• žádost společnosti Nemocnice Ledeč - Háj, s.r.o. na zabudování mříží do oken 
a dveří v prostorách laboratoře a do oken v prostorách RTG v I.NP budovy poli-
kliniky v Ledči nad Sázavou na náklady nájemce. 

• vydání územního souhlasu ke zřízení plynovodní přípojky k budově čp. 96 přes 
pozemek parc.č. 2070/31 města Ledeč nad Sázavou. 

USNESENÍ 
z mimořádné schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 15. října 2007 
III. RM ruší: 
• zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Nakládání s odpady 

na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti za-
davatele", ve kterém všechny nabídky uchazečů překročily finanční limit pod-
limitní zakázky daný zákonem. 

IV. RM schvaluje: 
• řešit provoz a pronájem sběrného dvora na léta 2008 a 2009 poptávkovým říze-

ním oslovením tří zájemců. 
• vypsání nového zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby 

„Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů 
ze svozové oblasti zadavatele" na léta 2008 a 2009. K osloveným firmám přiřa-
dit i Technické služby Ledeč n. S., Světlá n. S. a Vlašim. 

• komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na 
služby „Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění 
odpadů ze svozové oblasti zadavatele" na léta 2008 a 2009 ve složení dle usne-
sení zastupitelstva města č. 4.2007/1 ZM-jm) z 17. 9. 2007. 

USNESENÍ 
z mimořádné schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 29. října 2007 
V. RM bere na vědomí: 
• kontrolu plnění úkolů ze zasedání Rady města ze dne 24.9.2007 a 15. 10. 2007. 
• informaci starosty města o jednání vedení města v období od 9. 10. 2007 do 

26. 10. 2007. 
• zápis ze zasedání školské rady Základní školy Ledeč nad Sázavou ze dne 

10. října 2007. 

• zápis z kontrolního dne akce „Zabezpečení nestabilních skalních masivů" ze 
dne 24. 10. 2007. 

• informaci starosty města o průběhu akce Integrace SŠ do LeNet. 
• vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2007 za období 1/07-9/07. 
• výpověď ze smlouvy o poskytování služeb požární ochrany ing. Hany Váňové 

k 31. 12.2007. 

VI. RM schvaluje: 
• smlouvu s firmou ASECOL na odstranění odpadu (ledničky, televize,...). 
• mandátní smlouvu s Nemocnicí Ledeč-Háj, spol. s r.o. 
• smlouvu s firmou ASPI, která řeší převod současné verze na verzi klient/server. 
• prodloužení nájemní smlouvy č. OIaM/39/06-N na konání trhů na Husově ná-

městí v Ledči nad Sázavou od 1.3.2008 do 31.12.2008 formou dodatku č. 1. 
• pořádání předvánočních trhů na Husově náměstí nad rámec uzavřené nájemní 

smlouvy ve dnech 5., 12. a 19. 12. 2007. 
• uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služby v oblasti (BOZP) a PO 

s panem Adriánem v objektech ZS a MŠ za měsíční paušál (2500,- Kč za 
BOZP) (2700,- Kč za PO) (celkem 5200,- Kč) + 19 % DPH a dopracování po-
žární dokumentace (evakuační plány a dokumentace zdolávání požáru) za cca 
2500,- Kč /I objekt + DPH s účinností od 1. 1. 2008 

• prodloužení termínu nájemní smlouvy v objektu čp. 790, ulice Barborka v Led-
či nad Sázavou pro Policii ČR, Správa Východočeského kraje Hradec Králové 
na dobu 5 roků /I roku?/ 

• prodloužení termínu nájemní smlouvy v objektu čp. 790 v ulici Barborka 
v Ledči nad Sázavou pro Finanční ředitelství v Brně na dobu 1 roku. 

• žádost Společenství vlastníků na vrácení minimální splátky půjčky z fondu 
FRB, ze které budou odečteny dosavadní pravidelné měsíční splátky. 

• zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc.č. 2070/38 - ostatní plocha 
v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

• pronájem bytu zvláštního určení č. 1213, 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou 
v DPS paní Heleně Švejdové, bytem Bělá - Tasice 22 a to na dobu neurčitou. 

• Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
742,- Kč měsíčně. 

• uzavření podnájemní smlouvy mezi Nemocnicí Ledeč-Háj, spol.s.r.o. a firmou 
PRACOLOR, s.r.o. Habrecká 975, Ledeč nad Sázavou, ICO: 26956959 na 
podnájem části garáže v čp. 450 v ulici Habrecká na dobu 3 měsíců. 

• odprodej vyřazené skluzavky p. Jiřímu Tutkovi bytem Ostrov 2, Ledče nad Sá-
zavou za cenu 300,- Kč 

• podání písemné výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 14. 11. 2002 včetně dodat-
ku ze dne 18. 11. 2002 panu Jiřímu Koudelovi, na pronajaté pozemky par.c.č. 
507/1 a 507/2 v kat. území Ledeč nad Sázavou bez uvedení důvodu s výpověď-
ní lhůtou 6 měsíců. 

• výběr dodavatele na stavební úpravy ordinace MUDr Matějů - firmu Technic-
ké služby Ledeč nad Sázavou. 

• program zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 5. 11. 2007 
předložený starostou města. 

• nepoužívat balkon k vyvěšování reklam. 
• zanechat pohotovost do té doby, než bude lékař. 

VII. RM pověřuje: 
• starostu města Stanislava Vrbu k jednání s firmou ASPI na konečné verzi 

smlouvy a k jejímu podpisu 
• Otakara Kubáta vedením Informačního centra od 1. 11. 2007. 
• starostu města Stanislava Vrbu aby 6. listopadu vystoupil na Zasedání rady na 

kraji Vysočina a přednesl materiál o zdravotní službě. 

VIII. RM ukládá: 
• vedoucí Odboru samosprávy Ludmile Štěpánkové rozeslat všem subjektům, 

které neoprávněně používají městské pozemky či budovy k reklamním a podni-
katelským účelům, výzvu k okamžitému odstranění těchto zařízení. 

• odboru majetku a investic najít nástěnnou plochu na náměstí Ledče nad Sáza-
vou pro Gymnázium. 

IX. RM ruší: 
• pověření Mgr. Jiřího Semeráda vedením organizační složky Informačního cen-

tra Ledeč nad Sázavou k 31. 10. 2007. 

K Ř E S A D L O - cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci 
Ledečští vozíčkáři Aleš Macharáček a Václav Pavlík z Domu 

s pečovatelskou službou získali na havlíčkobrodské radnici cenu 
Křesadlo, kterou uděluje Dobrovolnické centrum Fokus Vysočina 
již tradičně každým rokem dvěma lidem - dobrovolníkům, kteří po-
máhají potřebným bez nároku na finanční odměnu a dávají jim tak 
část svého volného času, přinášejí do jejich ži-
vota změnu a radost. 

Za Oblastní charitu Havlíčkův Brod, denní 
stacionář pro děti a mládež s mentálním a 
kombinovaným postižením Petrklíč jsme oba 
naše mladé dobrovolné spolupracovníky na-
vrhli na udělení této ceny již 4. 10. 2007. 

Oba dobrovolníci působí pravidelně v zaří-
zení Petrklíče - Rehabilitační dílna v pavi-
lónu DPS a přestože jsou oba zcela odkázáni 
na vozík Jsou platnými pomocníky. Děti z na-
šeho zařízení šije velice oblíbily a pro zaměst-
nance tvoří nepostradatelnou součást týmu. 

Oba pánové pomáhají při tvorbě výrobků, vaření či asistují 
uživatelům při ovládání počítačů. Do našeho zařízení vnášejí humor 
a pohodu. Aleš je navíc tvůrcem webových stránek a jednatelem. 

Pomáhají nám, i když sami pomoc potřebují, a to je ten největší 
dar, který může člověk člověku dát. 

V rozhovoru Aleše a Vaška pro rádio Regi-
on zaznělo: 

„ Stacionář pro mentálně postižené Petrklíč 
v Ledči nad Sázavou si na nezájem dobrovol-
níků rozhodně stěžovat nemůže. Mimo jiné 
tam každý den na svých invalidních vozících 
přijíždějí Václav Pavlík a Aleš Macharáček. 
S klienty stacionáře pracují na počítačích 
a třeba také zdobí keramiku. Za své dobrovol-
nické skutky letos převzali cenu Křesadlo. Ze 
skutečně křešou a svou dobrou náladou zapa-
lují ostatní, se v Ledči nad Sázavou přesvědčil 
redaktor Milan Kopecký. " Bc. Iveta Vrbová 
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SKAUTSKOU STEZKOU Významný den 
144. schůzka oldskautů Ledeč 
Též jako zápis do kroniky začíná poněkud 
netradičně vzpomínkou, ale taková byla 
vlastně celá ta schůzka v pátek dne 19. října 
2007: 
Nad Handlovou 
V kopcích na Handlovou hořely ohýnky, 
nenajdeš tam popel\ uhasly plamínky. 
Ten popel déšť už splách, 
bez stopy zmizely 
šlápoty na stezkách, 
kudy jsme chodili. 
Co ale zůstalo, pustilo kořínky: 
jsou pevná přátelství 
a krásné vzpomínky... 

Věrni tradici dostavili se na naši schůzku 
tentokrát také pozvaní „přespolní", kteří se 
rádi vracejí na setkání s námi, kteří žijeme 
ve městě, kde dávno před léty vstoupili na 
skautskou stezku a na ní zanechali otisk 
svého mokasinu. 

Vrtošivé počasí s občasným deštěm je 
neodradilo, a tak v klubovně na Bidýlku 
vládla pohoda. Jak nevzpomenout dávné 
věty, která zazněla na jednom táboráku na 
táboře u Malé Želivské přehrady v roce 
1947 a přesto ještě nezapadla do zapomenu-
tí: „...pro vítr, déšť a bouři se dnešní před-
stavení nekoná...". Ale ono se přece jen 
konalo - byl to jen žert povedeného komi-
ka, který se ještě i dnes, po šedesáti letech, 
zúčastnil našeho setkání. 

Schůzka ovšem začala vypočítáváním 
těch pozvaných, kteří se z různých důvodů 
omluvili včas - případně také neomluvili 
vůbec, což se stává. 

