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Vedení města, všichni úředníci z radnice a samozřejmě redakce Ledečských 
novin Vám přeje, aby ten následující rok byl pro Vás - naše spoluobčany 
a čtenáře těchto novin veskrze úspěšný, abyste ho prožili ve zdraví, plné svě-
žesti a se spoustou hezkých zážitků. Pokud vstup do nového roku 2009 zaspíte 
nebo ho propásnete kvůli povznesené silvestrovské náladě, nemusíte zoufat. 
Události, obdobně jako cykly zavedeného kalendáře, coby řadoví občané se 
vší pravděpodobností neovlivn íte. 

Jaký asi nový rok bude? Jen těžko se uleví našim starostem či peněženkám. 
Najisto můžeme počítat s jedním: pečení ptáci nám do úst létat nezačnou. Na 
všechno, po čem zatoužíme, si budeme muset vydělat. A s touto podmínkou ať 
je tedy rok 2009 co nejlepší. 

ok 

VÁNOČNÍ DÁREK LEDEČÁKŮM 

Tak jsme se dočkali! Zatímco srovnatelná městečka už celá léta využíva-
jí služeb obchodních center - marketů, Ledeč v tomto směru pokulhávala. 
Teprve závěr letošního roku situaci změnil. Na jižním konci města vyrostlo, 
během čtvrt roku, nové atraktivní obchodní centrum - PENNY MARKET. 
Přilehlé rozlehlé parkoviště plné aut svědčí o tom, že o zákazníky tu nouze 
nebude, zejména před blížícími se vánočními svátky. Věřme, že nová pro-
dejna bude občanům nejen dobře sloužit, ale také vytvoří prostředí zdravé 
konkurence, které bude ve prospěch nás - zákazníků. 

— 

PŘEDPLAŤTE SI VAŠE NOVINY 
Předprodej Ledečských novin na rok 2009. Využijte i vy nabídky, 

která vám zaručuje, že vám Ledečské noviny budou chodit pravi-
delně až do domu. Cena pro ledečské předplatitele 120, - Kč na rok 
(12 čísel LN), pro „přespolní" je to 210,- Kč. Ve volném prodeji 
přijde jedno číslo LN na 10,- Kč. Přejeme vám mnoho hezkých 
chvil nad stránkami našeho měsíčníku. Předplatné si můžete zajistit 
na městském úřadě (redakce, sekretariát) a na informačním centru. 

Redakce 

UPOZORNĚNÍ 
Městský úřad v Ledči n. S. bude 

z technických důvodů 
31. prosince 2008 pro veřejnost 

UZAVŘEN! 

Program vánočních 
a novoročních akcí 

Neděle 14. prosince - pořádá MOLEKUL 
Adventní koncert Tria Bel Canto z Brna. 
Synagoga Na Potoce 15.30 hodin. 

Sobota 20. prosince - pořádá Základní 
umělecká škola v Ledči n. Sázavou kon-
cert dechového orchestru pod vedením 
kapelníka K. Růžka a V. Vondruše. 
Secesní sál gymnázia ve 14 hodin. 

Neděle 21. prosince-pořádá DDM Setkání 
u stromečku. U stromku proběhnou soutěže 
pro děti, strom splněných přání. 
Začátek v 16 hodin na Husově náměstí. 

Úterý 23. prosince - pořádá Ledňáček zdo-
bení vánočního stromečku ve Stvořidlech. 
Odjezd zájemců vlakem z ledečského ná-
draží ve 14.18 hodin. Vezměte s sebou ně-
jaké dobroty pro zvířátka. 

Středa 24. prosince - Štědrý den -
Půlnoční mše svatá od 24 hodin v dě-
kanském chrámu svatého Petra a Pavla. 
Chrámový sbor a orchestr provede vánoční 
mši J. J. Ryby - Hej mistře 

Čtvrtek 25. prosince - mše svatá v 9 a 17 
hodin v děkanském chrámu svatého Petra 
a Pavla. 

Čtvrtek 25. prosince - Vánoční koncert 
skupiny NADĚJE v děkanském chrámu 
svatého Petra a Pavla od 14.30 hodin. 

Čtvrtek 25. prosince - v místní sokolovně se 
uskuteční Rock Fest. Začátek od 20 hodin. 

Pátek 26. prosince - mše svatá v děkan-
ském chrámu svatého Petra a Pavla od 
9 hodin. Kostel je otevřen vždy půl hodiny 
před a půl hodiny po skončení každé mše. 
V této době je možné si prohlédnout staro-
dávný dřevěný betlém z roku 1908. 

Sobota 3. ledna 2009 - na Husově náměstí 
se uskuteční Živý betlém od 17 hodin. 



ZPRÁVY Z RADNICE 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 10. listopadu 2008 

I. ZM schvaluje: 
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o zřízení před-

kupního práva s BILLA Reality, s. r. o. se sídlem Modletice, Říčany 
u Prahy, který upřesňuje cenu pozemků a cenu nemovitostí v před-
loženém znění dle podkladového materiálu č. ZM-06/2008-06, za 
podmínky schválení dodatku právníkem. 

- Kupní smlouvu a) a smlouvu o zřízení předkupního práva s BILLA 
Reality, s. r. o. se sídlem Modletice, Říčany u Prahy v předloženém 
znění dle podkladového materiálu č. ZM-06/2008-06. 

- uzavření kupní smlouvy s firmou MMPI, a. s., Ke Koudelce 464/2, 
150 00 Praha 5-Smíchov, za cenu 1,- Kč na pozemek pare. č. 229/19 
o výměře 1187 m2 v k. ú. Habrek. 

- dobudování komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě 12 parcel 
pro rodinné domky na Staré Habrecké na pozemku pare. č. 229/19 o 
výměře 1187 m2 v kat. území Habrek firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s. r. o., která na základě mandátní smlouvy je správcem místních ko-
munikací města Ledeč nad Sázavou. Akce bude zařazena do investič-
ních akcí roku 2009 za předpokladu spolufinancování firmou MMPI, 
a. s., Ke Koudelce 464/2, 150 00 Praha 5-Smíchov a Městem Ledeč 
nad Sázavou v poměru 50:50, tj. do max. výše 50 % = 614.000,- Kč. 

- záměr podpořit obsazení průmyslové zóny a zároveň pověřuje staros-
tu k zveřejnění tohoto záměru. 

- svolání pracovního zastupitelstva dne 15. 12. 2008 k tématu „obsaze-
ní průmyslové zóny". 

- žádost příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou na 
použití částky 14.000,- Kč z fondu odměn ZŠ na vyplacení odmě-
ny projektovému týmu zpracovávajícímu žádost o dotaci na projekt 
„Arboretum" 

- přijetí dotace z MPSV na dávky soc. péče pro těžce zdravotně posti-
žené (ev. č. 0026775907) ve výši 850.000,- Kč 

- přijetí dotace od kraje Vysočina na realizaci projektu „Elektronické 
zabezpečení budovy městského úřadu" ev. č 32 132/2008 ve výši 
26.705,- Kč. 

- Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku ČR s Hasič-
ským záchranným sborem kraje Vysočina na vozidlo AVIA s výstraž-
nou vestou a hasicím přístrojem v ceně 174.271,98 Kč s tím, že vozi-
dlo bude dáno do užívání jednotce SDH Ledeč nad Sázavou. 

- žádost manželů Janouškových ze Sluneční zátoky na odstranění věc-
ného břemene předkupního práva na pozemky pare. č. 2207, 2208, 
2209, 2210, 2351/15 a 2351/17, vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou po 
dobu trvání úvěrového vztahu s GE Money Bank. 

- zveřejnění záměru pronájmu pozemku pare. č. 2351/3 o výměře 7.721 
m2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou v lokalitě Sluneční zátoky. 

- zařazení akce rozšíření kapacity Mateřské školy Družstevní čp. 1060 
do rozpočtu na rok 2009. 

- Směnnou smlouvu č. 1348/2008 na směnu pozemků mezi Městem 
Ledeč nad Sázavou a s. p. Povodí Vltavy Praha a souhlasí s doplat-
kem cenového rozdílu ve výši 21.523,- Kč. 

