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Ledeč má v kraji zastoupení 

ČSSD 
ODS 
KSČM 
KDU-ČSL 

21 křesel 
11 křesel 

8 křesel 
5 křesel 

Ve volbách do zastupitelstva kraje Vysočina, které proběhly 
ve dnech 17. a 18. října 2008, byl na kandidátce ČSSD jako 
dvanáctý v pořadí zvolen ledečský místostarosta a předseda 
MO ČSSD Jaroslav Doležal. V jeho osobě má město Ledeč nad 
Sázavou záruku, že nalezne při jednání na kraji vždy zastání. 
Gratulujeme a přejeme mu hodně sil a úspěchů. 

Volby v našem městě vyhrála s velkou převahou ČSSD, před 
ODS, KSČM a KDU-ČSL. Žádná jiná volební strana nemá 
v zastupitelstvu kraje zastoupení. Děkujeme všem voličům za 
účast ve volbách a v následující tabulce vám přinášíme výsled-
ky krajských voleb za město Ledeč nad Sázavou. 

VYSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA V LEDCI NAD SAZAVOU 

Počet voličů Počet odevzdaných lístků Volební účast 
4755 2103 44,23 % 

Poř. číslo název Počet hlasů % Přednostní hlasy 
1 48 ČSSD 934 44,71 Doležal 400 z 934 = 42,82 % 
2 47 ODS 381 18,23 
3 1 KSČM 318 15,22 Šrámek 70 z 318 = 22,01 % 
4 45 DOHODA pro Vysočinu 148 7,08 Vrba 99 z 148 = 66,89 % 
5 12 KDU-ČSL 144 6,89 Poborský 51 z 144 = 35,41 % 
6 18 Strana zelených 101 4,83 Drápela 41 z 101 = 40,59 % 
7 3 SNK-ED 24 1,14 
8 42 Pravý blok 12 0,57 
8 53 Dělnická strana 12 0,57 Sedláček 1 z 12 = 8,33 % 
10 32 Strana zdravého rozumu 6 0,28 
10 37 Strana důstojného života 6 0,28 
12 33 SPR-RSČ 2 0,09 
13 54 Konzervativní koalice 1 0,04 
14 19 Moravané 0 0 

(zdroj www.volby.cz) 

PODĚKOVÁNÍ 
ČSSD děkuje prostřednictvím Ledeč-

ských novin všem těm, kteří se dostavili 
k volbám do Zastupitelstva kraje Vysoči-
na a dali svůj hlas ve prospěch naší stra-
ny. Věřím, že splníme vaše přání! 

Jaroslav Doležal 

Vážení čtenáři, 
11. prosince 2008 začne prodej nové knihy Františka Plevy 

VRCHOVINA NEZNÁMÁ 
Stručná historie měst, městysů, obcí a významných míst Vrchoviny 

od Humpolce k Havlíčkovu Brodu 

Kniha bude v prodeji na Informačním centru v Ledči nad Sázavou 

http://www.volby.cz


Co nového na Vysočině 
Tak máme po krajských volbách 

Přiznávám, že to pro mě bylo překvapení. Takový výprask jsem oprav-
du nečekal. Voličů přišlo ke krajským volbám mnohem více, než se čekalo 
a pěkně nám to spočítali. Na Vysočině byla účast vůbec nejvyšší (44,88 %). 

Přestože vše nasvědčuje tomu, že voliči v krajských volbách ani tak 
moc nehodnotili kvalitu práce krajských rad a hejtmanů, nemá cenu 
se tím moc utěšovat. Prohráli jsme a hotovo. Je třeba hledat chyby 
a poučit se z nich. 

Všechno napovídá tomu, že pokud nezačne naše současná vláda lépe 
věci vysvětlovat, zdůvodňovat a možná i některé zvolené postupy reali-
zace reforem měnit nebo upravovat, nemá ODS šanci obstát ani za dva 
roky ve volbách do Poslanecké sněmovny. 

Vůbec nemám nyní v úmyslu se distancovat od cílů, kterých je potře-
ba dosáhnout (snížení zadlužení, reforma důchodového systému, sníže-
ní nadužívání zdravotní péče a vydávaných léků atd.). O čem jsem ale 

Celkově bylo v Ledči nad Sázavou odevzdáno 2089 platných hlasů. 
Celková volební účast byla 44.23%. 

KATALOG SLUŽEB 2009-2010 

Informační centrum v Ledči nad Sázavou připravuje nové vydání 
„Katalogu služeb" na rok 2009-2010. Je třeba uvést: název firmy, struč-
ný popis její činnosti, adresu, tel., fax, e-mail, provozní dobu, popřípa-
dě webovou adresu. 

Zájemci o zařazení do katalogu se mohou přihlásit osobně v informač-
ním centru nebo e-mailem na adrese marie.znojemska@ledecns.cz. 

Poplatek za zveřejnění v katalogu činí 50,- Kč. V části katalogu bude 
možno zveřejnit zpoplatněný inzerát. Formát a cenu je třeba dohodnout 
u vydavatele v IC. 

Formulář je možné si stáhnout na stránkách informačního centra 
http://www.ledecns.cz/infocentrum.php 

Zájemci o zveřejnění v katalogu se mohou přihlásit nejpozději do 
31. 12. 2008 

po těchto volbách přesvědčen, je, že cesty, po kterých zejména k někte-
rým reformním cílům kráčíme, nejsou dostatečně vysvětleny a obrazně 
řečeno označeny. 

Všichni víme, že když je svah příliš strmý, málokdy je možné jít 
přímo k vrcholu. Je třeba traverzovat, mít možnost si odpočinout a mít 
motivaci - vědět, jaká odměna nás na vrcholu čeká. Hlasitý pokyn: 
„Hybaj na vrchol!" u většiny lidí nefunguje. Právě naopak, výsledkem 
takovéhoto hlasitého křiku bývá reakce přesně opačná. Výsledky kraj-
ských voleb nám to ukázaly nade vší pochybnost. 

I z tohoto důvodu chci opravdu moc poděkovat těm, kteří nám v kraj-
ských volbách dali hlas, zvláště potom mě potěšily hlasy preferenční, 
dostal jsem je od každého sedmého našeho voliče. Velmi si toho vážím. 

Miloš Vystrčil 
hejtman Vysočiny v letech 2004 - 2008 

V Galerii Muzea hradu Ledeč nad Sázavou skončila 30.10.2008 vý-
stava fotografií Evy Pálkové „Krása okamžiku". Autorka se rozhodla 
6 nejúspěšnějších fotografií (Anděl II., Sluneční bytost, Meditace, 
Duch lesa, Strážci lesa-Spojenci a Velký Blaník - Meč sv. Václava) 
věnovat Nadaci Veronica (www.nadace.veronica.cz), která se zaměřuje 
na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. Patronkou Nadace je 
mezzosopranistka Magdalena Kožená. Letos probíhá 6. ročník před-
vánoční benefiční aukce uměleckých děl. Aukce se koná 24. 11. 2008 
v 18,00 hodin ve freskovém sále Nové radnice v Brně. Výtěžek aukce 
bude použit právě pro Vysočinu. 

Sdružení krajina (www.sdruzenikrajina.cz) se sídlem Počítky, Žďár nad 
Sázavou vykoupí cca 10 ha podmáčených květnatých luk na 4 až 5 lo-
kalitách na Vysočině. Alespoň na dvou místech budou vytvořeny drobné 
tůně pro obojživelníky. Snad tak dojde ke zpomalení úbytku vzácné kuňky 
obecné, která patří mezi prioritní chráněné druhy i v rámci celé Evropy. 

PRONÁJEM 
Automotoklub 

v Ledči nad Sázavou 
pronajme 40 m2 

kancelářských prostor 
ve svém areálu 

na Tyršově nábřeží 
v Ledči n. S. 

Kontakt: 731 156 922 

Vila čp. 82 na prodej 
Město Ledeč nad Sázavou vyhlašuje 

záměr prodeje budovy čp. 82 na Mizero-
vě (bývalá ZUS) s pozemkem pare. č. 63 
a částmi pozemků pare. č. 64 a 88/1 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou za minimální cenu 
1.625.550,- Kč určenou znaleckým posud-
kem. 

Nabídky označené nápisem „Vila na 
Mizerově" zasílejte na adresu Městský 
úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou. Vybrán bude ten zájemce, který 
nabídne nejvyšší cenu. 