Více, snad vůbec nejvíc od začátků na-
šich „oldschůzek", se nad zápisy v kroni-
kách a zachovanými fotografiemi 
vzpomínalo na tábor v Handlové na Sloven-
sku v červenci 1948. Už na cestu tam, 
v „hytláku", a přitom i na zvláštní etnickou 
skupinu, která pak z Bratislavy byla ochot-
na s námi sdílet ten prostor s vyhlídkou na 
kraj ubíhající kolem trati. To ČS-dráhy nám 
umožnily takové cestování, plné romantiky 
i dobrodružství. A dnes se přetřásaly i osob-
ní vzpomínky. Od slavnostního přivítání 
chlebem a solí, které nám připravili han-
dlovští skauti v krojích, a pak dokonce i za-
jistili pro celou cestu vzhůru do kopců 
dopravu nákladu, na vozíku, který táhl ko-
ník sice statečně, přesto ale bylo potřeba 

chvílemi tlačit. Ale ten kraj nádherné ne-
dotčené přírody - čím výše, tím opuštěnější 
a pak - v „hoře" - lesní louka s křišťálově 
čistou bystřinou nedaleko, kolem les se 
stromy, jejichž větve dosahovaly až k zemi. 

Bez dlouhého rozmýšlení se všichni oka-
mžitě pustili do práce. Pod dohledem star-
ších a zkušenějších, odkázáni sami na sebe i 
spolehnuti na svou zručnost, kdy se osvěd-
čila celoroční příprava v oddílech a druži-
nách. Pak zavládla taková „třípolní" 
organizace: jedna družina vaří, druhá se vě-
nuje především tábornické praxi, hrám 
i soutěžím. Třetí má na starosti zásobování 
ze vzdálených zdrojů v údolí. 

Ani na jiné tábory se nezapomnělo. Došlo 
i na Borůvkový tábor na dolní Šumavě 
-Novohradských horách, v Jiřících u Pohor-
ské Vsi. Drsný kraj nedaleko rakouských 
hranic. Tenkrát tam ještě stával docela pěk-
ný kostel, zasvěcený Panně Marii Dobré 
rady, který ovšem později, v noci na 30. 5. 
1999, podlehl času i lidské zlobě a zřítil se. 
Každý ať sám soudí, čí to asi je zásluha. 
Dnes se tam vrací chalupáři a občas i na set-
kání rodáků už staří, původní obyvatelé, kte-
ří tu hledají místa, kde stával kdysi jejich 
dům, kde byla náves, rybník, škola - i kdo už 
mezi nimi chybí. Žijí jinde, teď však se sem 
už bez potíží mohou vracet. Jediná Češka, 
jejíž otec tu sloužil u finanční stráže, žije 
v Austrálii. Přesto si s naším členem dopisu-
je a mnohé podrobnosti se dozvídáme právě 
od ní. A tak se na naší dnešní schůzce zrodil i 
nápad a s ním i návrh, abychom si alespoň 
někteří případně zopakovali také návštěvu 
některého z těch dávných táborů. Vidět 
a srovnávat vzpomínky se skutečností dnes, 
podívat se kde stávala strážní věž, táborová 
brána, stožár, před kterým se denně odbýva-
ly nástupy v krojích při vztyčování státní 
vlajky na zahájení pracovního dne. Zprávu 
o tom podat ostatním na příští „valné" 
schůzce těch, o kterých se začíná říkat „bý-
valí". A kteří si přece našli čas i cestu, přijali 
pozvání jako naši bratři a sestry. Každý při-
ložil polínko na hřejivý oheň vzpomínek. 

Škoda, že jsem nestačil všechno sledo-
vat, zachytit a popsat alespoň pro kroniku, 
co různých vzpomínek a detailů z těch časů 
teď náhle tady nečekaně zaznělo, a tak jen 
poděkování těm, co přišli. 

Za oldskauty Sonny-SO 

V minulých dnech jsme vzpomněli osmde-
sáté deváté výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. Osvobodili jsme se z 
náručí Rakouska-Uherska a začali se radovat 
ze svobody a demokracie. K tomuto vítězství 
přispěly nemalou měrou i vojenské legie, se-
stavené z českých a slovenských zajatců, vo-
jenských zběhů a zahraničních krajanů. Tyto 
legie bojovaly po boku ruské, francouzské 
a italské armády proti centrálním mocnostem 
- Německu a Rakousku-Uhersku. Mezi legio-
náři bylo i osmdesát dva mužů z Ledče nad Sá-
zavou. Velká část jich bojovala v Rusku, ale 
někteří i v Itálii a Francii. Mezi nimi vynikl 
hlavně spolupracovník T. G. Masaryka a M. 
R. Štefánika, ale také ledečští rodáci - Jan 
Šeba a JUDr. Lev Sychrava. Většina legionářů 
dnes odpočívá na starém ledečském hřbitově. 
Každoročně je zde na hrob legionáře, diplo-
mata a podplukovníka Jana Seby kladen věnec 
města Ledče. Je tak uctěna památka tohoto ve-
likána, který s ostatními muži vybojoval mož-
nost žít i dnes v naší svobodné a demokratické 
společnosti. František Pleva 

• ..nejen hvězdy tančí 
Taneční horečka zaplavila i ledečskou ZUŠ. 

V září tu byl nově otevřen taneční obor v čele 
s paní učitelkou Ivanou Noskovou, absolvent-
kou taneční konzervatoře Duncan Centre v Pra-
ze a především výbornou tanečnicí s rytmem 
v krvi. Obor se setkal s nebývalým zájmem, nyní 
tančí 52 žáků a žákyň. Funguje zde přípravný 
ročník pro předškoláky a prvňáčky, pro děti od 5 
do 6 let také hudebně pohybová výchova a dále 
tři ročníky pro starší děti. Vyučují se základy li-
dového, klasického a moderního scénického 
tance, žákům se nejprve dostane základní taneč-
ní průpravy. Vyučuje se kvalitně a profesionál-
ně, s individuálním a osobním přístupem. Jak 
známo, tanec prospívá tělu, činí chůzi ladnou 
a povznáší ducha přísunem endorfmů, a tedy 
i dobrou náladou a v neposlední řadě uspokoji-
vým pocitem, že jsme se konečně „dokopali" 
k pohybu tolik nutnému. Pozvání k tanci stále 
platí a dveře tanečního oboru jsou otevřené, mč 
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Pozvánka 
na představe-

n í nové kn ihy A k-
várium doma, 
které se uskuteč-
ní 15. listopadu 
2007 v prosto-
rách prodejny 
Elekfrospektrum 
s.r.o. v Ledči n. 
S., Husovo ná-
městí od 8 hodin. 

Představení 
knihy budou pří-
tomni autoři, 
kteří zakoupené 
knihy podepíší. Ukázky knihy budou promí-
tány na televizorech jmenované prodejny. 

Kniha je zpracovaná formou příběhů již 
vlastníků domácích akvárií a uvádí čtenáře 
do reálného světa části přírody doma s návo-
dy, jak postupovat při jejich vytváření a údrž-
bě. 

Vychází ze zkušeností autorů RNDr. Vla-
dimíra Plecitého, který se zabývá akvaristi-
kou od roku 1950, jeho největším miláčkem 
jsou Paracheriodon axelordi, o kterých ví té-
měř vše. Kniha je také věnována našim dětem 
a s mnoha návody, co si můžeme udělat sami. 
Součástí jsou i krásné statě spoluautora 
MUDr. Bohumila Zdichynce, CSc. Mimo jiné 
o léčebných vlastnostech akvárií, který je zá-
roveň vydavatelem knihy. 

Kapitoly knihy — Přemítání o akvaristice, 
děti a akvaristika, akvaristika léčí a mnoho 
dalších poznatků, které by mohly získat další 
adepty této krásné zábavy. Základem každé-
ho akvária jsou rostliny - podstatné statě 
o rostlinách také od spoluautora ing. Pavla 
Nácovského. 

Součástí knihy je i řada velmi praktických 
kapitol - například: 
Krmíme akvarijní ryby — druhy přírodního 
krmení, jaksi ho můžeme vyrobit sami, krme-
ní vyrobená předními světovými firmami. 

Co bychom měli vědět o základních tech-
nických zařízeních. Vodní prostředí v našich 
akváriích je základem zdravotního stavu ryb, 
rostlin, tvorby řas. Akvárium jako umění 
v digitální fotografii - naučme se je fotogra-
fovat jako Takashi Amana. Nemoci akvarij-
ních ryb a jejich léčení. Jak se akvarijní ryby 
pro domácí akvária dělají. Domácí okrasná 
jezírka. RNDr. V. Plecitý 

DO TRVALÉHO PRAC. POMĚRU 
PŘIJMEME SERVÍRKU, ČÍŠNÍKA. 
POŽADUJEME BEZÚHONNOST, VĚK 
NAD 23 LET. NEVYUČENÉ ZAŠKOLÍ-
ME! NABÍZÍME DOBRÉ PLATOVÉ 
PODMÍNKY A PRÁCI V PĚKNÉM 
PROSTŘEDÍ. HERNA-CASINO LEDEČ 
NAD SÁZAVOU. TEL. 603 105 428 NEBO 
603 212 169 pí Hrabalové. 

PRODÁM 
osobní automobil Skoda 105. Informace na 
telefonu: 605 891 439. 

PRONAJMU 
zařízenou garsonku ve Světlé n. S. (i student-
kám )Jíen nekuřákům! Kontakt: 724 076 304 

PRODÁM 
byt v osobním vlastnictví. Zděný 2+1 po re-
konstrukci na sídlišti v Ledči n. S. 
Telefon: 602 377 299 

PRODÁM 
hrobové místo č. 248 na starém hřbitově 
v Ledči nad Sázavou vč. hrobového příslu-
šenství. Cena dohodou. Telefonický kon-
takt: 602 385 695. 

V č e l y a v č e l a ř i 
Pochmurný listopad je pro včely měsícem klidu. Matka omezila kladení vajíček, není tře-

ba se starat o plod, trubci již ve včelstvu nejsou. Včely spotřebovávají zásoby medu a cuker-
ných zásob, které jim včelař pro zimní období včas dodal. Při nižších venkovních teplotách 
se včely seskupují do chumáče, v kterém uvnitř udržují teplotu 15-29 °C. Na obalu chumáče 
včely udržují teplotu 5-6 °C, i když venkovní teplota poklesne na minus 15 °C . 