- odprodej pozemek pare. č. st. 2322 o výměře 1 m2 v k. ú. Ledeč n. S. 
OVD Jednota (ElGé s. r. o .) H. Brod za cenu 500,- Kč/m2. 

- prodej části pozemku pare. č. 1631/27 - ostatní plocha o výměře cca 
30 m2 v k. ú. Ledeč n. S. (geometrické zaměření zajistí na vlastní 
náklady žadatel) manželům Liběně a Zbyňkovi Cepovým za cenu 
100,- Kč/m2. 

- předložení nabídky na převzetí vodovodů v obci Souboř 
a v obci Vrbka včetně dalších provozních objektů (vodojemy, čerpa-
cí stanice apod.) současnému provozovateli tj. Vodovody a kanaliza-
ce Havlíčkův Brod, a. s. v hodnotě, která bude stanovena znaleckým 
posudkem, s vypořádáním formou navýšení jmění Města Ledeč nad 
Sázavou v uvedené společnosti. 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku pare. č. 
2243/1 (PK 2243), PK 905/6 a st. 697 v k. ú. Ledeč nad Sázavou spo-
čívající ve zřizování a provozování distribuční soustavy ve smyslu 
ustanovení § 25, odst. 5 zákona č, 458/2000 Sb., Energetický zákon, 
ve prospěch „ČEZ Distribuce, a. s. Děčín za jednorázovou náhradu 
ve výši 1.500,-Kč. 

- uzavření dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

k pozemku pare. č. 2243/1 (PK 2243) v k. ú. Ledeč nad Sázavou spočí-
vající ve výkonu komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 záko-
na č, 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně někte-
rých souvisejících zákonů ve prospěch Telefónica 0 2 Czech Republic, 
a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. 

- uzavření dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemku pare. č. 2324/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou spočívají-
cí ve výkonu komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona 
č, 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů ve prospěch Telefónica 0 2 Czech Republic, 
a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. 

- přijetí daru pozemku pare. č. 2795/1 o výměře 299 m2 v k. ú. Ledeč n. 
S. v účetní hodnotě 48.651,- Kč od kraje Vysočina. 

- Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpoč-
tová opatření č. ZM06_R04 na rok 2008 a tento návrh schvaluje. 

- uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku 
pare. č. 906/1, PK 2243, PK 905/6, PK912, PK913, PK911 a PK916 
v k. ú. Ledeč nad Sázavou v lokalitě ZTV Plácky I pro kabelové 
vedení nn v zemi a kabelové pilíře typu SS a SR ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a udělení souhlasu 
k umístění a realizaci stavby na dotčených pozemcích. 

I. ZM ruší: 
- svoje usnesení č. 5.2008/87ZM-s) z 15. 9. 2008 o poskytnutí příspěv-

ku 350.000,- Kč stavebníkům 10 rodinných domků na staré Habrecké 
na vybudování dešťové kanalizace. 

- svoje usnesení č. 5.2008/13ZM-u) o uložení úkolu vedoucímu odboru 
samosprávy ing. Janu Cepovi zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2009 
příspěvek 350.000,- Kč stavebníkům 10 rodinných domků na staré 
Habrecké na dokončení komunikace mezi rodinnými domky s termí-
nem plnění 28. 2. 2009. 

II. ZM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu podáním výzvy k uzavření Kupní 

smlouvy a) a smlouvy o zřízení předkupního práva s BILLA Reality, 
s. r. o. se sídlem Modletice, Říčany u Prahy v předloženém znění dle 
podkladového materiálu č. ZM-06/2008-06. 

III. ZM pověřuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu jednáním s firmou Konstruktis a. s. 

Praha o společném projektu rekonstrukce lokality Koželužna s láv-
kou přes řeku Sázava a přístupovou cestou k hradu. 

- starostu města Stanislava Vrbu podáním výzvy do regionálních sdě-
lovacích prostředků na obsazení průmyslové zóny formou prodeje 
nezasíťovaných pozemků potencionálním zájemcům. 

IV. ZM ukládá: 
- příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou odvod 

částky 700.000,- Kč z rezervního fondu do rozpočtu Města na úhradu 
nákladů spojených s odstraňováním havárie soc. zařízení v pavilonu 
B ZŠ Nádražní. 

- starostovi města Stanislavu Vrbovi zahájit řízení se společností Vo-
dovody a kanalizace, a. s. Havlíčkův Brod o podmínkách převedení 
vodovodů v obci Souboř a obci Vrbka. 

Termín: 31. 12. 2008 Zodpovídá: starosta města 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 1. prosince 2008 

I. RM schvaluje: 
- zajištění přístřeší p. Josefu Berkymu dle pravomocného rozsudku 

Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ve věci vyklizení bytu č. 1 
v domě čp. 400, ul. 28. října v Ledči nad Sázavou. Přístřeší se nachází 
v patře budovy, která stojí ve dvoře městského úřadu, vstup do patra 
budovy je po pravé straně zabezpečen betonovou zíďkou, vchodové 
dveře do budovy jsou zastřešené, od vstupních dveří se místnost za-
jišťující přístřeší nachází po projití chodbou v třetích dveřích vpravo, 
dále po vstupu do místnosti opět dveřmi vpravo. Do skladovacího 
prostoru pro uskladnění bytového zařízení a ostatních potřeb se vejde 
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ze vstupní chodby třetí dveře vpravo a pak dveře přímo naproti, na 
konci místnosti. WC a umyvadlo se nachází po projití vstupní chod-
bou v prvních dveřích vpravo. Přístup do dvora městského úřaduje 
z ulice Jaroslava Haška, příjezdová cesta je mezi budovou čp. 573 
a budovou kostela Husův sbor. Přístřeší bude Josefu Berkymu zajiš-
těno na dobu od 1. 12. 2008 do 30. 4. 2009. Rada města Ledeč nad 
Sázavou stanovuje nájemné za poskytnutí přístřeší ve výši 1.000,-
Kč/měsíčně. 

- koncept předložené sponzorské smlouvy na název zimního stadionu 
v Ledči nad Sázavou s firmou Atos, spol. s. r. o. Ledeč nad Sázavou, 
s tím, že se vypustí v čl. 3 odstavec 4. a 5. 

- povolení vánočního prodeje ryb ve dnech 21.-23. 12. 2008 před pro-
vozovnou Starwin na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou společ-
nosti BioFish s. r. o., Horní Paseka 40, za cenu 30,- Kč/den. 

- převedení nájmu nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči 
nad Sázavou z fyzické osoby na právnickou osobu - firmu Rodinné 
centrum MILURA s. r. o. se sídlem Rváčov čp. 9, Hlinsko, PSČ 539 
01, formou nové smlouvy k 1. 1. 2009. 

- zveřejnění záměru města pronajmout dvě místnosti ve III. NP po 
neurologické ordinaci a 1 místnost v I. NP vedle firmy OMILBRUS 
v budově polikliniky v čp. 450, ulice Habrecká v Ledči nad Sáza-
vou. 

- záměr odprodat část pozemku pare. č. st. 21 o výměře 14 m2 a část po-
zemku pare. č. 2297/5 o výměře 3 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
(koryto Olešenského potoka). 

- Smlouvu o zprostředkování přístupu k síti Internet č. 1200809062 se 
společností Metropolitní s. r. o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíč-
kův Brod, která je nástupnickým subjektem firmy RNDr. Ing. Aleš 
Bacík - AICOM, Chotěbořská 2516, 580 01 Havlíčkův Brod, se kte-
rou bude uzavřena Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb 
automatizovaného zpracování dat č. 2000091202. 

- zastoupení zadavatele při vypsání veřejné zakázky a organizační 
zajištění celkového průběhu zadávacího řízení na akci „Sportovní 
centrum - přestavba plaveckého bazénu a relaxačního centra" dle 
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006Sb., pozdějších novel 
a podmínek vyplývajících z „Pokynů pro příjemce podpory" o dota-

ci z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Firmu GRANT 
plus s. r. o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod za smluvenou 
částku 60.000,- Kč bez DPH. 