-sv-

Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina 
konaných dne 17.-18.10.2008 - Ledeč nad Sázavou 

ČÍSLO A NÁZEV 
STRANY 

POČET HLASŮ V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH 
CELKEM 

HLASŮ ČÍSLO A NÁZEV 
STRANY 

OKRSEK 
Č. 1 

OKRSEK 
Č. 2 

OKRSEK 
Č. 3 

OKRSEK 
Č. 4 

OKRSEK 
Č. 5 

OKRSEK 
Č. 6 

CELKEM 
HLASŮ ČÍSLO A NÁZEV 

STRANY 
hlasy | v% hlasy 1 v% hlasy | v% hlasy | v% hlasy | v% hlasy | v% hlasy | | v% 

1 KSČM 42 17.00 65 14.70 64 13.47 66 16.21 56 14.62 25 18.51 318 15.22 
3 SNK 4 1.61 3 0.67 5 1.05 6 1.47 3 0.78 3 2.22 24 1.14 

12 KDU-ČSL 15 6.07 41 9.27 34 7.15 27 6.63 14 3.65 13 9.62 144 6.89 
18 Strana zelených 8 3.23 13 2.94 33 6.94 12 2.94 31 8.09 4 2.96 101 4.83 
19 Moravané 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
32 Str. zdrav, rozumu 4 1.61 0 0.00 0 0.00 1 0.24 1 0.26 0 0.00 6 0.28 
33 Sdruž, pro republiku 0 0.00 1 0.22 1 0.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.09 
37 SDŽ 0 0.00 0 0.00 1 0.21 2 0.49 2 0.52 1 0.74 6 0.28 
42 Volte Pr.blok 0 0.00 5 1.13 1 0.21 4 0.98 2 0.52 0 0.00 12 0.57 
45 DOHODA pro Vysočinu 27 10.93 31 7.01 31 6.52 16 3.93 39 10.18 4 2.96 148 7.08 
47 ODS 37 14.97 76 17.19 111 23.36 64 15.72 72 18.79 21 15.55 381 18.23 
48 ČSSD 110 44.53 203 45.92 192 40.42 209 51.35 157 40.99 63 46.66 934 44.71 
53 Dělnická strana 0 0.00 4 0.90 2 0.42 0 0.00 5 1.30 1 0.74 12 0.57 
54 Konzervativní koalice 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.26 0 0.00 1 0.04 
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Otevřený dopis ledečským zastupitelům 
Vážení zastupitelé, 

Oblastní charita Havlíčkův Brod provozuje v Ledči nad Sá-
zavou od června 2002 denní stacionář Petrklíč. Za tu dobu zde 
našlo útočiště již 24 zdravotně postižených z celého ledečského 
regionu. Kapacitu zařízení, která je stanovena na 15 klientů, již 
po dva roky v průměru o dva klienty překračujeme a v současné 
době musíme, ač neradi, další zájemce odmítat. 

Ve stacionáři Petrklíč našlo za dobu jeho existence zaměst-
nání celkem 23 zájemců a další dvě desítky dobrovolníků, 
většinou uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce 
různého věkového složení. Stacionář Petrklíč se často zapojuje 
do veřejného dění ve městě. Pořádá Ples pro obyčejné lidi, Ma-
sopustní průvod masek, Svatomartinský lampionový průvod, 
pěveckou soutěž Karuzošou, Den otevřených dveří při oslavě 
výročí existence stacionáře a několikrát do roka též společenské 
akce ve Vašem domě s pečovatelskou službou. Pomáhá aktivně 
při organizaci dalších akcí ve městě. Spolupracuje s mateřskou 
školou, TJ Sokol, TJ Kovofiniš, sborem dobrovolných hasičů 
i městskou knihovnou. 

Šest let provozujeme denní stacionář v provizorních pro-
storách v budově mateřské školy. Jsme vděčni městu Ledči 
nad Sázavou za střechu nad hlavou, za každoroční příspěvek 
na provoz, ale tato střecha je nám již malá! Balancujeme zde 
neustále na hraně bezpečnostních a hygienických předpisů, ne-

můžeme se dále rozvíjet a nabídnout naše služby dalším uži-
vatelům. Rádi bychom získali nové prostory ve městě, které je 
přirozeným centrem celého regionu a ze kterého pochází nej-
více uživatelů našich služeb. Rádi bychom těmto uživatelům a 
jejich rodičům i našim zaměstnancům nabídli v rámci možností 
ty nejlepší podmínky. Dokážeme si zajistit potřebné vybavení, 
svozová auta, nábytek, rehabilitační pomůcky, školení i vzdě-
lávání. Nedokážeme si však sami zajistit větší, vhodnější pro-
story. 

Proto se obracíme na Vás, ledečské zastupitele, již potřetí 
v tomto roce s žádostí o poskytnutí větších prostor pro činnost 
stacionáře nebo vhodného pozemku pro výstavbu stacionáře 
nového z prostředků EU, o které jsme schopni a připraveni po-
žádat. V případě, že taková možnost ve Vašem městě neexistu-
je, budeme muset, ač neradi, hledat útočiště v okolních obcích. 

Věřím, vážení zastupitelé, že se naší žádostí budete vážně 
zabývat, posoudíte poctivě všechna pro a proti a pomůžete 
svým rozhodnutím zařízení, které patří mezi šestnácti středis-
ky Oblastní charity Havlíčkův Brod k nej větším a nej lepším 
a které dělá Vašemu krásnému městu jen čest. Vždyť vyspělost 
společnosti, státu, regionu i města se hodnotí i podle toho, jak 
se dokáže postarat o své postižené či jakýmkoli způsobem zne-
výhodněné spoluobčany. 

Děkuji za kladné vyřízení žádosti a případné vyzvání k dal-
šímu jednání. 

V Havlíčkově Brodě dne 5.10. 2008 
Bc. Anna Blažková - ředitelka OCH HB 

Jen pár upřímných vět 
(Ale dalo by se o nich psát romány, jsou prostě skvělí lil) 
Ráda bych touto cestou upřímně poděkovala paní vedoucí 

a celému týmu denního stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou 
za jejich obětavou péči a velmi příjemný a vstřícný přístup 
k našim dětem. Při všech aktivitách, v malém rodinném prostře-
dí, s obdivuhodným elánem se snaží rozvíjet jejich schopnosti 
a dovednosti. Zvláště my, rodiče dětí přespolních, neskuteč-
ně oceňujeme možnost svozu. V širokém okolí je to jedinečná 
služba pro naše ratolesti. 

Díky Petrklíči zažívají naše děti nevšední zážitky a okamži-
ky, jako jsou Matějská pouť, koncerty v Sazka (02) Aréně i vý-
lety na místa, kam by se s námi jen stěží podívaly. Když řeknu, 
že „.Andělé v lidské podobě, v pravou chvíli na pravém místě 
vůbec nepřeháním. Jen my, rodiče, poznáme, kdo to s našimi 
dětmi myslí upřímně a spokojenost v jejich rozzářených očích 
je toho důkazem... 

Za rodiče zdravotně postižených dětí 
„Petrklíč"... Lída Kornová 
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I DOMOVA 
PRO SENIORY 

Ve středu 17. září 2008 nás navštívila herečka 
Květa Fialová. Na její návštěvu jsme se dlouho 
připravovali. Naše obyvatelky „Slunečnice" 
ji přivítaly svým tancem na písničku z filmu 
Limonádový Joe „Whisky to je moje gusto". 
Stejně jako při Dni otevřených dveří mělo i ten-
tokrát vystoupení obyvatelek ohromný úspěch. 
Ještě větší překvapení pro paní Květu ale při-
chystal sám pan ředitel, který ji, když vcházela 
do jídelny, přivítal jako Limonádový Joe a při-
jel dokonce i na koni. Celé povídání se neslo ve 
znamení smíchu a pohodové atmosféry. 

Při své návštěvě u nás herečka založila klub 
„Veselý senior". Co to znamená? Dle slov paní 
Květy si nikdo ze starší generace, kdo chce být 
„Veselý senior", nesmí stěžovat, co všechno ho 
bolí nebo kde ho píchá apod. Za každé takové 
stěžování „Veselý senior" zaplatí pokutu od 1,-
do 100,- Kč. Výši pokuty si každý senior urču-
je sám, dle míry své bolesti a hlasitosti svého 
„skuhrání". Předsedkyní klubu byla paní Kvě-
tou jmenována naše obyvatelka paní Marie Ka-
lašová. Ta má za úkol dohlížet na to, aby všichni 
„Veselí senioři" byli opravdu veselí. Zároveň je 
oprávněna vybírat pokuty za špatné myšlenky či 
stěžování „Veselých seniorů". Současně s před-
sedkyní byla vybrána i pomocnice paní Marie 
Ciprová, která toto vše bude kontrolovat v domě, 
kde je poskytována pečovatelská služba. Kdo 
z vás by měl zájem stát se „Veselým seniorem", 
za dobrovolný příspěvek si od předsedkyně za-
koupí tričko + odznak. Jak říká paní Květa, kaž-
dá nemoc, každá bolest se musí hýčkat a musíte 
si s ní povídat. Bolí vás záda? Tak je pohlaďte 
a domluvte jim, ať už vás druhý den nebolí. 