V době, kdy ve včelstvu není zavíčkovaný plod, je ta nejlepší příležitost zničit nepřítele 
včel roztoče Varrou destruktor. Nyní samičky roztoče přežívají na dospělých včelách. Po-
kud denní teplota je vyšší než 10 °C a včely nejsou ještě semknuty v chumáči, užije se způ-
sob léčby včel, kterému říkáme fumigace. Česno úlu se utěsní. Na proužek speciálně 
upravené celulózy o velikosti 2,5x9 cm se kápnou 2 kapky přípravku Varidol FUM. V horní 
části se proužek propíchne hřebíkem a spodní okraj se zapálí. Doutnající proužek se pomocí 
hřebíku připevní na 
Úl se co nejrychleji 
lulóza odpaří léčivý 
úlu. Jeho pomocí se 
usmrtí, uvolní se ze 
podložku na dno úlu. 
není příjemné, ale ne-
hodině se česno uvol-
podložka na dně úlu 
le počtu mrtvých sa-
včelaři monitorují stu-
nákazová situace vy-
ření bylo provedeno 
loviny listopadu dva-

poslední plást v úle. 
uzavře. Doutnající ce-
přípravek do prostoru 
samičky Varroázy 
včel a spadnou na 
Včelám toto léčení 
škodí jim. Po jedné 
ní. Za 48 hodin se 
vysune, vyčistí a pod-
miček na podložce 
peň napadení. Letošní 
žaduje, aby toto ošet-
od konce října do po-
krát. V prosinci je 

nutno ještě včelstva ošetřit aerosolem. 
Úspěch léčení začíná zjišťováním, kolik který včelař chová včelstev. Léčba se musí pro-

vádět celoplošně, tedy u každého včelaře. Pro zjištěný počet včelstev výbor včas zajistil po-
třebné léky a z účtu zaplatil. Letos se jedná o částku cca 25 000 Kč. Výbor léky rozdělil vče-
lařským důvěrníkům. Ti musí dohlédnout na správný postup léčení a vrátit podepsané proto-
koly o provedené léčbě. 

V naší organizaci je k 1. 9.2007 evidováno 111 členů, kteří pečují o 999 včelstev (takto to 
letos opravdu přesně vyšlo), dále máme tři neorganizované včelaře a ti pečují o 9 včelstev. 

Pro zajímavost uvádíme, že v roce 1988 měla naše organizace 195 členů, kteří pečovali 
o 1612 včelstev. 

V minulém čísle Ledečských novin jsme čtenářům slíbili návod na výrobu svíček z pravé-
ho včelího vosku. Jedná se o rukodělnou zábavu, kterou mohou zvládnout i větší děti bez ri-
zika, že poškodí zařízení bytu. V začátcích pomoc i dohled rodičů bude jistě nutný. 

K výrobě budeme potřebovat pracovní desku (sololit, tvrdý karton) o velikosti zhruba 
50x40 cm, vysoušeč vlasů a starší nůž, který nemusí být ani příliš ostrý, pravítko a obyčej-
nou tužku. 

V prodejně potřeb pro včelaře nebo u známého včelaře si koupíme několik ks mezistěn 
(jejich počet si zvolíme podle počtu svíček, které budeme potřebovat vyrobit). V galanterní 
prodejně si zakoupíme knot. 

Nejvíce používané mezistěny mají rozměr 370x215 mm. V chladném prostředí jsou me-
zistěny velmi křehké, proto doporučujeme si před nákupem připravit dva kartony o 2 cm 
větší než je rozměr mezistěn a mezi ně si mezistěny v prodejně opatrně vložit. Takto mezi-
stěny bez poškození přemístíme domů. 

Pro začátek se nejsnadněji vyrábí svíčky válcové, kdy výška svíčky je cca 11 cm. 
Na sololitovou pracovní desku si opatrně položíme jednu mezistěnu a to delší stranou zle-

va doprava. Tužkou si narýsujeme na sololit její velikost a tím vytvoříme rámeček pro naši 
orientaci při další práci. Dále si pomocí pravítka rozdělíme kratší strany na dvě poloviny 
a na rámečku výrazně označíme. Nyní za pomoci tohoto označení, pravítka a nože mezistě-
nu podélně rozpůlíme. Pokud nemáme jistotu, že mezistěnaje dostatečně vláčná, je vhodné 
ji pomocí vysoušeče vlasů trochu nahřát. Při řezání vedeme řez směrem do mezistěny a mi-
nimálně 3 cm před koncem raději řezání přerušíme a řez dokončíme z druhé strany. Vyvaru-
jeme se tak rozlomení mezistěny. Jednu polovinu mezistěny si odložíme stranou. 

Druhou polovinu otočíme o 90 stupňů. Připravíme si cca 12 cm knotu. Vysoušečem vlasů 
začneme opatrně zahřívat mezistěnu. Musíme počítat s tím, že trvá určitou dobu, než se celá 
hloubka mezistěny prohřeje a zvláční natolik, aby se mohla rolovat. Pokud by se dna buněk 
začala při zahřívání lesknout, je třeba zahřívání přerušit. Připravený knot dáme na kraj tak, 
aby vyčníval pouze z té strany, kde se bude později zapalovat, a začneme mezistěnu opatrně 
rolovat. V počátku se to zdá být problém, ale jakmile se rulička začne zvětšovat, práce se 
bude dařit lépe. Opětovným zahříváním mezistěny si práci usnadníme. Pokud je váleček 
svíčky ještě dostatečně tvárný, přimáčkneme konec mezistěny. Potom postavíme svíčku na 
rovnou podložku a mírným tlakem upravíme, aby svíčka stála hezky kolmo. Přečnívající 
část knotu namočíme do roztaveného vosku. Spirálovité svíčky se dají vytvořit podle vlastní 
fantazie a zručnosti. 

Mezistěna při zahřívání příjemně voní. Stopy po vosku na noži snadno odstraníme ředid-
lem S 6006. Svíčky z včelího vosku při hoření „nečudí" jako svíčky z parafinu, ale nespále-
ný vosk stéká na podložku. 

Jako dárek pro své milé a přátele zabalíme svíčky do celofánu a pod mašličku můžeme 
přidat malou větvičku z jedle nebo stříbrného smrku. Použití ručně zhotovených svíček do 
adventního věnce napovídá fotografie. Hvězdičky z mezistěny se dají vyrobit pomocí for-
miček na cukroví, kdy místo těsta použijeme prohřátou mezistěnu. 

Přejeme všem čtenářům Ledečských novin hodně radosti z vlastnoručně vyrobených sví-
ček a příjemnou předvánoční náladu. Základní organizace ČSV o.s. Ledeč n. Sáz. 
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FOTBAL - TASÍCE 2007 
Obec Bělá ve spolupráci s místním SDH upořádala dne 18. srpna v Tasících jubilejní pátý 

ročník turnaje v malé kopané mužů a žen „O pohár starosty obce". 
V letošním roce se turnaje zúčastnilo tradičních 14 družstev, z čehož bylo osm mužských 

a šest ženských. Jelikož se hraje pouze na jednom hřišti, není možné i přes velký zájem dalších 
družstev již tento turnaj rozšířit. I tak fotbalový maratón trval bezmála 12 hodin! Každým ro-
kem jeho fotbalová úroveň stoupá. Díky pětileté tradici, dobré organizaci, skvělých cen a také 
účasti ženských týmů se z původního turnaje pro amatérské fotbalisty z okolních vesnic stal 
prestižní turnaj, na kterém za místní celky nastupují převážně registrovaní fotbalisté. Na sa-
mém začátku fotbalové sezóny tak zde svoji formu prověřují hráči i hráčky, kteří závodně hrají 
za Ledeč n. S., Světlou n. S., Kutnou Horu, Uhlířské Janovice, Paběnice, Zbýšov, Kožlí, atd. 
Vzhledem k tomu, že polovina družstev j e z Ledečska a druhá z Kutnohorska, dochází zde 
k zajímavé fotbalové konfrontaci. 

Z vítězství a 501itrového sudu pěnivého moku se v mužích nakonec radovalo místní druž-
stvo Bělé, které ve strhujícím finále porazilo 3:1 Ledeč nad Sázavou. Domácí družstvo ani jed-
nou během turnaje nezaváhalo a zcela zaslouženě zvítězilo. Třetí místo obsadila Ovesná Lhota, 
která na pokutové kopy porazila Dobrovítov. Kvalitu turnaje dokazuje až páté místo favorizo-
vaných Opatovic, obhajující loňské vítězství. 

Ozdobou turnaje je bezesporu účast ženských družstev. Jejich utkání na sebe poutají největší 
pozornost fanoušků, a to nejen svou fotbalovou kvalitou. Pohár za první místo si odvezly fotba-
listky Petrovic I., které ve finále porazily tradiční rivalky z Paběnic 1:0. V dramatickém souboji 
o třetí místo podlehly dobře hrající ledečské házenkářky na pokutové kopy domácím Tasícím. 

Tečku za sportovním programem obstaralo místní dětské derby mezi Bělou a Tasicemi, ve 
kterém zvítězily děti z Bělé. Svým rozsahem tak tento turnaj zahrnuje téměř veškeré kategorie. 
Hrají zde muži, ženy i děti, atak ke kompletnímu zastoupení schází již pouze účast důchodců. 

Nej lepšími hráči turnaje byli vyhlášeni Pešek Petr (Bělá) a Zajíčková Pavlína (Petrovice I). 
Všechna družstva byla odměněna diplomy, věcnými cenami a lahvemi sektu. Originální pohá-
ry, vyrobené v bělské huti „Anna", obdržela první tři družstva a nej lepší hráči turnaje. 

I když se hrál fotbal s plným nasazením a soupeři si nenechali ani metr trávníku zadarmo, 
obešel se bez vážnějších zranění. 

Po předání cen následoval kulturní program, který zahájila skupina historického šermujejíž 
vystoupení zaujalo především mladší diváky. Dalším bodem programu byl velkolepý ohňo-
stroj pana Válka a ve dvanáct hodin následoval dámský a pánský striptýz. Zvláště vystoupení 
striptéra Roberta, známého z televizního pořadu „Peříčko", vyvolalo u přihlížejících dam (na 

rozdíl od pánů) velký ohlas. Ty odvážnější mu 
při produkci s chutí asistovaly. 

V průběhu celého večera k tanci hráli Moni-
ka a Milan Tvrdíkovi. 

Na závěr bych chtěl poděkovat každému, 
kdo se na pořádání turnaje jakkoli podílel, 
zvláště pak zdravotní službě a rozhodčím, kteří 
to vzhledem k vy hecované atmosféře nemají 
opravdu lehké. 

Hlavní poděkování však patří níže uvede-
ným sponzorům, bez jejichž finančního či ma-
teriálového přispění by nebylo možné tento 
turnaj na odpovídající úrovni uspořádat. Věřím, 
že nám zachovají přízeň i v dalších letech. 