- po projednání v osadním výboru souhlasné stanovisko pro VČE 
k možnosti umístění elektrárny 1 MW z fotovoltaických panelů v ka-
tastrálním území Sychrov. 

II. RM neschvaluje: 
- vyplacení náhrady škody na poškozeném hrobu č. 412 panu Stanisla-

vu Fialovi, Bohumilice, v částce 16.645,- Kč. 

III. RM ukládá: 
- vedoucímu OVŽP jednat s firmou EKOIMPEX Pelhřimov a s TS Le-

deč nad Sázavou, s. r. o. o snížení nákladů na údržbu zeleně na Šep-
touchově s tím, že navrhuje snížit četnost nebo technologii sekání. 

Termín: 31.3. 2009 Zodpovídá: ing. B. Dvořák, ved. OVŽP 

- vedoucímu OVŽP jednat se správcem toku Olešnického potoka Lesy 
ČR, s. p. o vyčištění koryta potoka v úseku od viaduktu k areálu firmy 
EVOS-HYDRO. 

Termín: 31. 12. 2008 Zodpovídá: ing. B. Dvořák, ved. OVŽP 

IV. RM zmocňuje: 
- starostu k podpisu smlouvy „Smlouva o dílo - mulčování trávy na 

motokrosovém závodišti v Ledči nad Sázavou na rok 2009" s firmou 
EKOIMPEX Vysočina s. r. o., Zahradnické služby, Ing. Karel Bein-
hauer, Hana Neckářová, Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov. Předmě-
tem a účelem smlouvy je mulčování trávy na motokrosovém závo-
dišti v Ledči nad Sázavou na rok 2009. Smluvní cena pro rok 2009 
představuje částku 13.967,80 Kč s DPH. Položkový výkaz výměr je 
součástí smlouvy. 

- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu smlouvy při zastoupení za-
davatele při vypsání veřejné zakázky a organizační zajištění celkového 
průběhu zadávacího řízení na akci „Sportovní centrum - přestavba pla-
veckého bazénu a relaxačního centra" s firmou GRAND plus, s. r. o., 
Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod, za smluvenou částku 60.000,-
Kč bez DPH. 

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 Mizerově (bývalá 
ZUS) s pozemkem pare. č. 63 o výměře 382 
m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za minimální 
cenu 1.625.550,- Kč určenou znaleckým po-
sudkem. 

Nabídky označené nápisem „Vila na Mi-
zerově" zasílejte na adresu Městský úřad, 
Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
do 7.11.2008. Vybrán bude ten zájemce, který 
nabídne nejvyšší cenu. 

-sv-

ZÁSLUŽNÁ MEDAILE 
PANÍ JIŘINĚ ČÁPOVÉ Z RZS 

Záslužnou medaili II. stupně předal ve středu večer 26. listopadu 2008 hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek na pódiu Horáckého divadla v Jihlavě dvaceti oceněným 
členům Integrovaného záchranného systému (hasičům, policistům a záchranářům), 
mezi kterými byla i členka ledečské RZS, paní Jiřina ČÁPOVA. 

Záslužná medaile vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu 
životů, zdraví a majetku občanů. Záslužná medaile má regionální charakter, je podě-
kováním, které navrhují ředitelé jednotlivých složek krajského Integrovaného systé-
mu a schvaluje krajské zastupitelstvo. 

Blahopřejeme! 
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Y L c D C I N A D S Á Z A V O U 
Letos v září uplynulo sto let od založení Včelařského spolku pro 

Ledeč nad Sázavou a okolí. Na oslavu tohoto výročí uspořádala 
základní organizace Českého svazu včelařů o.s. 

v sobotu 22. 11. 2008 v kulturním sále v Kožlí slavnostní schůzi. 
Slavnosti se zúčastnilo 151 členů a jejich rodinných příslušníků. Mezi 
41 hosty byli včelaři ze sousedních včelařských organizací a sponzoři. 

Této slavnostní události předcházela v dubnu a květnu oprava Vče-
lařského domu, výměna oken a provedení venkovní omítky. Oprava 
byla prováděna brigádnicky - členové odpracovali 560 hodin, další 
členové přispěli finančně. Město Ledeč n. S. též finančně přispělo. 

Včelařská organizace má nyní 111 členů, kteří pečují o 916 včelstev. 
Návštěvníky a hlavně hosty překvapily vkusně a bohatě prostře-

né stoly doplněné i místenkami pro hosty. Výzdobě sálu domino-
vala zelená deska, na které byla umístěná „100" zhotovená z 39 kg 
včelího vosku, znak města Ledče n. S. a znak CSV. Klát umístěný 
v sále symbolizoval dřívější způsob chovu včel. Vedle byl umístěn 
nový nástavkový úl Langstroth jako připomenutí včelařům, jak by 
mělo vypadat účelné obydlí pro jejich včely. 

Program ledečských včelařů z března 2007 měl každý člen ná-
zorně před sebou, hosté jako nálepku na malém kelímku s medem. 

Předseda organizace Josef Bouma ve svém projevu, který ozna-
čil jako pracovní, seznámil přítomné jak se výboru i důvěrníkům 
daří tyto body, vyhlášené jako válku, plnit. 

Početní ztráty včelstev ledečských včelařů po loňské zimě lze ozna-
čit jako normální. Jiné oblasti měly ztráty daleko větší - tam včelaři 
varroázu podcenili. Tedy boj s varroázou se daří u nás zvládat. 

Snížení zbytečné administrativy kolem dotací z EÚ přislíbil 
i přítomný zástupce SZIF Ing. Josef Běhal, CSc. Jemu byl předán 
návrh ZO Ledeč n. S., jak by bylo možno tuto agendu zjednodu-
šit. S tímto návrhem vyslovilo souhlas i dalších osm včelařských 
funkcionářů z okolních organizací. Zde jde o plnění druhého bodu 
„vyhlášené války". 

Jak bojovat s vlastní pohodlností, která se mnohdy zakrývá sděle-
ním členů „nemám čas", řeší výbor tak, že při každé příležitosti ukazu-
je členům, jak práci kolem včel zjednodušit. Ti včelaři, kteří se poučí, 
pracují s menší námahou a ušetří i spoustu času. Tedy i třetí bod 

„války" se daří plnit. 
Slavnostní schůze schválila přijetí nových dvou členek a dvou 

členů. Jejich průměrný věk je 30 roků. To je dobrý počin pro plnění 
hlavního úkolu - získat nové mladé členy, aby se snížil nynější 
věkový průměr členů, který je 60 roků. 

Zároveň byla na schůzi představena publikace „100 let Včelařské-
ho spolku v Ledči nad Sázavou 1908-2008". Má sloužit „Pro připo-
menutí i pobavení všem, kteří i v pokročilém věku s láskou pečují 
o svoje včely. Pro poučení našim mladým následovníkům a všem mi-
lovníkům přírody, včel, medu, propolisu i medoviny". Publikace je 
ohlédnutím za jedním stoletím prospěšné práce včelařů, kteří mohou 
být hrdi na dobře vykonanou práci pro celou společnost. 

Hosté, hlavně z řad včelařů, ve svých vystoupeních nešetřili 
chválou nad odvedenou prací našich ledečských včelařů. 

Dle podkladů ZO CSV zpracováno redakcí LN 

MUDr. Františku Dudkovi blahopřeje předseda Josef Bouma k udělení svazo-
vého vyznamenání „ Vzorný včelařský pracovník". Vyznamenání předal člen UV 

ČSVo.s. Jaromír Sobotka, jednatel včelařů ZO Chotěboř. 