Tričko „Veselý senior" si zakoupila i paní 
starostka s panem tajemníkem, i když zdaleka 
ještě nesplňují seniorský věk, ale chtěli podpo-
řit dobrý nápad. Hodinka a půl uběhla s paní 
Květou velmi rychle. Dozvěděli jsme se, co 
paní Květa právě dělá (kde hraje a co připravu-
je). Celé povídání se neslo ve znamení smíchu 
a pohodové atmosféry. Tričko „Veselý senior" 
bylo slavnostně pokřtěno šampaňským a tak 
nadešel čas loučení. Jelikož symbolem domo-
va je slunečnice, dostala od nás paní Květa 
krásnou květinu ze slunečnic a spoustu dárků 
z dílny našich obyvatel. 

Pozitivní myšlení a optimistická nálada je 
u paní Květy obdivuhodná. Proto vám přeji, abys-
te měli alespoň poloviční dávku radosti, optimis-
mu a životního elánu jako má Květa Fialová. 

S úsměve jde všechno lépe... 

Za domov pro seniory Světlá nad Sázavou 
Lucie Coufalová 

vedoucí sociální pracovnice 

MÁTE ZBYTKY VLNY? 
Domov pro seniory 

Sociálního centra města 
Světlá nad Sázavou 
přijme zbytky vlny. 

Kontaktní osoba: Lucie Coufalová, 
Na Bradle 1113, 

582 91 Světlá nad Sázavou 

Tel.: 733 541 581 

HNĚVKOVICKÁ ŠKOLA 
S DOPRAVÁKY 

Základní škola a mateřská škola Hněvkovice dlouhodobě spolupracuje s dopravním inspek-
torátem ze Světlé nad Sázavou a dopravní policií z Havlíčkova Brodu. Letos se měly naše děti 
možnost účastnit dopravní akce, kdy příslušníci policie měřili v obci rychlost a děti předávaly 
řidičům obrázky a básničky dle zásluh. Žáci i řidiči poznali, že ne vždy se musí přestupky ře-
šit tvrdým postihem, samozřejmě pokud šlo o malé překročení rychlosti, a že někdy domluva 
a následná zahanbenost před tolika dětmi má mnohem větší účinek. Akce se vydařila, děti dostaly 
krásné bezpečnostní vestičky a policii se odvděčily velkým zájmem a nadšením. 

Toto však nebyla jediná zajímavá akce naší školy. Spolupracujeme též s pracovníky životního 
prostředí, místními hasiči, kteří pro naši školu loni zorganizovali nádherné dopoledne a už se 
všichni těšíme na jeho zopakování se speciálními pedagogy a psychology apod. Ve škole pracuje 
sportovní, modelářský a počítačový kroužek, každý rok se uskutečňuje drakiáda, návštěva čertů 
a Mikuláše, vánoční besídka se spoustou dárků, vánoční vystoupení pro obec, kde má vždy nej-
větší úspěch divadelní představení. Ve spolupráci s LŠU z Ledče nad Sázavou nám žáci pořádají 
hudební vystoupení. Pálíme čarodějnice, užíváme si velikonoční den, který vždy prolíná všemi 
předměty, pečeme cukroví, vyrábíme saláty a chlebíčky, slavíme den Země, účastníme se spousty 
soutěží, přičemž naše děti loni vyhrály 1. a 2. místa v atletických soutěžích, 1. místo v okresní 
dopravní soutěži v družstvech i jednotlivcích a 2. místo v krajské dopravní soutěži. I zde jednot-
livci bodovali na medailových místech. Naše děti též reprezentují školu v hokeji a fotbale, ani 
zde nejsou medaile výjimkou. Školní prostory působí jako malá výtvarná galerie. 

Škola pořádá každý rok dvoudenní výlet a navštěvuje několikrát do roka divadelní představení. 
Ve škole bývá během roku několik přednášek na téma - péče o životní prostředí, péče o domácí 
zvířata, o zdravé tělo, přednášky o zdravé výživě, drogách, nebezpečí, hrozící dětem, o chování na 
silnici apod. Loni se uskutečnila zajímavá přednáška o Vesmíru, o lodní dopravě, o Aljašce a jiné. 
Zajímavá byla přednáška spojená s praktickými ukázkami lékařů rychlé pomoci. 

Na škole pracují dvě učitelky a tři asistentky, které se plně věnují dětem nadaným i dětem 
s výukovými problémy. 

Škola je perfektně vybavena, za což vděčí obecnímu zastupitelstvu, kterému touto cestou vel-
mi děkuje. 

Bártová Magda 

STUDIO SALVĚ LÁKÁ 
K RELAXACI TĚLA I DUŠE 

Nabízíme Vám 
KADEŘNICTVÍ-HOLIČSTVÍ 

Zuzana Špačková, tel. 608 844 608 
Dan Prchal, tel. 739 643 805 

MASÁŽE 
Michal Mendl, tel 776 862 852 

Romana Šobrová, tel. 777 553 063 
Relaxační, anticelulítidové, lymfodrenáž ma-

nuální a přístrojovou, baňkování a zábaly. 

KOSMETIKA 
Jana Roulová, tel. 776 271 221 
Komplexní kosmetické ošetření, 

ultrazvukové ošetření. 

Dárkové poukazy na veškeré služby, věrnostní 
slevy, velká nabídky pěstících přípravků, příspěv-

ky od ZP Metal Aliance až do výše 900,- Kč. 

PRIMA MÁMA 
Srdečně vás zveme do nově otevřeného 

obchodu 
PRIMA MÁMA. 

Nabízíme kvalitní second handové oblečení z 
Anglie pro děti i maminky. 

Otevírací doba: PO, ÚT 8 - 15, ST 8 - 17, 
ČT, PÁ 8 - 15 hodin 

Najdete nás na adrese: 
Podolí 688 - proti Kovofiniši 

Klikněte na naše stránky vwwv.primamama.cz 
při registraci a osobním odběru zboží z naší 

internetové nabídky máte 20°/o slevu. 
Výběr z 3000 kusů oblečení! 

Těšíme se na Vás - Mgr. Monika Kubátová 
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Informace o kácení stromů u Koželužny 
Při pohledu z blízké komunikace se může neinformova-

nému návštěvníku našeho města zdát, že k významné zeleni 
našeho města patří mimo jiné i stromořadí u Koželužny. Vel-
ká část tohoto stromořadí bude muset být pokácena a zby-
lých několik stromů (vrb) bude odborně ošetřeno. Všechny 
zásahy provede v polovině měsíce listopadu majitel dřevin, 
kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, U Panských 3604, 
580 01 Havlíčkův Brod. 

Proč vlastně majitel dřevin přistoupil k tak radikálnímu 
zásahu? Proč vlastně podával žádost o pokácení dřevin? 
Chtěl totiž již na jaře 2008 odstranit nestabilní, přestárlý, 
suchý a polámaný břehový porost na pravém břehu řeky 
Sázavy. Celkem se jedná o 11 topolů a 9 ks vrb. Jak sám 
majitel, který má dlouholeté zkušenosti a je nepochyb-
ně fundovaný, ve své žádosti uváděl, „jedná se o stromy 
přestárlé, poškozené, suché a silně nakloněné, nestabili-
zující břehy". 

Majitel dřevin tak reagoval na podnět Města Ledeč nad 
Sázavou, kterému je velmi dobře známa situace a které 
již na podzim roku 2007 kontaktovalo Povodí Vltavy, aby 
urychleně řešilo stav výše uvedených stromů. Povodí Vl-
tavy plně akceptovalo žádost Města Ledeč nad Sázavou, 
získalo finanční prostředky a jeho záměrem bylo pokácení 
výše uvedených dřevin již v jarních měsících roku 2008. 

V těchto souvislostech lze položit otázku. Proč se 
vlastně Město Ledeč nad Sázavou zajímalo o stav stro-
mů, které nejsou jeho majetkem a proč jednalo s Povo-
dím Vltavy? Odpověď je velmi prostá. Předkládáme část 
argumentace, kterou položilo město při svém odvolání: 

a) Městu Ledeč nad Sázavou je velmi dobře znám 
zdravotní stav stromů (několik z nich je spojeno zarost-
lou trubkou ze zábradlí), včetně jejich naklonění nad 
„Kůrkův jez" a hladinu řeky Sázavy. 

b) Prostor, kde stromy rostou, je pravidelně při povodni 
zaplavován až do výšky 1 - 1,5 m. Stromy tedy i při ma-
lém zvýšení hladiny řeky Sázavy stojí ve vodě, čímž pře-
stává být jejich kořenový systém stabilní a právě v tomto 
okamžiku hrozí největší nebezpečí vyvrácení stromů. 

c) Pokud by došlo při povodni k vyvrácení topolu(ů), 
které rostou ve shluku několik metrů od koruny výše uve-
deného jezu (několik z nich je spojeno zarostlou ocelovou 
trubkou ze zábradlí), pak dojde k navýšení „jezové koru-
ny", vytvoření hráze a nepochybně mohou vznikat škody 
na zdraví a majetku osob. Domníváme se, že případné 

Předplaťte si vaše noviny 
Předprodej LEDEČSKÝCH NOVIN 

na rok 2009. Využijte i vy této nabídky, 
která vám zaručuje, že vám Ledečské no-
viny budou chodit pravidelně až do domu. 
Cena pro ledečské předplatitele 120, - Kč 
na rok (12 čísel LN), pro „přespolnť je to 
210,- Kč. Ve volném prodeji přijde jedno 
číslo LN na 10,- Kč. Přejeme vám mnoho 
hezkých chvil nad stránkami našeho mě-
síčníku. Předplatné si můžete zajistit na 
městském úřadě (redakce, sekretariát) a na 
informačním centru. 