Pavel Lhoťan 

Sponzoři soutěže 
Generální sponzor: A.S.A. s.r.o., Batelov 
Hlavní sponzoři: Datel, Elektro Spektrum, En-
vicomp, Evos-Hydro, Glost, Lesní společnost, 
Schafer Sudex, Svema, Tost, Unimont. 
Poděkování patří: Agro Podlesí, Ating, Autodí-
ly Holoubek, Autodoprava Uher, Ekol, Elkom-
plex+, Geodet, Huť Anna, Huť Jakub, Jízdní 
kola sport, Komma-EST, Less, Peso, Restaura-
ce U Havla, Sklenářství, Vrcha, Watek 

Pozvánka na výstavy 
Svět a rozvojové cíle aneb pomáhat může 

každý. Výstava je složena z fotografií humani-
tární organizace ADRA. 

Na výstavě budou k dispozici také metodic-
ké texty k rozvojovému vzdělávání a příklady 
některých her a činností, které je možno v této 
oblasti realizovat s dětmi na základních ško-
lách i se studenty na školách středních 

V synagoze 19.-30. 11.2007 
od 9:00 do 17:00 hod 

Marcela Pospíšilová - keramika 
a Andrej Néméth - obrazy. 

Prodejní výstava v městském muzeu 
na ledečském hradě. 

Vernisáž proběhne 4. 12. 2007 od 17.00 hod. 
Večerem bude provázet herec Václav Veselý, 
zazpívá Hana Třískalová. Pro děti je připraven 
poklad, který' se váže k pověsti o ledečském 
hradě a který bude na hradě ukryt. Nálezce si 
poklad odnese. Pro dospělé bude dovezeno 
víno z kutnohorských vinných sklepů rodiny 
Rudolfských s letitou tradicí - zmínka o nich 
byla již v Kosmově kronice. 
Všechny, kdo se chtějí pobavit, odpočinout si, 
ochutnat dobroty od sponzorů nebo nakoupit 
vánoční dárky, srdečně zveme. 
Slavnostní otevření výstavy sponzorují Le-
dečští - pekárna U Dymáků a cukrárna Růže. 

Doba trvání výstavy: do 21. 12. 2007 
Otevřeno: Út - Ne: 9-12 a 13-16 hod. 

Předvánoční prodej skla v infocentru 
Od 3. prosince 2007 bude v informačním 

centru v Ledči probíhat prodejní výstava skla. 
Vidět i koupit můžete výrobky z hutě Anna 
z Bělé (převážně repliky historického skla), 
hutě Jakub z Tasic (výprodej zásob jedné 
z nej starších skláren ve střední Evropě) 
a broušené sklo z dílny pana Milana Prokše 
z Ledče (doprodej zásob). K dostání budou 
jednotlivé kusy i celé sady. 

POZVÁNKA NA POHÁDKU 
O.s. MOLEKUL společně s m.c. Ledňáček 

vás zve na pohádku Dlouhý, Široký a Bystro-
zraký v podání herců pražského Divadla v 
Dlouhé Martina Matějky a Karla Zimy. Jedná 
se o pohádkové setkání živých herců s loutka-
mi, doplněné písničkami. Představení se usku-
teční v neděli 25. listopadu v 15 hodin v sále 
gymnázia (boční vchod). H.D. 

PODĚKOVÁNÍ 
Jako jeden z jedenácti vystavujících výtvar-

níků Ledečska, jejichž výstava proběhla v mě-
síci říjnu na ledečském hradě, bych rád 
poděkoval vedoucí městského muzea, paní 
ing. Marii Znojemské za dokonalou a bez-
chybnou organizaci při přípravě výstavy. 

Všichni vystavovatelé se podíleli na zajiště-
ní kulturního průběhu vernisáže. Propagace 
výstavy byla zviditelněna zavěšením transpa-
rentu z věže hradu a poutači na různých mís-
tech ve městě. 

Děkujeme za propagaci amatérských vý-
tvarných prací, které byly velmi zajímavé ob-
divuhodné a inspirující a v mnohém případě 
přesahují umění regionálního umělce. Někteří 
z nás budou v průběhu příštího roku a dalších 
let vystavovat na různých místech republiky, 
ale do Ledče, našeho rodného města, se velmi 
rádi vrátíme. Jaroslav Novák 

OZNÁMENÍ „PEJSKAŘŮM" 
Ledečské cvičiště psů oznamuje všem pří-

znivcům, že bylo ze ZKUŠEBNÍ TŘÍMĚ-
SÍČNÍ LHŮTY povoleno vedením města i do 
dalších dnů, a tak může konečně začít s ofi-
ciálním působením! Informace o jednotlivých 
lekcích najdou zájemci na nástěnce na mostě 
za Komerční bankou a na tel. 603 572 399. 
V měsíci listopadu se cvičí KAZDOU sobotu 
i neděli vždy od 14 hodin. JP 
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Informační servis 
HOBBY liga s 29 účastníky 

Na ledečském zimním stadionu se v měsíci listopadu se-
hraje 68 utkání HOBBY ligy, do které se letos přihlásil re-
kordní počet 29 účastníků. Amatérská mužstva se rekrutují 
z ledečských firem a okolních obcí, nej vzdálenějším účastní-
kem je mužstvo z Kamene (loňský vítěz) a hokejisté ze zruč-
ského Varielu. Tradičními účastníky jsou ledečská mužstva 
SKK, Kola, Motorky, Atos, Kovofmiš, Kovolak, EST, Sta-
dion, Intex, Krokodýl, Courier, Qalita, z okolních obcí Ber-
nartice, Bohumilice, Hněvkovice, Hradec, Chřenovice, 
Kožlí, Kamenná Lhota, Prosíčka, Dolní Královice, Vilémo-
vice. Nováčky v soutěži je mužstvo Želivka a Chaos. 

Mimo amatérského hokeje se na ledové ploše objeví cel-
kem 47x ledečští hokejisté z A mužstva, dorostu, žáků, pří-
pravky a veteránů, 5x na tréninku krasobruslařky z H. 
Brodu, 22x zájmové skupiny, 18x veřejné bruslení, z toho 
12x dvouhodinové a všechny dopolední hodiny ve všední 
dny jsou věnovány školám. Veřejné bruslení je pravidelně 
organizováno v úterý a čtvrtek od 14 hodin, v sobotu večer 
od 20:00 hodin a v neděli od 12:30 do 15:00. Rozpis akcí se 
během měsíce ještě může změnit. 
Ceny za bruslení jsou stanoveny radou města následovně: 
Veřejné bruslení: 20,- Kč/osoba 
Pronájem ledu: 1800,- Kč/hrací hodina 
HOBBY liga: 1600,- Kč/hrací hodina 
Krasobruslařky: 1400,- Kč/hodina 
Střední školy: 10,- Kč/osoba 
ZŠ a MŠ: dopoledne zdarma 

Vernisáž výstavy s paní Bělou 
Na slavnostní vernisáž výstavy výtvarných prací žáků le-

dečské základní školy dorazila v první listopadový den jako 
host i prezidentka Hnutí na vlastních nohou, paní Běla 
Gran-Jensen. V ledečské synagoze ji srdečně úvodním slo-
vem přivítal ředitel školy Mgr. Jaroslav Kosprd. Připomněl, 

že základní škola touto výstavou pokračuje ve své snaze pre-
zentovat veřejnosti práce, zručnost a šikovnost svých žáků 
a též vhodné výchovné směrování, o které se škola a učitelé 
snaží, ať už na poli výtvarném, dramatickém nebo sportov-
ním. V tomto duchu také proběhlo navazující vystoupení žá-
kyň základní školy, které mezi výtvarnými dílky nádherně 
zazpívaly i moderně zatancovaly. 

Paní Běla přijela do Ledče těsně po svém návratu z USA 
a také se o svoje zážitky v krátkém proslovu podělila. Nav-
štívila prý v USA několik škol, ale nikde se nesetkala s tako-
vým přístupem žáků a pedagogů, jako tomu je u nás v ČR. 
Tato svoje slova pak několikrát opakovala i na malém spole-
čenském posezení v ZŠ Nádražní, kde se setkala jak s vede-
ním školy, tak s vedením města a se „stonožkovými" 
učitelkami Jitkou Kroutilovou, Jaroslavou Příhodovou a Da-
nou Tůmovou. 

Výstava výtvarných prací v ledečské synagoze trvala od 5. 
do 9. listopadu. Vystavená díla stála opravdu za pozornost. 

Sadové úpravy v Háji 
Trochu stranou pozornosti ledečské veřejnosti proběhla 

v letech 2005-2006 akce Sadové úpravy areálu nemocnice 
Háj. Léta neudržovaný prostor mezi budovami nemocnice 
a nedalekým lesem byl nákladem 1,95 mil. Kč pelhřimov-
skou firmou EKOIMPEX upraven k nepoznání. Nejprve 
musel být tento prostor vyčištěn od stavební suti, betono-
vých panelů, překladů a jiného haraburdí, následně od nále-
tových rostlin, byly tu také provedeny terénní úpravy, 
opravy nástupního schodiště a ošetřena neudržovaná travna-
tá plocha. Poté zde byly vybudovány štěrkové chodníky, vy-
sázeno téměř šedesát nových stromů, ošetřené plochy 
zatravněny, vysázeny okrasné keře. K novému areálu ne-
mocnice Háj, který je stále majetkem města Ledeč nad Sáza-
vou, tak přibyl hezky upravený parkový prostor, kterému již 
schází jenom pohodlné lavičky. Park se v příštích letech, po-
kud bude dobře udržován, zajisté rozroste do krásy a bude 
alespoň trochu zpříjemňovat pacientům a jejich návštěvám 
pobyt v tomto zařízení. 

Celá akce proběhla za finanční podpory Státního fondu ži-
votního prostředí, ta v roce 2005 činila 791 000,- Kč při po-
dílu města 381 292,- Kč a v roce 2006 dosáhla dotace částky 
528 000,- Kč při vlastních zdrojích města 253 528,- Kč. Cel-
kem tedy zde bylo na sadové úpravy vynaloženo 1 953 820,-
Kč. Závěrečné vyhodnocení akce bylo zpracováno k termínu 
01/2007 a definitivní přiznání podpory při dodržení stanove-
ných podmínek a termínů potvrdil SFZP svým protokolem 
z 12. 7. 2007. Firma Ekoimpex se nadále o sadové úpravy 
v Háji stará v rámci pozáručního servisu. 

Stejná firma nám provedla v předminulém roce realizaci 
akce, kde mimo jiné vysadila za domem dětí deset vzrost-

6 



lých lip, dále před pěti lety regeneraci lesoparku na Šeptou-
chově, který až do letoška v rámci pozáručního servisu 
udržovala, a před dvěma roky dokončila, kde se také starala 
o následnou údržbu. 