Starosta města Stanislav Vrba s předsedou včelařů Josefem Boumou 
řeší problémy, které zajímají obě strany 

Novějmenovaní Vzorní včelaři ZO ČSVo.s. Ledeč nad Sázavou 
- zleva Josef Bouma, Josef Cihlář, Jan Fulín, František Peroutka, 

Josef Tejkal a Ing. Jan Sekot 
Čestná uznání ZO převzali Josef Hybšt, Vladimír Příhoda, 

Jaroslav Šťastný a Vladislav Kovář 
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KARUZOŠOU popáté 

Pátý ročník pěvecké soutěže ústavů sociální péče a stacionářů Karuzošou proběhl v pondělí 
8. prosince 2008 dopoledne v ledečské sokolovně. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 10 účastníků, a to ÚSP z Háje, Zboží, Slatiňan, Červeného Hrád-
ku, Chotěboře, stacionáře z Chotěbuzi, Poličky, Chotovic, Fokusu Chotěboř a pořadatelský staci-
onář Petrklíč. Nechyběli tentokrát ani hosté z DPS Ledeč n. S. Porota ve složení Bc. Anna Blaž-
ková, ředitelka Oblastní charity, starosta města Stanislav Vrba, Martin Charvát, starosta Plaňan, 
poslanci Jan Kasal a František Bublán s manželkou Věrou, krajský zastupitel Bc. Jiří Vondráček 
vyslechla a zhlédla celkem 30 vystoupení od 38 interpretů. Vítězství ve velice vyrovnané soutěži 
si odnesla nevidomá Věra Gumanová z ÚSP Slatiňany s písní Pán Bůh Vám zaplať, při které se 
sama doprovázela na zobcovou flétnu. 

Pořad tradičně a dobře moderoval pan Karel Hruša, který nám opět bez nároku na odměnu 
poskytl i svoji aparaturu, a nově mu velice mile sekundovala rodilá Ledečačka Petra Ivančová 
(Krajičková), t.č. z Plaňan. 

Poděkovat se patří sponzorům akce, kterými byly ledečské firmy Scháfer-Sudex, Kovolak, 
Ekol, Atos, Wan servis, prodejna Ovoce a zelenina Husovo náměstí, světelská pekárna Brokl, 
Oblastní charita H. Brod, TJ Sokol Ledeč nad Sázavou, Město Ledeč nad Sázavou, pan Karel 
Hruša, dále též rodičům dětí a zaměstnancům stacionáře Petrklíč. 

Regionální televize R1 na TV Prima zde natočila pořad o pěvecké soutěži a stacionáři Petrklíč, 
který byl již po páté hlavním pořadatelem této půvabné akce. Pořad bude vysílán v předvánočním 
čase na TV Prima (zřejmě 22. 12. 2008 v 17:45 hodin). 

Bc. Iveta Vrbová 

SILVESTR 
v Dolních Královicích 
s Petr Čejka bandem 

Začátek ve 20:00 hod 
Cena vstupenky: 300ř- Kč 

(v předprodeji 280,- KČ) 
Malé občerstvení v ceně 

Předprodej: OÚ 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 

Katalog služeb 2009-2010 
Informační centrum v Ledči nad Sázavou 

připravuje nové vydání „Katalogu služeb" na 
rok 2009-2010. 

V příloze naleznete formulář, kde je třeba uvést: 
název" rmy, stručný popis její činnosti, adresu, 

tel., fax, e-mail, provozní dobu, popřípadě 
webovou adresu. 

Poplatek za zveřejnění inzerátu v katalogu 
činí 50,- Kč. S vyplněným formulářem se 
prosím dostavte na informační centrum. 

V zadní části katalogu bude možno zveřejnit 
i větší reklamu (1/2 A5 za 500,- Kč, A5 

za 1000,- Kč). Pokud budete mít zájem, 
připravte si prosím její návrh. 

Zájemci o zveřejnění v katalogu se mohou 
přihlásit nejpozději do 31.12. 2008 v IC 

nebo e-mailem na adrese 
ic.marie.znojemska@ledecns.cz 

Formulář je možné si stáhnout na stránkách 
informačního centra 

http://www.ledecns.cz/infocentrum.php 

Informace na tel. 
569 721 471 nebo 731 612 459. 

Poděkování 
Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí a celému kolektivu stacionáře Petrklíč v Ledči 

nad Sázavou za to, že mi umožnili vykonat pedagogickou praxi. 
Jejich přístup ke klientům je na vysoké profesionální úrovni a svoji funkci pomáhající profese 

vykonávají s ochotou, vstřícností, empatií a láskou. 
Pobyt mezi nimi mi přinesl nejenom nový pohled na život, ale i chvíle plné klidu a hlavně bez 

stresu, kterého má každý z nás ve svém životě i zaměstnání plno. 

Přeji vám všem plno síly do další práce. 
Děkuje Jana Vobořilová 

NOVÁ PUBLIKACE 
100 LET VČELAŘSKĚHO SPOLKU 

V LEDČI NAD SÁZAVOU 
Ne pouze o včelách a včelařích je tato publikace. Je v ní 

připomenuto, jak se dříve žilo. 
Lze v ní najít i poučení o prospěšnosti medu a propolisu 

pro lidské zdraví. Vhodný vánoční dárek pro děti - foglarov-
ské pojetí vztahu včelaře ke včelám. V prodeji v Informačním 
centru za 110,- Kč. 

^ t c l v e n t n í Aoncett 

Sdružení Molekul Vás sr-
dečně zve na třetí adventní 
nedělí do ledečské synagogy 
na koncert v podání brněn-
ského „Tria Bel Canto" pod 
vedením Libora Janečka. 
Adventní koncert se koná 
14. 12. 2008 v 15.30 hod. 
Účinkující: Beáta Blažková 
Zádrapová - soprán, Vítěz-
slav Drápal - flétna, Libor 
Janeček - kytara. Zanechte 
na chvíli uklízení, pečení 
cukroví a shánění dárků 
a přijďte si navodit tu pravou 
vánoční atmosféru. 
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• Nové sídlo pro Technické služby 
Vedení ledečské radnice požádalo již v květnu t.r. Kraj Vyso-

čina o převod opuštěného areálu Správy a údržby silnic v ulici 
Pod Stínadly na Město Ledeč nad Sázavou s tím, že by zde na-
šla svoje sídlo městská firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Tuto 
žádost jsme nejprve projednali 25. června 2008 s náměstkem 
hejtmana ing. Kodetem a radním pro finance ing. Houškou, oba 
z KDU-ČSL, a po krajských volbách s nově ustanovenými ná-
městky ing. Novotným a ing. Jouklem, oba z ČSSD. Vedení 
kraje naši žádost vyslyšelo a pověřilo Krajskou správu a údržbu 
silnic Kraje Vysočina (KSUS) uzavřít nejprve s městem smlou-
vu o výpůjčce, aby opuštěný objekt mohl již v zimním období 
sloužit novému uživateli. Dne 2. prosince 2008 proběhlo jed-
nání zástupců KSUS na ledečské radnici, po kterém následo-
vala za přítomnosti jednatele prohlídka objektu, a byly zároveň 
dohodnuty podmínky jeho převzetí. Technické služby se tak 
zřejmě brzy budou moci stěhovat a pro život města důležitou 
komunikaci v ulici Ke Stínadlům udržovat jako první v pořadí. 
Část opuštěného areálu za kinem, který využívaly TS jako své 
skladiště, se na jaře promění ve staveniště marketu BILLA. 

• BILLA již podepsala kupní smlouvu 
Dne 28. listopadu 2008 podepsali starosta města a zástupci BIL-

LA Reality, s.r.o. Praha kupní smlouvu na budovu kina a první část 
přilehlých pozemků pro účely výstavby marketu BILLA s parko-
vištěm. Na vázaný účet u Reifaisenbank poté kupující složil do-
hodnutou částku 8,8 mil. Kč a prodávající zaslal podepsanou kupní 
smlouvu s žádostí o zápis do katastru nemovitostí na Katastrální 
úřad. Následně kupující objedná u firmy TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. demoliční práce za 2,5 mil. Kč a po provedení demoličních 
prací a zápisu do katastru nemovitostí bude teprve částka z váza-
ného účtu převedena na účet města. Druhá (menší) část pozemků v 
těsném sousedství autobusového nádraží, kde BILLA do dvou mě-
síců od uvedení marketu BILLA do provozu vybuduje autobusovou 
čekárnu, druhou část parkoviště a osadí zeleň, bude vykoupena až 
po demolicích domů čp. 52 a 53 a geometrickém odměření. 