Redakce 

navýšení škody oproti normálnímu odtoku vody, který by 
nebyl ovlivněn další překážkou v toku tělem stromu(ů), se 
může pohybovat v řádech milionů. 

d) Ponecháním stromů hrozí, že při povodni by mohlo 
dojít ke škodě značného rozsahu a obecnému ohrožení 
obyvatelstva našeho města!! 

Celou záležitost rozhodoval Městský úřad Světlá nad 
Sázavou, odbor životního prostředí, který obdržel dne 
22.2.2008 nesouhlasné stanovisko MOLEKUL o.s., Hůrka 
217, 584 01 s plánovaným zásahem do VKP (významného 
krajinného prvku) spočívajícím v odkácení břehového po-
rostu v tomto úseku. Nesouhlas odůvodňoval MOLEKUL 
o.s., tím, že „břehový porost v tomto úseku plní estetickou 
a stabilizační funkci, je součástí nadregionálního biokori-
doru v USES, zabezpečuje půdoochrannou funkci (zpev-
nění břehů), napomáhá zpomalení průběhu povodňové 
vlny a poskytuje úkryt mnoha živočichům. Odkácením 
stávajících porostů by rovněž mohlo dojít k erozi břehů, 
k následnému zanášení koryta řeky a šíření invazivních 
druhů rostlin (křídlatky, netýkavka apod.)." 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního 
prostředí dne 10. 3. 2008 rozhodl a Povodí Vltavy, udělil 
NESOUHLAS podle § 4 odst. 2 se zásahem do význam-
ného krajinného prvku (zakázal kácení stromů). 

Proti tomu rozhodnutí se naše město odvolalo, upozornilo 
správní orgán na případné škody a samozřejmě se svým 
odvoláním uspělo! Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor 
životního prostředí zrušil svoje původní rozhodnutí a dne 
19. 5.2008 povolil pokácet 13 kusů topolů, 2 kusy vrb, 1 ks 
břízy a nařídil razantní ošetření všech zbylých vrb. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru výstavby, ÚP a ZP 

Průmyslová zóna 
Ledečská průmyslová zóna v lokalitě nad benzínkou ADAM má v souladu 

s územním plánem zpracovaný projekt pro územní řízení a vydáno územní rozhod-
nutí. Projekt počítá s využitím rozlohy 9,33 ha, z nichž 7 ha je ve vlastnictví města 
Ledeč nad Sázavou. Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou se rozhodlo podpořit 
záměr vybudování infrastruktury průmyslové zóny výhodným prodejem nezasíťo-
vaných pozemků potencionálním zájemcům. 

Svůj zájem mohou jednotlivé firmy písemně uplatnit na adresu Město Ledeč nad 
Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou do 13. 12. 2008. Po tomto 
datu zastupitelstvo města rozhodne o podmínkách prodeje pozemků na průmyslové 
zóně. 

Stanislav Vrba, starosta města 
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• Nová čekárna v Habreku 
Z iniciativy předsedy osadního výboru RNDr. Pavla 
Policara byla mezi investiční akce města na rok 2008 
zařazena i výměna autobusové čekárny v místní části 
Habrek. Než však k realizaci této akce mohlo dojít, 
museli jsme provést majetkoprávní vyrovnání pozemků 
v místě u kapličky, kde stála čekárna původní. Po směně 
a prodeji pozemku a výběru dodavatele čekárny bylo 
nutné provést terénní úpravy a zbudování základové 
desky pod čekárnou, o což se postarala firma TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o. Teprve na základovou desku ze 
zámkové dlažby mohla ledečská firma GLOST, s.r.o. 
osadit dřevěnou čekárnu se šikmou střechou a krytou 
lavičkou. Původní představy o investičních nákladech 
byly sice 2x překročeny, ale největší přidružená obec 
Habrek se konečně nové čekárny dočkala. 

• Komunikace v ulici Ke Křížům 
Po čtyřech letech od kolaudace a devíti letech od zahájení 
výstavby se komunikace v ulici Ke Křížům dočkala 
finální podoby v souladu s prováděcí dokumentací. 
Stalo se tak z rozhodnutí zastupitelstva města, které 
se přihlásilo k závazku města z kolaudačního řízení 
a prostřednictvím městské firmy TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. provedlo v měsíci říjnu dokončení komunikace 
v celé délce navezením recyklované směsi, postřikem 
asfaltovou emulzí a štěrkovým zásypem. Zároveň zde byl 
instalován i potřebný počet sloupů veřejného osvětlení. 
Původní akce obce Hradec, od které město lokalitu Ke 
Křížům v roce 2003 převzalo, tak byla dokončena až nyní. 

Nutno připomenout, že se město Ledeč nad Sázavou též 
postaralo v závěru roku 2004 výstavbou nového mostu 
přes Olešenský potok o zajištění přístupnosti této lokality 
z Pivovarské ulice. V současné době byly v ulici Ke 
Křížům zahájeny stavby dalších dvou rodinných domků, 
čímž se jejich počet rozroste na celkových devět. 

• Nová služebna Policie ČR v Barborce 
Vedení Policie ČR předložilo dne 22. 8. 2008 vedení 
města Ledeč nad Sázavou požadavek na stavební úpravy 
služebny v přízemí městské budovy v Barborce, kterou 
obvodní oddělení Policie ČR užívá na základě nájemní 
smlouvy. Stavební úpravy spočívaly ve vybudování 
prosklených příček rozdělujících velkou místnost na tři 
menší, v osazení či přemístění dveří, osazení prosklených 
panelů mezi čekárnou a služebnami, v doplnění fólií 
a žaluzií na venkovní okna a v osazení nových vstupních 
dveří ze zahrady. Na výše uvedený rozsah stavebních 
úprav si zástupci Policie nechali zpracovat nabídku od 
spolupracující firmy GLOST, s.r.o., se kterou uvažovali 
jako s dodavatelem stavebních úprav. V nabídce byly 
celkové náklady na stavební úpravy vyčísleny na 
172.550,- korun. Rada města Ledeč nad Sázavou žádosti 
Okresního ředitelství Policie ČR vyhověla a dne 8.9.2008 
schválila provedení potřebných stavebních úprav. Ty 
byly dokončeny v prvních listopadových dnech a je nyní 
na Policii ČR, aby si nově vzniklé místnosti patřičně 
vybavila. 

• Stavebník PENNY marketu žádá o kolaudaci 
Stavba PENNY Marketu se chýlí ke konci mílovými kroky. 
Stavebník, firma TMIS Alfa, s.r.o., již požádal ledečský 
stavební úřad o kolaudaci. Proběhne-li 18. listopadu 2008 
zdárně, bude moci provozovatel PENNY Market zahájit 
od prosince svůj provoz. Dne 30. října zorganizoval 
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v ledečské sokolovně za účasti spousty zájemců nábor 
zaměstnanců na místa vedoucího, pokladních a skladníků. 
Stavba nákupního střediska nad benzínkou Adam byla 
zahájena dne 21. 7. 2008 a díky příznivému počasí bude 
dokončena v naplánovaném termínu do konce října. 

• Schválena kupní smlouva s BILLA 
V první polovině listopadu byly splněny všechny podmínky 
pro uzavření kupní smlouvy se společností BILLA Reality, 
která se již dva roky snažila získat povolení k umístění stavby 
prodejny BILLA v lokalitě Hrnčíře. Po revizi aktivní zóny 
záplavového území se jí to nyní konečně za velké pomoci 
vedení města podařilo. Rozhodnutí o umístění stavby bylo 
vydáno ledečským stavebním úřadem a nabylo právní moci. 
To byla základní podmínka pro uzavření kupní smlouvy 
ze strany BILLA. Město na sebe vzalo podmínku povolení 
demolic budov čp. 52,53 a 596, čehož po zdlouhavém jednání 
s úřady též dosáhlo. Po podpisu kupní smlouvy a provedení 
demolic vyplatí BILLA městu částku 10 mil. Kč za pozemky 
a nemovitosti a Technickým službám 2,5 mil. Kč za demolice. 
Na místě demolovaných objektů zahájí v příštím roce výstavbu 
prodejny BILLA s parkovištěm a autobusovou čekárnou. 