Jak je vidět z přiložené fotografie, město Ledeč nad Sáza-
vou nejen stromy kácí, ale též sází! Za posledních pět let jich 
bylo městem vysazeno přes 190. 

Úprava břehu Sázavy v ul. Z. M. Kuděje 
Břeh řeky Sázavy v ulici Z. M. Kuděje nebyl udržován 

léta. Zarostl za tu dobu keři, plevelem a náletovými rostlina-
mi tak, že se přes ně nebylo možno dostat k řece. Proto jsme 
využili pracantů z veřejně prospěšných prací a nechali dlou-
hý úsek od zástavby až k ohradě koní vyčistit, náletové dře-
viny vykácet a celou tuto lokalitu, která slouží k vycházkám 
a odpočinku, zkulturnit. Pro výběh a pastvu koní jsme necha-
li upravit pozemky pod lomem Velká stráň, kam se mohou 
aktivity s koňmi přestěhovat. Původně užívané pozemky 
u řeky urovnáme a necháme zatravnit. Přibudou nám tím 
sice plochy pro údržbu zeleně, ale lokalita u lomu podál řeky 
Sázavy si určitě údržbu zaslouží. 

Bojujeme za pohotovost 
Lékařská služba první pomoci (LSPP) má být od 1. ledna 
2008 zajišťována z rozhodnutí krajského zastupitelstva pouze 
v krajských nemocnicích. V případě ledečského regionu by se 
mělo jednat o nemocnici v Havlíčkově Brodě. Tato nemocni-
ce je od našeho města vzdálená 30 km a od obcí na hranicích 
kraje dokonce 45 km. Rada města Ledeč nad Sázavou se touto 
změnou zabývala na své 16. schůzi 29. října a rozhodla se vy-
jádřit svůj protest proti změnám LSPP a vznést na kraj Vyso-
čina požadavek zachování LSPP v našem městě alespoň do 
doby, než bude záchranná služba posílena o lékaře. V tomto 
duchu pověřila starostu města, aby tento požadavek prezento-
val najednání krajského zastupitelstva 6.11.2007, což staros-
ta učinil oslovením všech lo-ajských zastupitelů a osobní 
účastí najednání krajského zastupitelstva v Jihlavě. 

Propojení radnice se střední školou 
Metropolitní síť LeNet se rozrůstá o další trasy optických 

kabelů. Po dohodě se zřizovatelem gymnázia a střední školy 

Ledňáček hostil 
V pátek 19. října se v Ledňáčku sešla dvacítka koordinátorek 

mateřských center z kraje Vysočina. Mohly jsme tak přivítat své 
kolegyně z Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou, Třeště, Hor-
ní Cerekve, Třebíče, Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sá-
zavou, Bystřice pod Pernštejnem a Radešínské Svratky. 

Maminky - koordinátorky přivítal starosta města pan Stani-
slav Vrba, který s námi také chvíli poseděl a 
dozvěděl se, jak centra fungují v jiných 
městech. Na setkání krátce hovořila i paní 
Anna Blažková, ředitelka Oblastní charity 
Havlíčkův Brod (jež je zřizovatelem nejen 
Ledňáčku, ale také MC Zvoneček v Havlíč-
kově Brodě a MC Rolnička ve Světlé nad 
Sázavou) o tom, co to znamená být zřizova-
telem, ale ne přímým účastníkem MC. 

Regionální setkání MC se konají zpra-
vidla 2x ročně (posledním hostitelem bylo 
v dubnu MC z Třebíče) a během takovéhoto 
zasedání členky MC projednávají své zku-
šenosti z provozování MC, tedy z jeho říze-
ní, financování, vytváření programů, psaní 
projektů a propagace. 

Nejinak tomu bylo i tentokrát. My z Led-
ňáčku jsme si odnesly další inspiraci na 
programy pro maminky a děti, především 
bychom rády u nás začaly s kurzy angličti-
ny pro malé děti podle programu Helen Do-

provedly v závěru října ledečské Technické služby instalaci 
chrániček pro optické kabely na trase mezi budovou radnice 
- budovou gymnázia a mezi budovou radnice - přístavbou 
střední školy u internátu. Chráničky jsou uloženy ve výko-
pech na pozemcích města a umožní kraji Vysočina instalovat 
(zafouknout) do takto připravených tras optické kabely, kte-
ré připojí gymnázium a střední školu k metropolitní síti Le-
Net. Ta již dnes spojuje optikou budovu radnice s Městskou 
knihovnou, Technickými službami, Infocentrem a budova-
mi základní školy. Dále mikrovlnným spojením jsou k síti 
LeNet připojeny mateřské školy a Pečovatelská služba, -sv-

svoje kolegy (ně) 
ron. Dozvěděly jsme se, jak propagují svoji činnost jiná centra, 
kde získávají pro své projekty finance, ale především nám toto 
setkání dodalo spousty nové energie a nadšení pro naši práci. Již 
teď se těšíme na další spolupráci a setkání. 

Eva Chvátalové, Lucie Tvrdíková, Jana Flekalová 
MC Ledňáček 
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Ještě k 14. Československému potlachu 
Myslím, že když se potlach konal, tak v Ledči nad Sáza-

vou i ve vlacích směřujících do Ledče nad Sázavou a po sil-
nici do Hradce bylo k spatření hodně lidiček, kteří chodí 
v maskáčích a ctí přírodu. Ano, konal se zde v Hradci 14. 
Československý potlach. Tento potlach se vždy koná 1 x za 
rok na Moravě, v Čechách a na Slovensku. Ten příští bude 
ve dnech 30. srpna až 1. září roku 2008 v okrese 
PRIEVIDZA na Slovensku. Dovolím si ještě zde jednou 
poděkovat vedení města Ledče nad Sázavou, hasičskému 
sboru v Ledči nad Sázavou, Číhošti a z Kožlí za pomoc při 
organizování této akce. Taktéž děkuji všem těm, kteří se na 
této akci podíleli propůjčením louky. Zvláštní poděkování 
patří dobrovolným zdravotním sestrám za profesionální 
přístup. Celé 3 dny (i v noci) se poctivě střídaly ve službě 
po dvojicích. Děkuji p. Geherové, že vše tak dobře zorgani-
zovala. Neposledně patří poděková-
ní obsluze restaurace Na Růžku za 
dobrou a poctivě vykonanou práci 
v „hájových" podmínkách, kde od 
čtvrtka večer až do neděle ráno se 
nonstop starala o naše žaludky a hrd-
la. Díky? 

No a co dodat, myslím, že pan sta-
rosta v Ledči n. S. p. Vrba řekl vše 
v minulém čísle Ledečských novin. 
Já mu děkuji a ubezpečuji nejen 
jeho, že každý dobrý tramp se snaží 
vychovat své následovníky dobře - tzn. ať mají úctu ke 
všem lidem dobré vůle, ať chrání přírodu a vše, co je kolem 
nás krásné. Protože naše vlast si to zaslouží - je krásná. Dě-
kuji všem ještě jednou. 

Jen tak na okraj. 
Bylo zde kolem 1500 lidí, 4x bus (3x SR, 1 x Morava), 68 

šerifů z celé ČR a SR, pár kamarádů z Kanady, USA, Ně-
mecka, Austrálie, Belgie a Holandska, 178 vlajek osad 
a T.S. (tramp. Samotář), 14 kapel z celé ČR. Kolik se vypilo 
piva, to vám neprozradím. Tony Bay 

CHILCOOT TRAIL 
Perlička (trampská), ale pravdivá. 

Celková trasa Chilcoot Trail trvala 32 hodin, 19 minut -
včetně času na spánek. Váha výstroje činila cca 34 liber 

(zhruba 17 kg). Asi 28 hodin strávili cestovatelé kompletně 
promočení. V průběhu přechodu ani před ním nebyla ni-
kým požita anabolika ani jiné povzbuzující prostředky. Re-
kord spočíval ve výstupu nejstrmější části Golden Stairs 
(Zlaté schody) v domácí obuvi-bačkorách. Tento úsek mezi 
výchozím táborem Sheep Camp a místem Stone Crib v dél-
ce 6,5 km zdolal Čech Libor Staněk v čase 8 hodin 27 mi-
nut... 

TRAMP 
Byl červen, měsíc tepla a světla. Měsíc dlouhých dní 

a krátkých nocí. Konec jara ukazuje v něm své oslnivé bo-
hatství. Na pasece u potoka ležel tramp. V ústech stéblo trá-
vy, pod hlavou pečlivě složenou usku. Jeho nitro bylo plné 
bohatství jiného druhu, než o kterém přemýšlí druzí. Cítil 

se v tom okamžiku boháčem a celou 
svou bytostí vnímal vše kolem. 
Uznával slova, která si často opako-
val: „Všechno bohatství světa patří 
přírodě". Kolem něj příroda, kterou 
miloval. Skály, lesy, paseky, louky, 
kopce i údolí, zalitá slunečními papr-
sky. S otevřenýma očima sledoval 
mraky, které mu jako korály pluly 
nad hlavou. Chvílemi je zavřel, aby 
je pak ještě s větší rozkoší otevřel 
a pozoroval na protější stráni stínem 

mraků měnící se barvy zeleně. Na chvíli zvedl hlavu a opřel 
se o lokty. V tom okamžiku pstruh vyskočil do vzduchu 
přes vyčnívající kámen v bublajícím potoce a jeho plesknu-
tí o hladinu, bzukot včel, výkřik sojky na stráni, klapání 
datla a šumění větru v korunách stromů, to byl opravdový 
koncert přírody. Pomalu se zvedl, sebral usku, kterou si ho-
dil přes jedno rameno, a rozhlédl se kolem. To bylo to krá-
lovství s bohatstvím krás naší vlasti pro člověka, který si 
uvědomoval, že je součástí toho všeho kolem. Pak si rukou 
prohrábl vous a vydal se na další cestu. Jeho kroky byly tlu-
meny vysokou trávou. Toto údolí, které právě opouštěl, dá-
valo své tiché „S modrou oblohou ahoj" a on ve svém srdci 
slyšel velikých dálek volání. Šel stále a půjde za tím volá-
ním, které jej doprovázelo na všech jeho cestách i stezkách 
životem. 