Projekční firma EKOTEMPO na objednávku BILLA Reali-
ty, s.r.o. zpracovává v současné době dokumentaci pro stavební 
řízení, kterou BILLA počátkem roku použije k žádosti o staveb-
ní povolení tak, aby v roce 2009 mohla zahájit a též dokončit 
stavbu tolikrát diskutovaného marketu a autobusové čekárny 
v lokalitě Hrnčíře. Dokončení stavby prodejny BILLA je pod 
sankční pokutou 5 mil. Kč. 

• Opět padaly stromy a větve 
Větrné počasí nad Vysočinou se poslední listopadový víkend 

nevyhnulo ani Ledči nad Sázavou. Napáchalo zde opět řadu 
škod, které okamžitě odstraňovali ledečští hasiči. Na starém 
hřbitově padaly větve, v Hradní ulici v pátek 28. 11. vzrostlý 
smrk, na konci ulice Pivovarská se v sobotu 29. 11. vyvrátil 
velký akát a v zámecké zahradě pod hradem pokácel v pondělí 
1. 12. v poledne nečekaný poryv větru další velký strom (ja-
san), který bohužel poškodil plot a střechu sousedního domu. 
Zdravotní stav polámaných stromů byl natolik žalostný, že 
jsme okamžitě zahájili na přístupové cestě v zámecké zahradě 
pod hradem kácení i dalších stromů, které ohrožovaly rodinné 
domky v jejich sousedství. Samozřejmě s platným povolením! 
Vzhledem ke členitosti terénu a blízkosti občanské zástavby 
jsme museli nebezpečné práce svěřit specializované firmě. 

Též správce toku Sázavy, firma Povodí Vltavy s.p., přistoupil 
k radikálnímu řešení a začal odstraňovat nebezpečný břehový 
porost na pravém břehu Sázavy v prostoru mezi Koželužnou 
a jezem. Proschlé a nahnuté topoly, několik vrb a bříz zde má 
zjara nahradit nová výsadba. Z rozhodnutí OŽP Světlá n.S. 
a na požadavek o. s. Molekul zde zůstávají stát pouze ty čtyři 
nejkřivolatější vrby! 

• Chodník na Koželské ulici je dokončen 
V souvislosti s rekonstrukcí krajské komunikace na Koželské 

ulici jsme po tři roky prováděli postupnou rekonstrukci chod-
níků na Koželské ulici. V horní části Koželské ulice v úseku od 
křižovatky Zahrádecká k čerpací stanici Adam chodník zcela 
chyběl. Proto jsme v loňském roce provedli potřebné terénní 
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úpravy, osadili obrubníky a letos v závěru roku v návaznosti na 
výstavbu marketu PENNY jsme chodník v celé délce dokončili 
včetně instalace veřejného osvětlení. 

Protože v tělese chodníku je vedeno kanalizační potrubí, 
zvolil dodavatel stavebních prací, městská firma TS Ledeč nad 
Sázavou, s.r.o. povrch chodníku ze zámkové dlažby. Částkou 
400.000,- Kč přispěla na stavbu chodníku developerská firma 
Pro-Sin, která stála u zrodu výstavby PENNY marketu. 

• Školní akademie s Pepou Vágnerem 
Školní akademii završenou vystoupením objevu roku, zpě-

vákem Josefem Vágnerem předvedli svým spolužákům, učite-
lům a rodičům žáci Základní školy Ledeč nad Sázavou. Akce 
stonožkového Hnutí na vlastních nohou za podpory Města Le-
deč nad Sázavou proběhla ve čtvrtek 27. listopadu 2008 od 15 
hodin v ledečské sokolovně. Před zaplněným sálem postupně 
vystupovali ti nejodvážnější žáci I. a II. stupně základní školy. 
Akademii zahájil úvodním slovem ředitel školy Mgr. Jaroslav 
Kosprd, poté předal mikrofon profesionálnímu moderátorovi 
Rádia Blaník, který jako první na pódiu přivítal flétnistku Eliš-
ku Velíškovou z I.A, následovali malí harmonikáři Tomáš Vrbka 
a Tonička Andělová z III.C a postupně se zde vystřídali i další 
odvážní účinkující, mezi kterými zazářila svým zpěvem a hrou 

na klávesy Anička Doležalová ze VII.C, po ní též Bára Hama-
jdová z VIII.C a před koncertem Pepy Vágnera publikum pěk-
ně rozdováděla skupina LuŠtěLa se svými Patnáctinami, kterou 
tvoří Lucka Slavíčková, Štěpánka Vrbová a Larrysa Khachatryan 
ze VII.B. Pepa Vágner nezklamal, hlavně mladé fanynky byly 
u vytržení a na závěr si společně se skupinou mladých zpěvaček 
zazpíval stonožkovou hymnu Never be Alone. 

5. prosince 2008 se s ním a hlavně s prezidentkou Hnutí na 
vlastních nohou, paní Bělou Gran-Jensen z Norska ti nejaktiv-
nější žáci z celé ČR setkali ještě na natáčení vánočního kon-
certu Hnutí na vlastních nohou v Lucerně, který bývá vysílán 
v televizi na ČTI v odpoledním čase na Štědrý den, a ledečské 
stonožkové děti tam opět chybět nebudou. 

• Nové složení školské rady ZS 
Školské radě při Základní škole Ledeč nad Sázavou skonči-

lo její tříleté funkční období. Proto na ZŠ proběhly nové volby 
zástupců pedagogů a rodičů. Za pedagogy byly do škoské rady 
zvoleni Mgr. Milan Štěpánek, Mgr. Marie Cuchalová a Soňa 
Kroutilová. Za rodiče pak Mgr. Jaroslava Bernáthová, Mgr. Pet-
ra Drápelová a Andrea Velíšková. Zřizovatele Město Ledeč nad 
Sázavou ve školské radě zastupují starosta města Stanislav Vrba, 
místostarosta Jaroslav Doležal a radní MVDr. Pavel Vrbka. 

Školská rada je tedy devítičlenná, schází se cca 3x do roka, 
schvaluje školský řád, projednává rozpočet, hospodaření školy, 
zprávy školské inspekce. 

• Vánoční turnaj ve futsale 
2. ročník Vánočního turnaje starších žáků ve futsale O pohár 

starosty města se uskuteční v pondělí 27. prosince od 8:00 ho-
din v nové sportovní hale. Turnaje se kromě dvou ledečských 
mužstev zúčastní i družstva starších žáků z Leštiny u Světlé, 
Štoků, Pohledu, Světlé n.S., Dolních Královic, Speřic, Čejova, 
Reporyj, Bystřice nad Pernštejnem a Brna, odkud přijede loň-
ský účastník družstvo Thomsonu. Turnaj pořádá trenér starších 
žáků Jaroslav Hofrichter z TJ Kovofiniš, sekunduje mu sekretář 
TJ Karel Hruša a rodiče některých hráčů. 

-sv-

NEMOCNICE LEDEČ-HÁJ 
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 

tvoří tři oddělení s celkem 96 lůžky ve dvou- a třílůžkových 
pokojích, z nichž část disponuje vlastním sociálním zařízením 
poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči jak 
pro klienty z našeho regionu, tak i z ostatních oblastí 
délka pobytu pacientů se pohybuje dle zdravotního stavu, ma-
ximálně 3 měsíce 
uložení depozit, finanční hotovosti a cenností hospitalizova-
ných 
možnost nadstandardního lůžka 

PŘÍJEM A NÁVŠTĚVY PACIENTŮ 
V NEMOCNICI HÁJ 

Při příjmu pacienta do nemocnice je třeba mít s sebou: 
• doporučení od praktického (či odborného) lékaře nebo pro-

pouštěcí zprávu z nemocnice 
• občanský průkaz 
• kartičku zdrav, pojišťovny 
• léky 
• hygienické potřeby 
• domácí obuv, ponožky, spodní prádlo 
• župan 
• pacienti na rehabilitaci pevnou obuv 

Své příbuzné a známé u nás hospitalizované můžete navštívit denně. 