• Demolice v Hrnčířích byly zahájeny 
Demoliční práce budovy čp. 53 u autobusového nádraží, která 
musí ustoupit stavbě parkoviště u prodej ny BILLA, a obj ízdné 
trasy pro autobusy zahájila koncem října městská firma TS 
Ledeč nad Sázavou. V souladu s proj ektem demoličních prací 
a povolením stavebního úřadu jsou nejprve odstraňovány 
veškeré střešní konstrukce, dřevěné díly, okenní výplně. Až 
poté dojde na demolici zdiva. Budova, kterou město Ledeč 
nad Sázavou vykoupilo v roce 2001 za účelem demolice 
a která hyzdila zadní část ledečského náměstí, bude tedy 
konečně odstraněna. 

• Kdo vybuduje novou komunikaci? 
V polích nad sídlištěm vedle Staré Habrecké vybudovala 
pražská firma MMPI na soukromých pozemcích 12 
stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků, které 
všechny rozprodala stavebníkům z řad ledečských 
občanů. Několik domků či staveb lze v současné době 

zde již zahlédnout. Mezi domky je vyprojektovaná 
příjezdová komunikace, jejíž budování zahájil investor 
společně s vybudováním kanalizace splaškových vod 
a energetických přípojek k parcelám. O dokončení stavby 
komunikace poté požádal Město Ledeč nad Sázavou. 
Zastupitelstvo města žádost projednalo v dubnu 2007 
a stanovilo podmínky, za kterých je ochotno stavbu 
dokončit: pozemek pod komunikací bude převeden městu 
a o náklady na budování komunikace se podělí město 
a firma MMPI rovným dílem. Vzhledem k problémům se 
svodem povrchových vod byla realizace těchto podmínek 
odložena až do j ejich vyřešení. Firma MMPI proto nechala 

zpracovat projekt svodu povrchových vod se vsakovací 
trasou a vsakovacím objektem, který předložila odboru 
výstavby ORP Světlá n.S. k posouzení a na listopadovém 
zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o konečném 
řešení dle výše uvedených podmínek. 
Mnohem větší problém však bude město řešit s přístupem 
ke kolonii domků po Staré Habrecké, kde si stav vozovky 
a odkanalizování povrchových vod vyžádá nemalé 
investice. 

• Jak se žije v mateřských centrech 
Putovní výstava Jak se žije v mateřských centrech je od 
4. listopadu instalovaná v chodbě ledečské radnice. Na 
sedmi panelech přináší základní informace a fotografie 
mateřských center z kraje Vysočina, mezi kterými 
naleznete i ledečský Ledňáček. 

-sv-
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Silvestr 
v Dolních Královicích 

s Petr Čejka bandem 
Začátek ve 20:00 hod 

Cena vstupenky: 300,- Kč 
(v předprodeji 280,- Kč) 

Malé občerstvení v ceně 
Předprodej: 011 D Královice 

Hospůdka U Petra v Zahájí 
Stylová pivnice Ledeč n.S. 

Doprava autobusy zajištěna 
Odjezd v 19:00 hod. z Ledče 

Informace na tel 739 290 456 

ŽABÁK VALENTÝN 
V neděli 16. 11. ve tři hodiny odpo-

ledne bude představení pražského diva-
delního studia Buchty a loutky s názvem 
Žabák Valentýn. 

Je to veselá pohádka o rozmazleném 
žabím chlapečkovi, který si začne mys-
let, že je princem, a tak uteče mamince 
a tatínkovi, a...co vše se mu na cestách při-
hodí, se dozvíte v pohádce, která pobaví 
nejen publikum dětské, ale i to dospělác-
ké. Tak přijďte, Buchty a loutky za to stojí. 

Hraje se v sále gymnázia 

KOSMETICKY SALON 
VÁPENÍKOVÁ MARIE 

Husovo nám. 141. 
je od 1.9. 2008 

PŘESTĚHOVÁN 
do prostorů na Husově nám. 139, 
nad kavárnou AEBI - vchod od řeky 

Kontakt: 728 057 210 

KADEŘNICKÉ SLUŽBY 
(dámské, dětské, pánské) 

TYKVARTOVÁ JAROSLAVA 
LEDEČ - NOVÉ SÍDLIŠTĚ 

Objednávky na tel.: 723 957 633 
Provozní doba dle dohody 

H0RMAMN 

DOKAmont 
PRODEJ-MONTÁŽ-SERVIS 

Garážová vrata, dveře, 
brány, pohony. 

Martin Dospěl tel. 728 156 717 
Petr Kárník tel. 775 668 339 

Adresa: Břevnická 1592, 
583 01 CHOTĚBOŘ 
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Týden knihoven v městské knihovně 

6. října 2008 proběhl v naší knihovně Den otevřených dveří. Mnoho lidí, kteří byli s tou-
to informací seznámeni z novin či internetu, této příležitosti využilo. Knihovnu si prohlédli 
a přihlásili se, neboť registrace byla na půl roku zdarma. Dočkali jsme se i některých hříšní-
ků, kterým byly odpouštěny upomínky. V hudebním oddělení byla ještě připravena výstava děl 
Karla Čapka u příležitosti výročí jeho úmrtí.Ve středu a ve čtvrtek proběhly také v knihovně 
dvě besedy se šestými třídami ZŠ v doprovodu učitelek p. Krandové a p. Urbanové. Žáci si 
prohlédli mimo jiné i bohatý knižní fond v dětském oddělení, naučili se vyhledávat v elek-
tronickém katalogu a knihovně tak přibyli další noví čtenáři. Ve středu odpoledne v dětském 
oddělení proběhlo již tradiční podzimní vyrábění. Atmosféra byla nejen tvořivá, ale i veselá. 
Určitě proto vznikaly krásné papírové výtvory, které si děti odnesly domů. Jen nás trošku mr-
zelo, že nebyla vyšší účast. Tak snad příště!!!! V dětském oddělení se našli první odvážlivci 
a začali psát do pohádkové knihy. Nej lepší pasáže určitě otiskneme i v Ledečských novinách. 

Celkově hodnotíme Týden knihoven v Ledči nad Sázavou pozitivně, vždyť jen čtenář-
ských registrací za těch pět dní bylo padesát šest. Snad jsme všem návštěvníkům dokázali 
knihy a knihovnu ukázat tak, jak očekávali. Doufáme, že i díky tomu ledečské knihovně 
zachovají nadále přízeň a věrnost. 

pracovníci MěK 

Ledečský slavíček 2008 - 28. ročník 
V tomto podzimním čase se dne 4. listopadu 2008 v sále DDM konalo postupové kolo pěvec-

ké soutěže Ledečský slavíček. Sešlo se na 30 soutěžících, kteří byli rozděleni podle věku do tří 
kategorií. Na vše dohlížela milá porota ve složení: paní Tůmová, paní Kroutilová ml. a pan Pav-
líček. Soutěžící přišlo podpořit asi 40 diváků, zejména rodičů a spolužáků. Hlavní ceny věnoval 
starosta města pan Vrba, které osobně předal. Atmosféra byla báječná, a tak všichni soutěžící 
i diváci strávili příjemné odpoledne. 

Výsledky první kategorie: 
1. místo - Maštálková Kateřina, 2. místo - Vávrová Karolína, 3. místo - Casková Adéla 

Výsledky druhé kategorie: 
1. místo - Hamajdová Barbora, 2. místo - Suchecká Vanessa, 3. místo - Kociánová Alžběta, 
4. místo - Bělohradská Andrea 

Pro malou účast jsme druhou a třetí kategorii sloučili. Děkujeme všem soutěžícím za účast, 
a za rok se těšíme na další kolo naší pěvecké soutěže. 

Za DDM Marcela Mainerová 
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PERLA POSAZAVI A TRAMPOVE - VIII, závěr 

Zakládající členové T. O. Venturer revers, autor článků a autor totemu - Jaro-
slav Urban, na campu T.O. Severní Kalifornie 2008. 

Hospoda U Koně fungovala dále a byla možnost si poslechnout 
i špičkové kapely. Třeba pražskou skupinu Sešlost nebo Bonanzu 
Ládi Svobody - Araba. U Malého koně také vznikl a odstartoval první 
ročník Posázavského Drsoně. Dnes velice populárního závodu. Kape-
la hospody, která odešla s osadou k Čertovi do Vilémovic se nevrátila, 
ani po tom, co přestali s T. O. Venturer rovers spolupracovat. Zjistili, 
že jim při hraní pro kamarády příšerně otékají prsty. Prý se to zlepšilo, 
když se dali k profíkům. Povolení provozovat U Koně hospodu bylo 
časově omezeno. Potom, pro nevyhovující výšku stropů, již nebyla 
šance ho obnovit. Možná by šlo provozovat klub. Tramp club, ale 
hledej v Ledči trampy. 

Redakce 
Co bys předal čtenářům Ledečských novin ze svých zkušeností? 