Hledali byste lovce mamutů v Ledči? 
Tak my vám odpovíme, že 12. října 

jich byla plná knihovna. Určitě by z nich 
předci měli radost, neboť energie, elán 
a lovecký um z nich jen sálaly... Knihov-
na ve večerních hodinách ožila a s ní 
i dávné příběhy, a to nejen ty od Eduarda 
Štorcha. Kolemjdoucí se mohli pozitivně 
naladit nahlédnutím do rozsvícených 
oken, kde bylo možno spatřit radostně 
poskakující lovce vykonávající rozmani-
té úkoly dovednosti a zručnosti. Možná, 
že nej atraktivnějším číslem byl společný 
tanec oslavující úspěšný lov, kde poma-
lovaní tanečníci předvedli další ze svých 
mnoha schopností. Jestli byste čekali, že 
se tím někdo unaví a snad začne být ospa-
lý, jste vážně na omylu. Půlnoc dávno 
odbila a knihovna ještě svítila. Nový den 
byl přivítán diskotékovým řáděním a po-
silňováním se posledními zbytky dobrot. 
Aby byla spací noc v knihovně naplněna, 
rozhodli se přítomní přece jenom nako-
nec ulehnout na lože. Co na tom, že noc 

už pak byla krátká a navíc ještě z velké 
části propovídaná, hlavně, že předtím 

jsme se drželi hesla: „Ať každý den stojí 
za to!" IJ, ES 
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V tomto podzimním čase se dne 17. 10. soutěžící i diváci strávili příjemné odpoled-
2007 v sále DDM konalo postupové kolo ne. 
pěvecké soutěže Ledečský slavíček. Sešlo Výsledky první kategorie: 
se na 40 soutěžících, kteří byli rozděleni 1. místo - Maštálková Kateřina, 2. místo -
podle věku do dvou kategorií. Na vše dohlí- Bělohradská Andrea, 3. místo - Drápela 
žela milá porota ve složení: paní Tůmová, Matěj 
paní Kroutilová ml. a pan Pavlíček. Soutě- Výsledky druhé kategorie: 
žící přišlo podpořit asi 50 diváků, zejména 1. místo - Hamajdová Barbora, 2. místo -
rodičů a spolužáků. Hlavní ceny věnoval Suchecká Vanessa, 3. místo - Kociánová 
starosta města pan Vrba, které osobně pře- Alžběta 
dal spolu s místostarostou panem Doleža- Za rok se těšíme na další kolo naší pěvec-
lem. Atmosféra byla báječná, a tak všichni ké soutěže. Za DDM Marcela Mainerová 

Výtvarná soutěž na téma: „MŮJ STROM", „MŮJ LES" 
Soutěž je určena jednotlivcům ve všech věkových kategoriích. Svá díla je možné 

tvořit jakoukoliv výtvarnou technikou. Díla opatřete lístečkem, kde bude jméno autora, 
název díla, adresa, kontakt na autora a datum narození (nepište na díla). Výtvory je 
možné odevzdávat v kanceláři CENTRA- DDM, na Husově nám. 242, do pátku 21.12. 
2007. Výtvarné techniky budou hodnoceny společně. 

Soutěž je rozdělena do těchto věkových kategorií: 1. do 9 let, 2. 10-14 let, 3. od 15 
let 

Soutěžní díla budou vystavena na výstavě s tématem „MŮJ STROM", „MŮJ 
LES". Tato výstava začne vernisáží 25.1.2008, kde dojde i k vyhlášení vítězů této 
soutěže. Vítězové obdrží zajímavé ceny. 

Bližší informace podá Ing. Věra Hessová v kanceláři Centra-DDM nebo na tel. 
569 726 415, 605 244 616. 

Literární soutěž na téma: „MŮJ STROM", „MŮJ LES" 
Soutěž je určena jednotlivcům ve všech věkových kategoriích. Díla je možné psát 

v jakémkoliv literárním stylu, báseň i próza. Svá díla opatřete jménem autora, názvem 
díla, adresou, kontaktem na autora a datem narození. Literární texty je možné odevzdá-
vat v kanceláři CENTRA-DDM, na Husově nám. 242, do pátku 21.12. 2007. Literární 
styly budou hodnoceny společně. 

Soutěž je rozdělena do těchto věkových kategorií: 1. do 9 let, 2. 10-14 let, 3. od 15 
let. 

Soutěžní díla budou vystavena na výstavě s tématem „MUJ STROM", „ MŮJ 
LES". Tato výstava začne vernisáží 25.1.2008, kde dojde i k vyhlášení vítězů této 
soutěže. Vítězové obdrží zajímavé ceny. 

Bližší informace podá Ing. Věra Hessová v kanceláři Centra-DDM nebo na tel. 
569 726 415, 605 244 616. 

Fotografická soutěž na téma: „MŮJ STROM", „MŮJ LES" 
Soutěž je určena jednotlivcům ve všech věkových kategoriích. Fotografie odevzdá-

vejte v tištěné podobě ve formátu min. 1 5 x 1 0 cm. Svá díla opatřete jménem autora, 
názvem díla, adresou, kontaktem na autora a datem narození. Fotografie je možné ode-
vzdávat v kanceláři CENTRA - DDM, na Husově nám. 242, do pátku 21. 12. 2007. 

Soutěž je rozdělena do těchto věkových kategorií: 1. do 9 let, 2. 10-14 let, 3. od 15 
let 

Soutěžní fotografie budou vystaveny na výstavě s tématem „MŮJ STROM", 
„MŮJ LES". Tato výstava začne vernisáží 25.1.2008, kde dojde i k vyhlášení vítě-
zů této soutěže. Vítězové obdrží zajímavé ceny. 

Bližší informace podá Ing. Věra Hessová v kanceláři Centra-DDM nebo na tel. 
569 726 415, 605 244 616. 

Den stromů 
V sobotu 20.10. se parta nadšenců, které 

neodradilo počasí, vydala dopoledne s panem 
inženýrem Popelou z Lesní spol. a.s. Ledeč 
nad Sázavou na Šeptouchov. Tam proběhla 
výsadba 20 stromků dubu letního (vše bylo 
v souladu s lesním hospodářským plánem 
dané lokality). Dub letní je jedním z druhů 
zpevňujících a melioračních dřevin, které se 
do lesů v ČR vysazují do smrkového lesa, aby 
se obohatila jeho skladba. Než jsme začali sá-
zet, byli jsme seznámeni s tím, jak v lese pro-
bíhá hospodaření a jakým způsobem a kdy se 
mají stromky sázet. Prací jsme si zasloužili 
i malé občerstvení, které na všechny čekalo. 
S pocitem dobře vykonané práce a s přáním, 
abychom se tu sešli i příští rok jsme se odebra-
li do našich teplých domovů. 

Odpolední program zahájil pan starosta 
Vrba u ledečského hradu, kde byl vysazen 
buk lesní. Při slavnostním zahájení byl pře-
čten Tomášem Doležalem úryvek z knihy 
Muž, který sázel stromy. Poté následovala 
procházka s průvodcem. Tím byl pan Seme-
rád (vedoucí IC). Hlavní program pokračo-
val opět na Septouchově aktivitami pro děti 
i rodiče. Nejprve všechny provedl pan profe-
sor Těšínský po zajímavostech Septouchova 
a potom už si děti mohly vyzkoušet aktivity, 
které jsme pro ně připravili. Aktivity byly za-
měřeny především na prohloubení vztahu 
dětí k přírodě. Kdo může říci, že si vyzkoušel 
život rysa? Víte, jaký strom v keltském ka-
lendáři jste? Vyrobili jste si někdy lesního 
skřítka? Našli jste si Svůj strom? To jsou jen 
některé z otázek, na které si všichni, kteří se 
v sobotu zúčastnili, mohou dát kladnou od-
pověď. Protože k nám počasí nebylo moc 
přívětivé, na pořadatele i účastníky čekalo 
opět malé občerstvení. 

Ačkoliv jsme se celý den potýkali s ne-
přízní počasí, myslím, že se akce vydařila. 
Do dalších let jen můžeme doufat, že se akce 
zúčastní větší množství lidí a že i příroda 
k nám bude shovívavější. 

Všem, kteří se podíleli na přípravě a prů-
běhu akce, děkuji. Věra Hessová 

Pozor výtvarná soutěž!!! 
Namalujte obrázek pohádkového či jiné-

ho příběhu z knížky, která vás nejvíce za-
ujala. Upřednostňujeme práce dle vlastní 
fantazie, obkreslené nepřijímáme. Soutěž je 
určena pro děti do 10 let. Své výkresy ode-
vzdejte do knihovny nejpozději do 21. 12. 
2007. Obrázky budou v novém roce vyhod-
noceny a odměněny. Těšíme se!!!! 

Pozor literární soutěž!!! 
Napište, který románový, autobiografic-

ký, pohádkový či jiný příběh vás nejvíce 
ovlivnil a proč se k němu vracíte. Jste-li 
žáci a studenti a dokážete-li nám srozumi-
telně, krátce a výstižně odpovědět na tuto 
výzvu, zúčastněte se naší literární soutěže. 
Své práce napsané v libovolném slohovém 
stylu odevzdávejte v knihovně nejpozději 
do 21. 12. 2007. Vítězná díla budou po no-
vém roce odměněna. 

Těšíme se ! 
Městská knihovna Ledeč nad Sázavou 

PODĚKOVÁNÍ 
ZŠ Ledeč nad Sázavou děkuje panu 

ing. Stránskému a ing. Drápelovi za 
sponzorský dar (stavebnice pro děti na 
I. stupni) v částce 5121,- Kč. 

Jaroslav Kosprd, ředitel ZS 
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Poprvé... 
Vážení čtenáři ledečtí i okolní, je mi pří-

jemným úkolem uvést vás do této stránky, 
která by vás, při troše štěstí a přízně, měla 
pravidelně provázet všemi dalšími vydání-
mi Ledečských novin ajejímž úkolem je dát 
vám nahlédnout do života našeho gymná-
zia. Měla by se stát jakýmisi pootevřenými 
dveřmi, dveřmi, za něž snad budete rádi na-
kukovat, protože tu vždy najdete cosi nové-
ho, poučení i pobavení. Ač je naše krásná 
školní budova jednou z dominant ledečské-
ho náměstí, a většina z vás j i j istě denně míj í 
při svých cestách, dění zajejími zdmi zůstá-
vá povětšinou skryto. Jsme jediným středo-
školským zařízením svého druhu v širokém 
okolí, z našich lavic vyšla většina zdejších 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, přesto 
se však málo ví, co se u nás děje. Proto by-
chom vám chtěli povědět, jak trávíme své 
dny ve škole, i mimo ni. Chtěli bychom 
vám říct, že se snažíme vnímat vzdělání ne-
jen jako určité penzum znalostí a dovednos-
tí, ale také jako všeobecný rozhled, úctu 
i toleranci, jako morální hodnotu, která 
může a má být protiváhou dnešního mravně 
pokulhávajícího světa. Že naše studenty 
učíme odpovědnosti nejen za vlastní životy, 
ale také odpovědnosti za společenství, 
obec, město, zemi. Za svět. 