Pacienti do léčebny dlouhodobě nemocných jsou přijímáni 
především 
• z akutních lůžek různých nemocnic k doléčení, rehabilitaci či 

k ošetřovatelské péči 
• na doporučení praktického či odborného lékaře z domácího 

prostředí při zhoršení zdravotního stavu, který nevyžaduje 
hospitalizaci na akutním oddělení 

Příjmy pacientů se domlouvají: 
Telefonicky 569 492 100 (p. Urbanová Mirka) 6:00-14:00 hod 
Mobilní linky 602 405 309 (vrchní sestra) nepřetržitě 

725 570 585 (p. Urbanová Mirka) nepřetržitě 

HOSPITALIZACE 

Rehabilitace v LDN obnáší hlavně nácvik chůze, léčebnou tělesnou 
výchovu, procvičování kognitivních funkcí, masáže, nácvik sobě-
stačnosti, fyzikální terapii (ultrazvuk, DD proudy, inhalace, bio-
lampa), dále cvičení na nářadí, nácvik řeči u afatiků (lze zajistit 
i logopedii). 

Adresa: Háj 675, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
www.nemledec.cz 
info@nemledec.cz 
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NĚKOLIK POZNÁMEK K RODOKMENU SKLADATELE, SPISOVA-
TELE A UČITELE JAKUBA JANA (ŠIMONA) RYBY (1765-1815) 

Že jediný vnuk tohoto českého hudebního génia Jakuba Jana Ryby žil ve 
20. letech minulého století v Ledči nad Sázavou, je známo, ale doplnil bych 
některá nová badatelská zjištění Společnosti Jakuba Jana Ryby (SJJR), kte-
rá působí ve městě Rožmitále pod Třemšínem od roku 1990. Pečuje o po-
zůstalost, má rozsáhlý archiv a zajišťuje propagaci rodu Ryba. 

Josef Mikuláš Ryba se narodil 6. června 1852 v Praze v rodině syna 
Jakuba Jana Ryby - Josefa Arnošta, očního lékaře a filozofa jako čtvrté 
dítě, které ani svého otce nepoznalo (zemřel mu ve čtyřech letech ži-
vota), ale jeho matka mu umožnila po vzoru svého manžela lékařské 
studium, které zakončil ve Ferdinandově - Karlově univerzitě v Praze 
v roce 1878. Nejprve pracoval jako externí lékař ve Všeobecné nemoc-
nici, ale potom vstoupil do armády, kde setrval až do důchodu.MUDr. 

Josef Mikuláš Ryba za svého vojenského života prošel různé posádky 
- v Bosně, Josefově i Krakově - a v roce 1918 se přihlásil do českoslo-
venské armády jako generál zdravotní služby ve výslužbě. V poslední 
době (2007) obdržel archiv SJJR osobní dar z pozůstalosti po MUDr. 
Rybovi, a to císařský dokument o jmenování „vrchního štábního lékaře 
hlavním lékařem" v Trentu za uznání jeho obětavé a vynikající práce 
v boji s tyfovou epidemií. Současně byl jmenován rytířem „Rádu Fran-
tiška Josefa" dekretem podepsaným 4. března 1906 v 56. roce vlády 
císaře samotným císařem a jeho kancléřem. 

V roce 1920 se MUDr. Ryba přestěhoval z Vídně do Ledče nad Sáza-
vou, kde bydlel v Horní Ledči v Thunovském letohrádku č. 10 (nyní 710). 

MUDr. Josef Mikuláš Ryba zemřel svobodný - bezdětný dne 9. čer-
vence 1929 v Ledči nad Sázavou a byl pohřben svojí neteří Gabrielou 
Benhartovou, roz. Slavíkovou (1874-1962) do rodinného hrobu prof. 
Benharta v Domašově u Vlašimi. 

Na jeho děda Jakuba Jana Ryby (pokřtěn byl původně Jakub Šimon, 
ale později přijal jméno Jan - datum se neví, ani tento důvod nikdo 
neobjasnil) si jistě každý Čech vzpomene o Vánocích, kdy stále častě-
ji zaznívá jediná česká mše, která již v roce 2008 oslaví své 212-leté 
uvedení ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 
Česká mše vánoční „Hej mistře, vstaň bystře . . ." nebyla první mší, 
kde se objevila čeština, ale již v roce 1788 se český text zejména písní 
objevil v latinském (Pastorální mše, D dur). Toto uvedení J. J. Ryba 
ve vlastnoručně napsaném životopise z 8. července 1801 - „Můj život 
a hudba". Tato knížka byla vydávána v roce 2005 v mimořádné úpravě 
s faksimilem rukopisu - tištěným německým textem a překladem do 
češtiny - společně: SJJR, Národní knihovna ČR a Královské kanonie 
Premonstrátů na Strahově v Praze 1-Hradčanech. Toto prakticky 2. vy-
dání vzešlo z výročí „Rybová roku - od narození Ryby uplynulo 240 let 
a od jeho tragické smrti 190 let". Zde najdeme Rybou sestavený seznam 

skladeb z let 1782-1798 v počtu 1083 kusů, kde ze 16 latinských mší 
je jedna česká. (Původní latinský titul: „Missa solemnis Festi natívítalis 
D. J. CH. accomodata in linguam boemicamgue" - z roku 1796). 

V roce vzniku byla uvedena ve farním kostele ve Starém Rožmitále, 
kde zazní i v roce 2008 od 22 hod. jako každoročně. Rybův text byl 
již přeložen do němčiny, angličtiny, francouzštiny, švédštiny, a tím se 
tato česká skladba, zejména působením českých menšin v zahraničí či 
kulturních center ČR i mnohými zahraničními nadšenci Rybovy hud-
by, propagátorem české barokní hudby, a to nejen v Evropě (Německo, 
Belgie, Švédsko, Slovensko), ale i v zámoří (Kanada, Austrálie) a 1. 12. 
2006 zazněla i v Jižní Americe v Argentině - katedrále v Buenos Aires, 
kde argentinský sbor zpíval česky. 

V „Rybově roce" SJJR uskutečnila vydání 
několika unikátních nahrávek na CD i DVD, 
např. Rybovy mši „Hej mistře" v živé nahráv-
ce z 24. 12. 2004 v kostele Starého Rožmitálu 
s původními varhany, Stabat Mater (český 

text), vokální skladby (Adoro Te, Ave Maria, Pater noster, Salvě virgo, 
Regina Coeli), Missa Solemnis in C major, Missa in e minor, smyčcové 
kvartety e-mol, d-mol, flétnové kvartety C dur a F dur, symfonie C dur, 
kasace C dur, koncert pro housle a orchestr D dur (v živé nahrávce) 
i další. 

V letošním roce v neděli 26. října 2008 se ve farním kostele Povýšení 
sv. Kříže ve Starém Rožmitále uskutečnila premiéra „koncertu pro vio-
loncello J. J. Ryby (Tarde maestro, Allegro, Adagio, Roudo, Allegreto) 
a jako doplněk tohoto mimořádného koncertu „Kasace in C". 

Z celé řady dlouhoočekávaných nahrávek zejména Kvartetů smyčco-
vých a flétnových, se objevily již koncem roku 2006 na českém i světo-
vém trhu, a to jako malá část ze 72 kvartetů zkomponovaných, ze 16 let 
plodné skladatelově činnosti. Ale i tento malý počin jedné CD vzbudil 
ve světové veřejnosti kladné recenze i obdiv, k znovuobjevenému čes-
kému hudebnímu skladateli (více na www.naxos.com, vydavatel EU). 

Rybová všestrannost, píle a smysl pro spravedlnost daly zřejmě pod-
nět v roce 1795, že sepsal objemnou knihu obsahující 468 stran textů 
a not latinsky psanou v českém překladu „Kniha obřadů obsahující 
všechny obřady předepsané pro celý církevní rok sv. církve katolic-
ké, sepsané k užívání Jakuba Ryby, ředitele kůru starorožmitálského". 
Mezi latinským textem se také objevuje text českých písní psaný ku-
rentem, což dokumentuje jeho snahu o pronikání češtiny do latinské 
liturgie. Toto dílo má i důležitou historickou cenu dokumentující na 
kůru rožmitálského farního kostela. 

S touto knihou se jako první v roce 1978 zabýval tehdy duchovní 
správce v Rožmitále pod Třemšínem P. Miloslav Vlk. 