Nic. Trampovat se musí každý naučit sám! Trampa nikdo z nikoho 
neudělá! Ale těm, kteří do přírody na výlety chodí, poradím recept 
na teplé jídlo. Rychlý, nenáročný. Dlouhá léta patřila plechovka leča, 
nebo Čínská vepřovka k běžné výbavě trampů. Dnes ani jedno není 
k jídlu a tak vozíme Westernové fazole. Ty se ani nemusí ochucovat. 
Na tento recept jsme přišli náhodou, díky mé nechuti k opečeným 
buřtům. Fazole od Ferryho srubu. 

1 piksla Westernových fazolí (na osobu) 
2 pravé špekáčky (na osobu) 
2 plechovky 12° Budvaru (na hodinu) 

Buřty křížem z boku nařež hluboko ke středu. Na ošťuráku je do 
tmavohněda-křupava opeč na ohni ze suchého, čistého dřeva. Né, aby 
tě napadlo je pražit na plastových kelímcích od piva, tak jak to dělají 
na některých moderních osadách!! Fazole nasyp do kotle a prohřej, 
nevař!! Plechovky piva neotvírej dřív, než opečeš špekáčky, jinak 
o ně přijdeš. Do křupává opečené uzenky nakrájej na větší kostky, 
přidej do fazolí, popadni co největší lžíci a dobrou chuť. 

Pavel Koníček 

49. Šeptouchov - výsledky 
Lyžařský klub Ledeč n.S., C E N T R U M - D ů m dětí a mládeže 

a Jízdní kola Ledeč n.S. uspořádaly v sobotu 11. 10. 2008 49. 
ročník Běhu Šeptouchovem. I letos se v kategoriích ženy a muži 
(absolutní vítěz kategorií Muži a Muži veteráni) běželo o cenu 
starosty města Ledče nad Sázavou, který věnoval pro vítěze hod-
notné ceny. Zeny běžely 2000 m a cenu získala Lada Nováková 
(čas 7:55,4) z klubu Jiskra Havl. Brod. Muži měli trať dlouhou 
8000 m a z ceny se radoval František Tichý (čas 28:52,4) závodí-
cí za Turbo Chotěboř. Závody se daří j ako každoročně připravit 
s cenami pro první tři místa v každé kategorii za vydatné pomoci 
sponzorů z Ledče n.S. Počasí přálo, i když bylo dlouho mlhavo, 
a atmosféra byla jako vždy příjemná. Přišlo š i j i vychutnat 99 star-
tujících a mnoho rodičů. Všem závodníkům děkujeme za účast 
a dosažené výsledky a věříme, že se ještě ve větším počtu setkáme 
příští rok, kdy bude jubilejní 50. ročník. 

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A 

Kateeorie: Děvčata předškolní 2003 a ml. Trať: 170 m 
Poř. Jméno Oddíl TJ Čas 

1 Šimůnková Jana 2003 Jiskra Havl. Brod 0:25,9 
Kateeorie: Chlapci předškolní 2003 a ml. Trať: 170 m 

1 Jelínek Martin 2003 Ledeč n.S. 0:36,3 
Kategorie: Přípravka děvčata 2000-02 Trať: 300 m 

1 Šimůnková Tereza 2000 Jiskra Havl. Brod 1:04,4 
Kategorie: Přípravka chlapci 2000-02 Trať: 300 m 

1 Závrský Hynek 2000 DDM Ledeč n. S. 1:07,9 
Kategorie: Předžákvně 1998-99 Trať: 600 m 

1 Jeřábková Zuzana 1998 ZŠ Ledeč n.S. 2:20,8 
Kateeorie: Předžáci 1998-99 Trať: 600 m 

1 Veleta Richard 1998 DDM Ledeč n. S. 2:22,5 
Kateeorie: Žákvně mladší 1996-97 Trať: 1000 m 

1 Šimánková Klára 1996 Jiskra Havl. Brod 4:25,7 
Kateeorie: Žáci mladší 1996-97 Trať: 1000 m 

1 Berka Rostislav 1997 ZŠ Ledeč n.S. 4:11,2 

Kategorie: Zákvně starší 
1 Beránková Zuzana 
2 Semrádová Adélka 

Kategorie: Žáci starší 
1 Halák Matěj 

Kategorie: Juniorkv 
Kategorie: Junioři 

1 Vošický Jan 
2 Křikava Rosťa 

1994-95 Trať: 1600 m 
1995 Jiskra Havl. Brod 6:43,6 
1994 Sprint Čáslav 7:23,4 

1994-95 Trať: 1600 m 
1994 Jiskra Havl. Brod 6:17,1 

1989-93 Trať: 2000 m 
1989-93 Trať: 8000 m 
1993 Sokol Královské vinohrady 38:44,0 
1993 LK Ledeč n.S. 40:24,4 

Kategorie: Ženy 1988 a st. Trať: 2000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n.S. 

1993 Jiskra Havl. Brod 7:55,4 
1991 LK Ledeč n.S. 8:57,7 
1993 DDM Ledeč n.S. 8:59,2 

1988 a st. Trať: 8000 m 
1971 RC Vlašim 30:07,4 
1978 Kola Ledeč n.S. 31:50,4 
1978 TJ Spartak Vlašim 31:55,3 

1968 a st. Trať: 8000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n.S. (absolutní vítěz s kategorií Muži) 

1 Tichý František 1966 Turbo Chotěboř 28:52,4 
2 Svoboda Mojmír 1966 Hvězda SKP Pardubice 29:33,6 
3 Semrád Ladislav 1967 Sprint Čáslav 30:02,8 

1 Nováková Lada 
2 Koudelová Dana 
3 Veletová Anna 

Kategorie: Muži 
1 Jánošík Rudolf 
2 Dvořák Tomáš 
3 Soukup Karel 

Kategorie: Muži veteráni 
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Praho, těš se! 
Náš první terciánský výlet se uskuteč-

nil 20. října v hlavním městě pražském. 
Do srdce naší země jsme jeli hlavně za 
účelem zhlédnutí divadelní hry (společně 
už čtvrté!) Divotvorný hrnec, ale do pro-
gramu se vešla i návštěva Národního mu-
zea a toulání se po Václavském náměstí. 
Autobus nás tradičně nabral u trafiky na 
náměstí, a po hodině jízdy, která utekla 
jako voda, vysadil kousek od „Václavá-
ku". Ač účastníky zájezdu vítala neváb-
ně páchnoucí ulička ve strašidelném pod-
zemí a policisté se samopaly, do muzea 
jsme živi a zdrávi nakonec došli. Obří 
i maličcí živočichové v zoologii, úchvat-
né kamínky z mineralogie i prehistorické 
kostry se každému velice zamlouvali, 
a tak jsme ve čtyři hodiny odpolední 
opouštěli Národní muzeum s těžkým srd-
cem. Všem se však úsměv při pohledu na 
nejmenovanou společnost s občerstve-
ním zase na tvář vrátil a Václavské ná-
městí mělo co dělat, aby nájezd studentů 
ledečského gymnázia ustálo bez újmy. 

Po dvou hodinách šmejdění po vše-
možných obchůdcích už všechny bolely 
nohy, a tak nás od bolesti osvobodily 
měkkoučké sedačky autobusu, který nás 
dovezl až k divadlu na Fidlovačce. Když 
ale na jeviště vyskočil pan Rychlý s di-
vadelní dcerou Vejvodovou a v pozadí se 
chichotal zelený od hlavy až k patě herec 
Václav Svoboda alias vodník Čochtan, 
únava nás rychle přešla. Přestože někdo 
při delších rozhovorech postav na jevišti 
pomalu usínal, veselé písničky s krás-
ným tancem herců nám myšlenky na 
spánek rychle zahnaly. Co se týče mého 
názoru na přestavení, bude se od těch 
předchozích poněkud lišit. U Divotvor-
ného hrnce jsem se tentokrát moc smí-
chy za břicho nepopadala, i když některé 
scénky určitě humorné byly. Při této hře 
jsem se totiž bavila trochu jinak, a to při 
zpívání a tancování veselých písní. Mu-
zikální provedení hry by ode mě tedy do-
stalo plný počet bodů. A pokud se ptáte, 
zda jsem u Divotvorného hrnce také usí-
nala, odpovím ano! ...ale bujará hudba 
mě vždy příjemně vzbudila... Tak Praho, 
zase někdy, na divadle! 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola 
Ledeč nad Sázavou 

Husovo náměstí 1, 584 01, Ledeč nad Sázavou 

Gymnázium a Střední odborná škola 
Vás zvou na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Kdy: v sobotu 29. 11. 2008 od 8.00 do 12.00 
Kde: budova Gymnázia na Husově náměstí 19 

Škola a Domov mládeže Koželská 551 a 
Dílny, Poštovní405. 

Naše gymnázium nabízí osmileté a čty řleté všeobecné studium 
s maturitou. 

Střední odborná škola nabízí následující obory: 
Studijní: 
Informatika v ekonomice - čtyřletý učební obor zakončený maturitní zkouškou 
Strojírenství se zaměřením na informační technologie a počítačovou grafiku 

- čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou 

Učební: 
Strojní mechanik-zámečník — tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou 

s výučním listem 
Nástrojař — tříletý obor zakončený zkouškou s výučním listem 

Těšíme se na shledanou s Vámi. 