Ostatně, právě jim bude na našich strán-
kách vyhrazen značný prostor. Budete mít 
možnost sdílet s nimi jejich radosti i strasti, 
úspěchy i bolesti. A: třeba se díky nim také 
něčemu naučíte. Zkrátka, budeme rádi, 
když těmi pootevřenými dveřmi někdy, ob-
razně řečeno, vstoupíte dovnitř. Jistěže 
s trochou bázně, jak to má být v každé ško-
le, hlavně však s radostí z objevování. Buď-
te tedy vítáni! 

Den otevřených dveří na Gymnáziu, 
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 

tel. 569 430 500, 
webové stránky: www.gwi.cz 

Zveme všechny rodiče a žáky pátých a de-
vátých tříd ZS k návštěvě naší školy 

v sobotu 1. prosince 2007 
od 8 hod. do 12 hod. 

• pro obory gymnázia - budova Huso-
vo náměstí 1 

• pro obory střední odborné školy -
budova v Koželské ulici 551 

• praktické vyučování a odborný vý-
cvik učňů - dílny v Poštovní ulici 405 
Rádi Vám poskytneme podrobné in-

formace o nabízených oborech pro 
školní rok 2008-2009 a provedeme 
Vás naší školou 

Mýty a fakta o studiu na osmiletém gymnáziu 
Mýtus první 
Přechod je pro děti, které přichází z 5. třídy ZS na osmileté gymnázium, příliš náročný. 
Skutečnost 
• týdenní počet hodin stejný jak na osmiletém gymnáziu, tak na základních školách, 
• osnovy jednotlivých předmětů jsou přizpůsobeny věkovým zvláštnostem a schopnostem žáků, 
• motivace žáků ke studiu je vysoká, žáci si vzájemně pomáhají řešit problémy, 
• na osmiletém gymnáziu učí velmi zkušení a plně kvalifikovaní učitelé, kteří mají s výukou 

dlouholeté zkušenosti a vědí, co žáci zvládnou. 

Mýtus druhý 
Žáci učivo obtížně zvládají 
Skutečnost: pro zajímavost uvádíme tabulku prospěchu žáků primy za poslední tři školní roky 
a počet žáků, kteří z důvodu neprospěchu odešli zpátky na základní školu. 

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Počet žáků 30 28 30 30 30 

Průměrný prospěch 1,39 1,43 1,33 1,41 1,39 

Prospěl s vyznamenáním 20 15 18 19 17 

Prospěl 10 13 12 11 13 

Neprospěl 0 0 0 0 0 

Počet žáků, kteří odešli z důvodu ne-
prospěchu zpátky na základní školu 0 0 0 0 0 

Z tabulky vyplývá, že ze 148 žáků primy v letech 2002-2007 prospělo s vyznamenáním 89 žáků, 
prospělo 59 žáků a žádný žák neprospěl. Je tedy mimo jakoukoliv pochybnost, že žáci studium 
bez větších problémů zvládají a dosahují většinou výborných výsledků. Za posledních pět let se 
tedy ani jeden žák primy nevrátil na základní školu. 

Mýtus třetí 
Žáci se musí doma pořád učit a nemají žádný volný čas 
Skutečnost 
Zadali jsme dotazník, který mapoval aktivity žáků primy, sekundy, tercie a kvarty osmiletého gym-
názia v době mimo vyučování. Dotazník vyplnilo 112 žáků. Z dotazníku vyplynuly tyto skutečnosti: 
• Písemné domácí přípravě věnují všichni žáci denně průměrně 39 minut, žáci primy 42 minut. 
• Přípravě na vyučování věnují všichni žáci denně průměrně 54 minut, žáci primy 57 minut. 
• Sledování televize se všichni věnují žáci denně průměrně 120 minut, žáci primy 120 minut. 
• Na počítači tráví všichni žáci denně průměrně 110 minut, žáci primy 75 minut. 
• Všichni žáci navštěvují průměrně 1,7 kroužků, z toho více než polovina 2 a více kroužky, žáci 

primy navštěvují průměrně 1,36 kroužků, z toho polovina 2 a více kroužky. 
• Z uvedených zjištění vyplývá, že se všichni žáci věnují denně veškeré přípravě do školy prů-

měrně 93 minut, žáci primy 99 minut a existuje zanedbatelný rozdíl 6 minut v přípravě mezi 
žáky primy a žáky vyšších ročníků. Pouze 5 žáků ze 112 dotázaných uvedlo, že se připravuje 
více než 120 minut a většina žáků věnuje přípravě cca 60 minut. Zbývající čas věnují žáci zába-
vě a koníčkům. V době mimo vyučování jsou odpočinkové a relaxační aktivity žáků výrazně 
časově delší než čas, který věnují přípravě na vyučování. 

Na závěr uvádím důvody, proč je dobré zvolit studium na osmiletém gymnáziu v Ledči nad 
Sázavou 
• V letech 2005 a 2006 proběhlo celostátní testován] znalostí žáků kvart osmiletých gymnázií 

a žáků odpovídajících ročníků základních škol. Žáci kvarty osmiletého gymnázia dosáhli 
v těchto testech cca o 30 % lepších výsledků než žáci odpovídajících ročníků základních škol, 
a to jak na celostátní úrovni, tak v kraji Vysočina. 

• Žáci osmiletého gymnázia dosahují dlouhodobě nejlepších výsledků u maturitních zkoušek. 
• Žáci osmiletého gymnázia dosahují dlouhodobě nejlepších výsledků v přijímacím řízení na vy-

sokých školách a na vyšších odborných školách. 
• Žáci osmiletého gymnázia jsou dlouhodobě lepší při studiu na vysokých školách a na vyšších 

odborných školách. Naprostá většina žáků úspěšně dokončí studium. 
• Naše škola má velmi dobré materiální vybavení - učebna výpočetní techniky, jazykové učeb-

ny, interaktivní tabule, pět multimediálních učeben s dataprojektorem, do všech učeben školy 
je zaveden internet, na chodbách je dalších pět počítačů s internetem, moderní sportovní hala. 

• Všechny předměty učí plně kvalifikovaní zkušení učitelé. 
Z výše uvedeného vyplývá, že se rodiče nemusí v žádném případě obávat přihlásit své děti ke studiu 

osmiletého gymnázia na naší škole a děti nemusí mít strach, že studium nezvládnou a že nebudou mít 
čas na své koníčky a zábavu, protože opak je pravdou. Radomír Nulíček, ředitel školy 

Hurá, exkurze!!! 
Zvolali jsme, když nám pan profesor Foller 

řekl, že má pro nás připravený výlet. 
Jelo se 2. října 2007. Ráno jsme si odkroutili 

3 hodiny ve škole a konečně se všichni sešli 
před školní jídelnou. Autobus přijel za chvilič-
ku. Nasedat, a jede seM 

Cesta do Červené Řečice probíhala za not-
ného halasu a šramotu. Zde jsme navštívili 
papírny CEREPA. Mohli jsme dopodrobna 
a zřetelně sledovat, jak recyklovat starý pa-
pír a zpracovat ho na nový, životu nepostra-
datelný výrobek, čili toaletní papír a ubrous-
ky. 

Následovala cesta do meteorologické stanice 
v Košeticích. Od té doby víme, jak se předpoví-

dá teplota a tlak ovzduší a co znamená tlaková 
výše či níže. 

Pak naše cesta pokračovala do kláštera v Že-
livě, který byl založen roku 1139 knížetem So-
běslavem I. V roce 1149 byli benediktini 
vystřídáni premonstráty, kteří zde s malými 
přestávkami sídlí dodnes. V letech 1420 až 
1424 byl klášter dobyt a poškozen husity. Pos-
lední úpravy pocházejí z 18. století ve stylu ba-
rokní gotiky. V letech 1950 až 1954 sloužil jako 
internační tábor pro politicky nepohodlné kně-
ze a řeholníky. 

A tak naše cesta pomalu končí... Už jen pár 
kilometrů a jsme na náměstí v Ledči nad Sáza-
vou. Plní dojmů a nových zážitků jsme se roz-
prchli do svých domovů. Tak zase někdy 
příště!!! Petra Blažková, sekunda 
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Trať: 

Trať: 

Trať: 

BEH SEPTOUCHOVEM - VYSLEDKY 
Lyžařský klub Ledeč n.S., CENTRUM - Dům dětí a mládeže a Jízdní kola Ledeč n. S. uspořádaly 

v sobotu 13. 10. 2007 48. ročník Běhu Šeptouchovem. I letos se v kategoriích ženy a muži (absolutní ví-
těz kategorií muži a muži veteráni) běželo o cenu starosty města Ledče nad Sázavou, který věnoval pro 
vítěze hodnotné ceny. Ženy běžely 2000 m a cenu získala Eva Horná (čas 10:12) z klubu Atletika Ledeč 
n.S. Muži měli trať dlouhou 8000 m a z ceny se radoval František Tichý (čas 30:06) závodící za Turbo 
Chotěboř. Závody jako každoročně se daří připravit s cenami pro první tři místa v každé kategorii za vy-
datné pomoci sponzorů z Ledče n.S. Počasí tentokrát hrozilo deštěm, ale nakonec nesprchlo a atmosféra 
byla jako vždy příjemná. Přišlo š i j i vychutnat 62 startujících a tentokrát se projevil i zájem ledečských 
sportovních klubů. Všem závodníkům děkujeme za účast a dosažené výsledky a nezbývá, než si přát ješ-
tě větší účast v příštích ročnících na těchto tradičních pěkně připravených závodech. 
Výsledky dalších kategorií: 
Kategorie: Děvčata předškolní 
1 Simůnková Jana 2003 
Kategorie: Přípravka děvčata 
1 Fialová Gabriela 2000 
Kategorie: Přípravka chlapci 
1 Závrský Hynek 2000 
Kategorie: Předžákyně 
1 Kociánová Alžběta 1997 
Kategorie: Předžáci 
1 Kafka Pavel 1997 
Kategorie: Žákyně mladší 
1 Beránková Zuzana 1995 
Kategorie: Žáci mladší 
1 Pešek Jan 1995 
Kategorie: Žákyně starší 
1 Petrová Markéta 1993 
Kategorie: Žáci starší 
1 Halák Matěj 1994 
Kategorie: Juniorky 
1 Koudelová Dana 1991 
Kategorie: Junioři 
1 Tůma Jiří 1988 
Kategorie: Ženy 
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 
1 Horná Eva 1967 Atletika Ledeč n. S. 10:12 
Kategorie: Muži vytrvalci 1987 a st. Trať: 8000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. (absolutní vítěz s kategorií muži veteráni) 

2002 a ml. 
Jiskra Havl. Brod 

1999-2001 
Házená Ledeč n. S. 