Těmito několika informacemi z rodokmenu Jakuba Jana Ryby a čin-
nosti Společnosti J. J. Ryby rád seznamuji čtenáře Ledečských novin. 

Ing. Vladimír Pech 
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ZKO - aneb PROČ CVIČÍME PSY? 
Chtěla bych tímto odpovědět všem, kteří si myslí, že naše „mladé" cvičiště psů je pouze sou-

kromá zábava nebo zisková záležitost. Ano, bohužel jsem se s takovýmito názory také setkala 
a moc mne - přinejmenším - mrzí! 

Příčinou rostoucí popularity kynologických klubů je zvýšený požadavek veřejnosti na zod-
povědnost majitelů psů. To je samozřejmě správné, výchovné mediální programy samy o sobě 
nestačí. A nevychovaní, často nezvládnutí psi jsou příčinou mnoha problémů a dochází pak i k 
logickému nátlaku „nepejskařské" veřejnosti proti psům PLOŠNÉ. Výcvik psů společenských 
plemen je poměrně novou záležitostí. Dřív byly základní kynologické organizace (ZKO) zamě-
řeny především na výcvik služebních plemen psů a byly určeny lidem, kteří se se psy účastnili 
různých soutěží. Ale pes, který neprojde alespoň ZAKLADNÍM výcvikem J e potenciálně nebez-
pečný ve všech velikostech! Stačí když malý pejsek uteče majiteli a způsobí dopravní nehodu... 
Pejsek středního plemene ukousne při hře dítěti kus obličeje...O problematice velkých psů není 
třeba mluvit vůbec! 

Většina lidí považuje pak výcvik psa za něco mechanického. Ale snahou naší ZKO je nasmě-
rovat výcvik každého psa tak, aby jej majitel zvládl nejen na cvičišti, ale také v běžném provozu, 
v každodenním životě, v rodině. 

Ledečský CVIČÁK je založen na lidech, kteří jsou jak odborně ve výcviku psů vzdělaní, tak 
zapálení pro dobrou věc! Výcvikáři si stále rozšiřují znalosti výcvikových postupů, které pak 
naprosto bez JAKÉKOLIV MZDY nebo jiného finančního příjmu předávají dál lidem, kteří se 
svými psími miláčky přijdou. Už máme i první VIDITELNÝ důkaz úspěšnosti naší práce: dvě 
členky se svými psy v říjnu úspěšně prošly státními zkouškami základního výcviku! 

Pochybovačům tímto vzkazuji: „Jsou i v této zprofanované době ještě lidé, kterým se říká 
SRDCAŘI! Lidé, kteří dokážou hořet pro dobrou věc a obětují jí svůj volný čas, své soukromí, 
někdy trochu i zdraví a odměnou jsou jim vycvičení psi a spokojení majitelé. A když nevěříte, 
přijďte se někdy - i když nemáte psa - na výcvik na Rašovci podívat!!" 

Jinak bych tímto chtěla POZVAT veřejnost a hlavně DĚTI na naše „PSÍ DOVÁDĚNÍ" = 
malou předvánoční streetpárty na plácku před Domem dětí (kde byl Mikuláš). Akce se koná 
v sobotu 20. 12. 2008 od 14,30 a bude to setkání všech, kdo pejskům fandí. Bude se tam hrát psí 
minipohádka pro děti, setká se tam pár pejsků na módní přehlídce, nabídneme malé občerstvení 
a určitě se tam nebude nikdo nudit, stále vymýšlíme, čím pobavit! 

Jana Prchalová 

DALŠÍ SPACÍ NOC V KNIHOVNĚ, 
TENTOKRÁT STRAŠIDELNÁ © 

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, ÚT8-15 , ST 8 - 1 7 , 

ČT, PÁ 8 - 1 5 hodin 
Najdete nás na adrese: 

Podolí 688 - proti Kovofiniši 
POZOR - výprodej zimního zboží! 

Klikněte na naše stránky 
www.primamama.cz 

při registraci a osobním odběru zboží z naší 
internetové nabídky máte 20% slevu. 

Výběr z 3000 kusů oblečení! 
Těšíme se na Vás - Mgr. Monika Kubátová 

l u l p • 
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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 
E-mail: dokamont@seznam.cz 

www.dokamont.cz 

V pátek 21. listopadu se dětští návštěvníci knihovny měli možnost pěkně bát. Už od půl šesté 
jsme se všichni sešli s dobrou náladou v dětském oddělení. Děti si začaly hrát různé hry, vyrá-
běly jmenovky, andělíčky a pomůcky pro další soutěže jako třeba zápisník, nebo spíš žákovskou 
knížku, do které dostaly razítka místo známek za splněné úkoly. 

Jedna z nejúspěšnějších částí večera byla strašidelná cesta, na které číhaly příšery a čaroděj-
nice. U každé strašidelné bytosti musely děti plnit různé úkoly, například vymyslet recept na 
lektvar na uspání knihovnic, lítat na koštěti, dělat poznávací ochutnávku různých potravin se 
zavázanýma očima, postavit velký komín z kostek atd... Odměnou za odvahu byl pro všechny 
balíček dobrot od Mikuláše a anděla a jako bonus jízda výtahem z třetího patra do přízemí. 

Asi po půlnoci nocležníci zalezli do spacáků a po určité době dupotu a chichotu všichni sladce usnuli. 

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE 
V pátek dne 19. 12. 2008 budou pro veřejnost od 12 hod. UZAVŘENA všechna oddělení 

Městské knihovny v Ledči nad Sázavou. Děkujeme za pochopení. 

KADEŘNICKÉ 
SLUŽBY 

(dámské, dětské, pánské) 

TYKVARTOVÁ JAROSLAVA 
LEDEČ - NOVÉ SÍDLIŠTĚ 

O b j e d n á v k y n a t e l . : 

723 957 633 

Provozní doba dle dohody 

hledáme 

CELOROČNÍ UBYTOVÁNÍ 
v okolí Zruče nad Sázavou 

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: 
navratilova@frigera.cz 

nebo volejte na: 
602 281 407, 321 754 253 
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Van Gogh 
ve Vídni 

Vídeňská galerie Al-
bertina uspořádala le-
tos na podzim unikát-
ní výtvarnou expozici 
světově uznávaného 
malíře Vincenta van 
Gogha a my, studenti 
ledečského gymná-

zia, j sme se tam jednoho slunečného lis-
topadového dne vypravili. A dobře j sme 
udělali, neboť rovných sto sedmdesát děl 
umožňuje nahlédnout do vnitřního světa 
tohoto malířského velikána, a v šíři nám 
dosud nepoznané obdivovat jeho tvůrčí 
velikost. 

Van Gogh , p růkopn ík nového stylu, 
s obl ibou porušova l zaběhnu tá pravi-
dla a zaváděl si svá vlastní. Jako mal í ř 
není dost dobře zaškatu lkovate lný , ko-
ketoval j a k s n ě ž n ý m impres ion i smem, 
tak s v ý r a z n ý m expres ion i smem či 
f auv i smem. Jeho svérázný styl j e cha-
rakter is t ický o d v á ž n ý m i spontánními 
tahy, vý raznými kont ras tn ími barvami , 
s i lnými nánosy barev, po in t i l i smem 
a s m ě l ý m ignorován ím linií. Výrazné 
černobí lé m a l b y inspi rované j a p o n -
ským u m ě n í m , por t ré ty z t rhaných, těž-
ce pracu j íc ích lidí v t e m n ý c h barvách , 
p o d m a n i v é obrazy polí v j a s n ý c h zá-
ř ivých ba rvách ostře kontras tu j íc í 
s t emně m o d r o u oblohou, to všechno 
j e van Gogh . 

Vincent van G o g h j e pop i sován j a k o 
věčně vážný, z ádumč ivý a silně ci tově 
za ložený člověk. Jeho život p rováze ly 
poc i ty úzkos t i a méněcennos t i , nav íc 
trpěl epilepsií . K e konci ž ivota se po-
týkal s t ěžkou depresí a v sedmatř icet i 
letech si vzal život . Stačil po sobě za-
necha t odkaz v p o d o b ě s tovek děl. 