Rekonstrukce školní jídelny 
Školní jídelna Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou byla postavena na počátku šede-

sátých let zároveň s domovem mládeže. Postupem doby se prováděly pouze dílčí opravy, tak-
že provoz školní jídelny již neodpovídal platným hygienickým předpisům a také technologické 
zařízení kuchyně bylo nevyhovující. Z těchto důvodů přistoupil kraj Vysočina jako zřizovatel 
školy k celkové rekonstrukci. 

Z veškerých vnitřní prostorů se po vystěhování technologií odstranila omítka, některé stávající 
příčky se zbouraly, jiné zbudovaly, provedlo se nové omítnutí a zhotovení obkladů. Nej větších 
změn dostál sklepní prostor. Nově zde byla vybudovaná přípravna masa, přípravna zeleniny 
a sklad potravin, který byl dříve mimo prostor školní jídelny. Dále zde vzniklo i sociální zařízení 
pro kuchařky. S prostorem vlastní vývařovny zajišťuje spojení nový nákladový výtah. 

Velkou proměnu prodělalo také strojní zařízení. V oddělené části kuchyně byla nainstalová-
na nová myčka nádobí. Nový varný blok se skládá ze dvou kotlů, dvou sporáků, jedné pánve 
a fritézy. Moderní příprava jídel je v současnosti postavena na konvektomatech, kde, zjednodu-
šeně řečeno, probíhá příprava pomocí „vaření v páře". Nová jídelna má tyto stroje dva. Menší 
původní a nový velký značky Retino. Celý varný blok a ostatní prostor varny je odvětráván 
pomocí moderní vzduchotechniky s rekuperátorem. Vzduchotechnika v zimním období zajišťuje 
i předehře v vzduchu. 

Škola využila odstávky kuchyně a z vlastních zdrojů zajistila opravu stravovacího prostoru. 
Zaměstnanci údržby provedli opravu omítek a podíleli se na opravě podlahy. 

Další změnou je zavedení čipového systému evidence stravy, kdy každý strávník obdrží umě-
lohmotný čip. Tím se přihlašuje do systému a může objednávat, případně rušit stravu a volit mezi 
dvěma druhy hlavního jídla. V nejbližší době se zavede i objednávání stravy po internetu. 

Součástí investice bylo zhotovení lapače odpadních vod a vybudování přístavby zastřešené 
nakládací rampy. Veškeré stavební práce zajišťovala firma Atos, s.r.o. Ledeč nad Sázavou se 
svými subdodavateli. Zejména Firma TeS, spol. s r.o. Chotěboř, která zajišťovala dodávku vnitř-
ního zařízení včetně konvektomatu a chlazení. Vzduchotechniku zajišťovala firma Eller-vzdu-
chotechnika. 

Na veškeré úpravy byly vymezeny jen dva prázdninové měsíce. Vlivem odpovědného pří-
stupu dodavatele a poctivé práci zaměstnanců školy byla ke dni zahájení školního roku jídelna 
provozuschopná. 

Poděkování patří všem dodavatelům akce i všem zaměstnancům, kteří pomohli zdárně tuto 
náročnou investici realizovat. Také je nutno poděkovat stavebnímu dozoru kraje Vysočina, panu 
Šulcovi za pečlivě odvedenou práci při řešení mnohých problémů souvisejících s rekonstrukcí. 

Největším zadostiučiněním pro všechny zúčastněné však bude spokojenost všech současných, 
ale i budoucích strávniků, jejichž počet bude jistě stoupat. 

Vedení Gymnázia, SOS a VOS Ledeč nad Sázavou 
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Ledečský motokros 2008 - výsledky 

VÍCE NEŽ PADESÁTILETÁ HISTORIE MOTOKROSŮ 
V LEDČI NAD SÁZAVOU POKRAČUJE! 

Dne 21. září 2008 se na krásné trati v Ledči nad Sázavou jel přebor Východočeského kraje 
SMS Pardubice „GOLDFREN 2008". Závod byl vypsán dle propozic AUTOKLUBU České 
republiky pro všechny třídy: 65 ccm, 80 ccm, 125 ccm, OPEN, Veterán a Hobby. Celkem přijelo 
128 jezdců, z nichž někteří se umisťují v první desítce mistrovství ČR! Takže jsme mohli vidět 
snažení mladíčků ve věku od 7 do 15 let na motocyklech o obsahu 65 a 80 ccm, profesionální 
souboje v kategoriích 125 ccm a OPEN, až po úctyhodné výkony „mladíků" veteránů, kteří si to 
rozdávali jako za mlada. 

Pořadatelé z Automotoklubu Ledeč nad Sázavou, za velké pomoci Města Ledeč nad Sázavou, 
vynaložili skutečně obrovské úsilí při přípravě areálu a bylo to znát. Závod byl organizačně 
dobře zvládnut a probíhal plynule i přes déšť, který se zhruba v polovině závodu snesl nad údolí. 
Tady je třeba zmínit vysoce profesionální přístup sportovního komisaře AČR pana Severy, který 
okamžitě zařadil před startem druhých jízd zaváděcí kolo, aby se jezdci seznámili se změněným 
povrchem trati. Také díky tomu nedošlo ke zranění jezdců ani diváků. 

Velmi dobře si vedli i domácí jezdci: Radim Doležal byl ve třídě 125 ccm na 5. místě, Josef 
Vorlický ve třídě Hobby Open na 2. místě, Tomáš Urban byl ve třídě Hobby 125 také druhý 
a ani ostatní se neztratili: Pavel Policar ve Veteránech 9. místo a Ladislav Krupka ve třídě Hobby 
125 dojel na 10. místě, ve třídě Hobby Open dojeli Stanislav Jasanský na 6. místě a Ivo Caska 
na 9. místě. 

Sešlo se celkem 1500, věřím, že spokojených diváků. Dokazuje to, že zájem o motokros v Led-
či nad Sázavou trvá a je to i povzbuzením pro nadšence z AMK, aby pokračovali s pořádáním 
závodů i v příštích letech. Zavazuje nás k tomu tradice, kterou bychom neměli nechat zaniknout, 
a vědomí, že přispíváme k propagaci města v rámci okresu, kraje i celé ČR.. 

Výsledky: 
Třída 65 ccm: 1. Jan Vondrášek, 2. Jaroslav Procházka, 3.Václav Strnad 
Třída 80 ccm: 1. David Šíma, 2. Jan Hlava, 3. Jakub Suchý 
Třída 125 ccm: 1. Petr Michalec, 2. Ondřej Brendl, 3. Josef Mňuk 
Třída OPEN: 1. Vítězslav Marek, 2. Zdeněk Kostelecký, 3. Jiří Hendrych 
Třída Hobby 125: 1. Ludvík Gabko, 2. Tomáš Urban, 3. Tomáš Dlouhý 
Třída Hobby Open: 1. Michal Křivka, 2. Josef Vorlický, 3. Jan Jílek 
Třída Veterán I: 1. Zdeněk Špaček, 2. Miloš Buřival, 3. Radovan Míl 
Třída Veterán II: 1. Karel Kroupa, 2. Bohdan Růžička, 3. Miroslav Jána 
Třída Veterán III: 1. František Gregor, 2. Karel Menši, 3. Jiří Kosina 

Text a foto - VK 

KOUPÍM 

LES 
Formality spojené s převodem hradím! 

Tel.: 777 014 870, 
565 396 108 

smidjindrich@seznam.cz 

PRODÁM 
Byt 2+1 v Haškově ulici 
v Ledči nad Sázavou. 

Kontakt: 723 341 972 

PRONÁJEM 
Nabízím pronájem provozovny 

v přízemí domu na 
Husově náměstí 

v Ledči nad Sázavou. 
Vhodné pro kosmetický salon, 

obchod, kancelář... 
Kontaktní telefon: 724 510 517 

Prodej a servis el. nářadí, 
převíjení elektromotorů. 

Husovo nám.11 (vedle tabáku) 
Tel.: 724 398 602 7.00-16.00hod 

FOTBAL-TASÍCE 2008 
Neustávající studený déšť, silný vítr a teplo-

ta kolem 10 °C provázely šestý ročník turnaje 
v malé kopané mužů a žen „O pohár starosty 
obce", pořádaného obcí Bělá 16.8. v Tasících. 
I přes nepříznivé počasí se nakonec turnaje 
zúčastnilo celkem 12 družstev, z čehož bylo 
7 mužských, 3 ženské a 2 dětské týmy. 

V mužích loňské vítězství obhájila Bělá, 
která během turnaje ani jednou nezaváhala 
a zcela zaslouženě zvítězila. Nemalý podíl na 
jejich vítězství má vedoucí, trenér a sponzor 
v jedné osobě Míla Černý. Na druhém mís-
tě skončilo nestárnoucí družstvo z Ledče nad 
Sázavou. Tento tým s nejvyšším věkovým 
průměrem během turnaje rovněž ani jednou 
neprohrál a jen díky horšímu skóre skončil 
druhý. Na třetím místě se umístil Dobrovítov. 