1999-2001 
ZŠ Ledeč n. S. 

1997-98 
Atletika Ledeč n. S 

1997-98 
Fotbal Ledeč n. S. 

1995-96 
Jiskra Havl. Brod 

1995-96 
Fotbal Ledeč n. S. 

1993-94 
Jiskra Havl. Brod 

1993-94 
Jiskra Havl. Brod 

1988-92 
LK Ledeč n. S. 

1988-92 
Sokol Kolín 

1987 a st. 

170 m 
0:43 

300 m 
1:13 

300 m 
1:14 

Trať: 600 m 
2:44 

Trať: 600 m 
2:28 

Trať: 1000 m 
4:07 

1000 m 
4:09 

1600 m 
7:05 

1600 m 
6:09 

Trať: 2000 m 
9:39 

Trať: 8000 m 
30:32 

Trať: 2000 m 

Trať: 

Trať: 

Trať: 

1 Tichý František 
2 Horný Petr 
3 Měkota Martin 
Kategorie: Muži veteráni 
1 Tůma Jiří 
2 Procházka Jaroslav 
3 Machálek Josef 

1966 Turbo Chotěboř 
1969 Atletika Ledeč n. S. 
1982 LK Ledeč n .S . 

1967 a st. Trať: 
1963 Spartak Vlašim 
1961 Světlán. S. 
1950 Sokol Vilémovice 
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N O V I N K A 
CHEMICKÝ PEELING 

bezproblémová aplikace po celý rok 

TRÁPÍ VÁS: 
AKNÉ PIGMENTACE 

VRÁSKY POVADLÁ PLEŤ 

POTŘEBUJE VAŠE PLEŤ OBNOVU? 

PROTO NAVŠTIVTE: 
Kosmetický salon Monika 

Čechova 249 
Ledeč nad Sázavou 

tel.: 737 910 930 
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Úspěšný vrchař 
Sběratel třetích míst. Automobilový zá-

vodník Petr Dlouhý z Ledče na Sázavou se 
zúčastnil dvanácti závodů do vrchu v rámci 
šampionátu Mistrovství České republik}'' his-
torických automobilů. Se svojí Škodou 130 
RS skončil v absolutním pořadí českého šam-
pionátu na 3. místě, stejně jako v kategorii 1. 
„Třetí místo jsem měl asi nějak předplacené, 
protože jsem třikrát dojel druhý a devětkrát 
třetí", usmívá se Petr Dlouhý. Největšího 
úspěchu dosáhl ledečský automobilový zá-
vodník na mistrovství Evropy historiků, které 
se konalo v Ústí nad Orlicí, tam se postavil na 
stříbrný stupínek. 
Poděkování firmám a kamarádům za podporu: 
UNIMONT HRADEC, AK PLAST, KOWA, 
HRADECKÁ SPOLEČNOST, JPU TECH-
NIK, EVOS HYDRO, K+K AUTODRAVA, 
ATS, AUTODOPRAVA LEBEDA GLOST, TS 
LEDEČ, AUTOSPORT PEGAS, AUTO-
SPORT PRÁŠEK. 

Závěr tenisové sezony 07 
Již několik let bývá na dvorcích TK zvykem 

ukončit činnost závěrečnými turnaji a uzavřít 
tímto sezonu. Tradicí se stává ukončit teniso-
vou sezonu v měsících září a říjnu závěrečný-
mi turnaji místních hráčů. 

Již VIII. ročník „Václavského fiítýnku" pro-
běhl 28. září, kdy se sešlo a sehrálo své zápasy 
ve čtyřhře 16 odrostenců. V měsíci říjnu bylo se-
hráno turnajů hned několik. 6. října přišlo 24 
hráčů kategorií dospělí a dorost. Čtyřhry odehrá-
li ve 4 skupinách a následně vyřazovacím způso-
bem. Vítězi u dospělých se stali ing. J. Fanta, M. 
Kroutil, nejlepší dorosteneckou dvojicí vyhláše-
ny P. Tvrdíková, B. Svobodová. Následující den 
byli na řadě starší žáci. Nejúspěšněji prošla pa-
voukem dvojice A. Baumová, T. Fiala. Hrál se 
mix. Povedený víkend, co se týče počasí i výko-
nů, zakončil turnaj spolužáků. 

V příštím roce nás opět čekají 3 závodní 
týmy a oslavy 30 let hraní tenisu na dvorcích. 
Veškeré informace a fotografie jsou k dispozi-
ci na www.tkl.ic.cz. 

Marek Kroutil, TKL 

KATEŘINSKÁ ZABAVA 
TJ Sokol chce navázat na tradici, která byla 
v minulosti velmi úspěšná a oblíbená, a proto 
pořádá v sokolovně Ledeč n. S. 

KATEŘINSKOU ZÁBAVU. 
K tanci i poslechu bude hrát populární místní 
kapela VYSOČINA. Termín konání - pátek 
23. listopadu od 20 hod. Vstupné - 60,-Kč. 
Předprodej vstupenek - Infocentrum, Husovo 
nám. Ledeč n. S. 
Pořadatelé srdečně zvou všechny občany Le-
dečska, kteří se chtějí dobře pobavit a zlepšit 
si náladu v těchto pochmurných listopado-
vých dnech. 

Zábava s rockovou skupinou S D A 
TJ Sokol Ledeč n. S. pořádá v místní soko-
lovně v pátek 30. listopadu zábavu s místní, 
velmi populární skupinou SDA. Začátek ve 
21 hod. (sokolovna bude otevřena od 20.30 
hod.). Pořadatelé srdečně zvou všechny příz-
nivce dobré rockové hudby, aby se přišli pří-
jemně pobavit ještě před nastávajícím 
předvánočním shonem. 

SMART CAPITAL 
půjčky od 5 OOO do 50 OOO Kč. 

Pro každého ihned! 
Kontakt: 606 352 991 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Choutka Martin 
Kolářová Eliška 
Tejkalová Anna 
Tesárková Klára 

Úmrtí: 
Dorážková Marie 
Čapková Marie 
Stýblová Jana 
Štencl Bohuslav 
Váňa Jaroslav 

Výročí: 
70 let: 
Červenka Jaroslav 
Krištofová Eva 
Pekárková Marie 

80 let: 
Šimůnková Bohumila - 9.11. 

91 let: 

Vomela Josef - 2 1 . 1 1 . 

Svatby: 
Jaroslav Knot - Jitka Burgerová 
Tomáš Kadlec - Monika Tesárková 
Milan Zahálka - Kateřina Procházková 
Josef Širajch - Veronika Vosiková 

PODĚKOVÁNÍ 
Touto cestou bych chtěl poděkovat panu 

MUDr. Petru Judovi a paní MUDr. Monice 
Policarové za velmi obětavou péči, kterou 
kdykoliv poskytovali mojí manželce Blaho-
slavě Prchalové z Jedlé. 

Manžel Josef Prchal s rodinou 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji, prostřednictvím Ledečských novin, 

paní Marii Malimánkové z Ledče, která našla 
můj cenný rodinný šperk a bez nároku na ná-
lezné mi jej odevzdala. Za nevšední počin paní 
Malimánkové a všem dalším poctivým nález-
cům mnohokrát děkuji. Ing. Marie Veletová 

1 ÍRÍ 1 'iXK 
LIICICE 

Jan Doležal 
koberce, korky 
|« O f I V f\éf 

lina různých sin 
kusové koberce 
stropní podhledy 
plovoucí podlahy 
podlahářské práce 
rozvoz 
nejnižší ceny v regionu 

Píšková Jana 
Křížek Josef 

Viktora Josef 
Kaczmarková Vlasta 

Fišera Josef 

- 2.11. 
- 25. 11. 

LEVNĚ PRODÁM 
zachovalou sedací 

soupravu vínové barvy 
(sedáky 3+2+1). 

Volejte na telefon 
603 323 279 

OZNÁMENÍ 
Prodejna KVĚTINY DÁRKY 

Jany Štěpánkové 
oznamuje svým milým zákazníkům, že tato 
prodejna je od poloviny letošního listopadu pře-
místěna na Husovo nám. 139 (průchod mezi 
prodejnami ATOS a ELEKTRO Štěpánek). 

Zveme vás k návštěvě a prohlídce 
našich nových prostor. 

am 
l^ggEGI ® 

Firma DH Dekor spol. s r.o. 
se sídlem Lnářská 1602, Humpolec 

přijme do trvalého pracovního poměru pro dvou a vícesměnné provozy 
výroby nábytkových dílců 

MECHANIKY, SEŘIZOVAČE PLC STROJŮ, 
PRACOVNÍKY NA OBSLUHU POČÍTAČOVĚ 

ŘÍZENÝCH STROJŮ 
Požadavky: 
• pečlivost 
• odpovědnost 
• samostatnost 
• práce s PC výhodou 

Nabízíme: 
• stabilní pracovní zázemí 
• motivující mzdové ohodnocení 
• možnost profesního růstu a osobního rozvoje 
• práce na moderních strojích 

DH Dekor spol. s r.o., k rukám pí. Ježkové, 
Lnářská 1602, 396 01 Humpolec 

tel. 565 504 245 

Po - Pó 800 -1630 So 800 - l l 0 8 

Lučíce 50 
tel./fox: 569 489 116 
mobil: 724 105 209 

Družstvo ledečských házenkářů před utkáním 2. kola Českého poháru, ve kterém se 
střetlo s házenkáři HK Královo Pole Brno. I přes skutečnost, že soupeř hraje 1. ligu 
a naši házenkáři jsou pouze „ druholigoví11, byli naši hráči úspěšnější a po velmi dob-
rém výkonu zvítězili 24:21. Soupeř pro třetí kolo poháru je velmi atraktivní-je jím ex-
tra ligová LEGA TA HUSTOPEČE. Ve středu 21. listopadu se tedy můžeme opět těšit na 
atraktivní házenou, stejně jako před rokem, kdy jsme na domácí palubovce hráli „ mi-
kulášské '' utkání s Duklou Praha. ZD,foto: L. Skála 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 
511, fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod znač-
kou 5/R5. Podávám novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o. 
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