V ženách si pohár za první místo odnesly 
místní fotbalistky Tasic, které ve finále na po-
kutové kopy porazily favorizované Petrovice 
I. Třetí skončila Ovesná Lhota. 

Tečku za turnajem obstaralo obecní dětské 
derby mezi Bělou a Tasicemi, ve kterém zví-
tězily děti z Bělé. 

Díky silnému dešti se postupně hrací plo-
cha změnila v oraniště, a tak jen zázrakem se 
turnaj obešel bez vážnějších zranění. 

Nej lepšími hráči byli vyhlášeni Lukáš Pe-
šek (Bělá) a Kateřina Dlouhá (Tasice). Všech-
na družstva byla odměněna diplomy, věcnými 
cenami a lahvemi sektu. Originální poháry, 
vyrobené v bělské huti „Anna", obdržela prv-
ní tři družstva a nej lepší hráči turnaje. 

Vzhledem k nepříznivému počasí však mu-
sel být zrušen celý večerní kulturní program, 
včetně tradiční taneční zábavy. 

Na závěr bych chtěl poděkovat každému, 
kdo se na pořádání turnaje jakkoli podílel, 
a dále pak všem zúčastněným týmům (zvláště 
ženským) za to, že to nevzdaly a i přes ex-
trémně špatné počasí celý turnaj odehrály. 

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

Sponzoři soutěže 
Generální sponzoři: 
UNIMONT J.K.C.. s.r.o., Hradec 
A.S.A. s.r.o., Batelov 
Hlavní sponzoři: Datel, Elektro Spektrum, 
Envicomp, Evos-Hydro, Glost, Hradecká 
společnost, Lesní společnost, Schafer Sudex, 
Švema, Tesprok, Tost, Vrcha. 
Poděkování patří: Agro Podlesí, AK plast, 
Ating, Autodíly Holoubek, Autodoprava Třís-
ka, Autodoprava Uher, Ekol, Geodet, Huť 
Anna, Huť Jakub, Jízdní kola sport, Komma-
EST, Kowa, Less, Restaurace U Havla, Velko-
obchod Tvrdík. 

Pavel Lhoťan 

O BUTOMOTOKUts 
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BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 7. 11.2008 oslaví 

paní Alena Prokopová a pan Ladislav Prokop 
50. výročí společného života. Do dalších společ-
ných šťastně prožitých let oběma přejeme pevné 
zdraví, štěstí a lásku. 

Dcera Alena s rodinou 
a syn Ladislav s rodinou 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji prostřednictvím Ledečských no-

vin představitelům města i zainteresovaným 
pracovníkům městského úřadu za blahopřání 
k mým narozeninám. Děkuji za tuto pozornost 
a přeji vám jen vše dobré. 

Růžena Sládečková, Ledeč nad Sázavou 

Velmi mě potěšilo blahopřání a dárky, kte-
rých se mi dostalo z ledečské radnice, pečo-
vatelské služby, od všech známých a sousedů 
při příležitosti mých devadesátin. Všem mno-
hokrát děkuji a přeji jim rovněž pevné zdraví 
a radost ze života. 

Ludmila Martínková, Ledeč nad Sázavou 

NA CVIČIŠTĚ 
S CERTIFIKÁTEM 

26. 10. 2008 složily úspěšně dvě člen-
ky naší ZKO Ledeč se svými psy oficiální 
zkoušky z výcviku! Na cvičišti ve Světlé 
n. S. Jana Nováková se psem ERNYM 
a Jana Prchalová s WOODYM zúročily 
vše, co je během letošního roku naučily 
naše dvě schopné výcvikářky. 

Na jarní termín zkoušek se chystá dal-
ších 6 členů. 

Jana Prchalová 

FRIGERA METAL a.s. 
přijme pro svou provozovnu ve Zruči n/S. 

nové zaměstnance na tyto pozice 

BRUSIČ 
Požadujeme: 

manuální zručnost 
dobrý zdravotní stav 
praxe v oboru vítána 
(možnost zaškolení) 

SVÁŘEČ 
Požadujeme: praxe v oboru nutná 

(umožníme zvýšení kvalifikace) 

Nabízíme: 5 týdnů dovolené 
výkonové odměny 

příspěvky na firemní stravování 
příspěvky na důchodové připojištění 
příspěvky na sportovní a kulturní akce 

V případě zájmu volejte na tel. číslo: 
321 754 253,602 281 407 

Vaše životopisy zasílejte na adresu: 
navratilova @frigera.cz 

Bar Eden 

Jedna z nově otevřených restaurací, výhradně koncipované pro malé rodinné oslavy a podni-
kové večírky, ale i pro posezení u kávy po celodenním shonu, nebo prožití příjemného večera, ve 
stylovém prostředí. Pro stále zákazníky jsme připravili věrnostní program se slevou 500 Kč,-

Najdete nás v bývalé restauraci u Bačkovských v Lipově ulici. 

PO - ČT - 15°° h o d - 2 2 ° ° hod. 
PA- 10°° h o d - 2 4 ° ° hod 
S O - 15°° hod - 2 4 ° ° hod 

Na vaši návštěvu se těší majitel a příjemný personál, rezervace na tel. 739 991 226 

Rebel nezdražuje 
Majitelé Stylové pivnice a pivnice Centrál se rozhodli, že v této těžké době svým štamgastům 

jejich tak oblíbený zlatavý mok nezdraží!!!! Ba naopak, pňpravili akci, kde každé páté pivo se 
losuje o hodnotné ceny + bonusový program o hodnotné ceny s logem REBEL (čepice, trička, šály, 
mikiny, bundy) a jiné atraktivní dárkové předměty. Dál Stylová pivnice nabízí prodej sudového 
piva za bezkonkurenční ceny + zapůjčení pivního zařízení. Stále točíme 0,5 1 piva za 15 Kč,-. 

Přijďte ochutnat pivo Rebel, které se stalo v letošním roce pivovarem roku!!!!! 
Těší se na vás majitelé a příjemný usměvavý personál. 

NEMOCNICE LEDEČ - HÁJ 
Habrecká 450, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

UPOZORNĚNI NA ZMĚNU TELEFONNÍCH CISEL AMBULANCI A LDN 

Interní ambulance - tel.: 569 435 393 
Po a Pá 10-14, Út 7.30-10, St 7.30-10 a 13-15 
Čt 7.30-14 
Diabetologie - tel.: 569 435 393 
Út a St 10-12.30 
Plicní - tel.: 569 432 938 
Út13 - 15 
Kalmetizace - tel.: 724 522 517 
Út 7-15.30, St 7- 11, Pá 7-14.30 

RTG - te l . : 569 431 281 
Po a St 7-14, Út 7-15.30, Čt 7 - 17, Pá 7 - 14.30 
Endoskopie a ultrasonografie 
-tel.: 569 432 938 
Út a St 8-11, Čt 8-12.30, Pá QUICK 10-13.30 
Laboratoř klinické biochemie a hematologie 
Tel.: 606 629 164, 569 726 003 
P o - P á 7 - 1 3 . 3 0 

LDN -
p. Urbanová Mirka 
p. Hájková Ivana 
p. Šafaříková Ludmila 
MUDr. Kaniok Vratislav 
p. Mašková Jiřina 
p. Pavlíková Jana 
p. Mikešová Jaroslava 
p. Filipová Radka 
p. Urbanová Jana 

Nemocnice Ledeč-Háj - kanceláře 
příjem pacientů 569 492 100 
sociální pracovnice 569 492 101 
vrchní sestra 569 492 102 
primář 569 492 103 
nutriční terapeut i faxové číslo 569 492 104 
provozně-správní odbor 569 492 105 
ekonomické oddělení 569 492 106 
personální oddělení 569 492 107 
vedoucí stravování 569 492 193 
ústředna 569 492 111 

Důležitá telefonní čísla pro příjem pacientů na LDN: 
p. Urbanová Mirka 569 492 100 6,00 - 14,00 hodin 
p. Šafaříková Ludmila 602 405 309 nepřetržitě 
p. Urbanová Mirka 725 570 585 nepřetržitě 

OZNÁMENÍ 
Ordinace praktického lékaře MUDr. 
Maštálky bude od ledna 2009 rozšířena 
o další novou odpolední ordinační dobu: 

PONDĚLÍ 14 - 1 8 hod. - pouze preven-
tivní prohlídky! 

Melechov 
43. tradiční výprava na Melechov se 

tentokrát uskuteční místo na svátek sv. Ště-
pána až první sobotu v lednu tedy 3. ledna 
2009. Bude to setkání se skauty z Přiby-
slavi, Havl. Brodu, Kutné Hory, Světlé 
a Polné. Odjezd v 7.43 do Smrčné. 

Oldskauti - Sonny 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
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