Z á v ě r e m asi tolik: obrazy Vincenta 
van G o g h a j s o u m i m o ř á d n ě působ ivé 
a V í d e ň m i m o ř á d n ě krásná. A kdo ví, 
t řeba se t a m na j a ř e zase pod íváme . 

Marie Cuchalová 

PŘEHLED OBORŮ, KTERÉ LZE STU-
DOVAT NA NAŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLE 

Na Střední odborné škole jsou to obory: 

Studijní: 
Strojírenství - informační technologie a počítačová grafika 
Charakteristika oboru a profil absolventa: 

Absolvent je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Ovládá dob-
ře německý nebo anglický jazyk. Umí pracovat s počítačem a využívá ho v souvislosti se svým 
odborným zaměřením. Zvládá práci s Internetem. V praxi se uplatní jako konstruktér, technolog, 
projektant, ... Má vytvořeny předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Může pokračo-
vat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je 
i součástí naší školy. 

Informatika v ekonomice 
Charakteristika oboru a profil absolventa: 

Absolvent je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Ovládá dobře 
německý i anglický jazyk. Umí pracovat s počítačem a využívá jej v souvislosti se svým odborným 
zaměřením. Zvládá práci s Internetem. Ovládá účetnictví a ostatní ekonomické disciplíny. Umí se 
orientovat v problematice tržního hospodářství. Je schopen připravovat jednací i prezentační akce po 
stránce organizační i technické. Uplatňuje se ve funkcích veřejné správy, jako asistent podnikatele, 
personalista, účetní nebo obchodník. 

Učební: 
Strojní mechanik - zámečník 
Charakteristika oboru a profil absolventa: 

Absolvent získá výuční list. Dovede samostatně zpracovávat kovové materiály a plasty. Umí číst 
výrobní výkresy. Zvládá montážní práce a základní práce na obráběcích strojích. Ovládá svářecí 
techniku. Má vytvořeny předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Může pokračovat 
v nástavbovém maturitním studiu. 

Nástroj ař 
Charakteristika oboru a profil absolventa: 

Absolvent získá výuční list. Dovede samostatně zpracovávat kovové materiály a plasty. Umí číst 
výrobní výkresy. Umí udržovat a ostřit ruční nářadí a nástroje. Zvládá základní práce na obráběcích 
strojích. Má vytvořeny předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Může pokračovat 
v nástavbovém maturitním studiu. 

Studijní obory Gymnázium 
Gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje přede-

vším pro studium na vysokých školách. Dále připravuje žáky pro studium na většině typů vyš-
ších odborných škol i přímo pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblas-
tech. Specializaci ani zaměření škola nemá. Individuální zájem žáků je zajištěn volbou volitelných 
a nepovinných předmětů v průběhu studia. 

Studijní obory: 
Ve škole je vyučován obor 7941K81 (prima, sekunda) a 7941K801 (tercie -oktáva) gymnázium 

v 81etém studijním cyklu a obor 7941K401 gymnázium ve 41etém studijním cyklu (I.B - IV.B, od 
září 2009 obor 7941K41). Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do krajem Vysočina schvá-
leného počtu žáků, tj. 30 žáků. 

Výuka cizích jazyků: 
Gymnázium umožňuje aprobovanou výuku následujících jazyků: 
anglický jazyk - 4 vyučující 
německý jazyk - 4 vyučující 
francouzský jazyk - 3 vyučující 
ruský jazyk - 3 vyučující 

Žáci si mohou vybrat podle počtu zájemců dva z výše uvedených povinně volitelných jazyků, 
případně zvolit další jako nepovinný předmět. 
Volitelné předměty a semináře 
Jednak rozšiřují nabídku a jednak doplňují a rozšiřují rozsah učiva povinných předmětů vyučova-
ných na gymnáziu. 
V následujícím přehledu jsou uvedeny možnosti výběru: 

6. ročník 81etého a 2. ročník 41etého cyklu 
deskriptivní geometrie / latina (dvouleté semináře) 
informatika a výpočetní technika / základy administrativy (^především psaní na stroji) (jednoleté 
semináře) 

7. ročník 81etého a 3. ročník 41etého cyklu 
deskriptiní geometrie / latina (pokračují z předchozích ročníků) 
jeden z dvouletých seminářů - literární, společenskovědní, dějepisný, zeměpisný, matematický, fy-
zikální, chemický, biologický, přírodovědní, deskriptivní geometrie, informatika a výpočetní tech-
nika, ekologický, latinský... 

8. ročník 81etého a 4. ročník 41etého cyklu 
pokračování dvouletých seminářů z předchozích ročníků 
jeden z jednoletých seminářů - literární, společenskovědní, dějepisný, zeměpisný, matematický, 
fyzikální, chemický, biologický, přírodovědní, deskriptivní geometrie, informatika a výpočetní tech-
nika, ekologický, latinský... 
konverzace v anglickém / německém / francouzském / ruském jazyce 
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TURNAJ PRAMÍNEK 

Ve dnech 14.-16.11. 2008 se družstvo Ledče zúčastnilo házenkářského Turnaje mi -
nižákyň v Pardubic ích p o d názvem „Pramínek Cup" . 

Jeho jedenáctého ročníku se zúčastnilo dvanáct družstev, mezi nimi poprvé Ledeč. 
Postupně porazily Svážnou (Brno) 5-0, Kobylisy B 13-1, Kobyl isy A 6-5, Há je 3-2, Par-
dubice B 5-3, Pardubice C 6-0, remízovaly s V. Meziř íčím 6-6 a podlehly Pardubicím A 
2-5, Havl. Brodu 2-6, Havl. Brodu (kluci) 2-6 a ví tězům Velké Bystřici (kluci) 5-10. 
Celkově obsadi ly solidní páté místo. 

Sestava a branky: K. Kar lová 2, L. Červ inková 17, G. Fia lová 14, S. Hicková 11, 
T. Sekotová 6, N . Kozáková , N . M e d o v á 2, N . Červinková , 
K. Lebedová 3, N . Pá lková 

Trenér: H ick Petr 

Děkujeme také rodičům za doprovod a podporu této akce. 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ 
VE VOLEJBALU MUŽŮ 

43. ROČNÍK - CENA STAROSTY 

Turnaje se mj. zúčastní prvoligoví hráči H. Brodu 
Za Ledeč nastoupí vynikající hráči: 

Ondřej Michálek - extraliga 
Milan Hadrava - býv. reprezentant 

NOVÁ KNIHA FRANTIŠKA PLEVY 

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

od Humpolce k Havlíčkovu Brodu 

František Pleva 

Vrchovina 
neznámá 

V publikaci jsou pojednána tato města, obce a místa: 
Bezděkov • Boňkov • Bransoudov • Broumova Lhota • Brunka • Budíkov • Bystrá • Čejov 
• Dobrá • Dobrohostov • Poutní místo Svatá Anna • Hradiště • Havlíčkův Brod • Herálec 
• Nohavický mlýn • Hlavňov • Humpolec • Humpolačka • Chválkov • Chyška • Jedouchov 
• Hurtův háj • Kamenice • Kejžlice • Nové Dvory • Vorlovská myslivna • Orlovské hutě 
• Wolkerův pomník • Kochánov • Koječín • Ulrichův mlýn u Koječína • Kojkovice • Kojkovičky 
• Krásná Hora • Zieglerova továrna Gora • Křepiny • Kvasetice • Květinov • Brusírna skla v 
Květinově • Leština • Lípa • Malá Lípa • Hladový mlýn • Kostelík u Lípy • Lipnice nad Sázavou 
• Michalovice • Mozerov • Okrouhlička • Hrad Orlík • Perlový potok • Petrkov • Petrkovský 
zámeček a Reynkovi • Lázně Petrkov • Plačkov • Proseč • Radňov • Homí mlýn • Boudův 
mlýn • Brusírna skla Josefa Šedivého pod Dobrohostovem • Pejchlův mlýn • Přírodní 
památka Sochorov • Rozkoš • Řečice • Kostel svatého Jiří • Rybník Kamenná trouba • Skála 
• Rybník Kachlička • Skorkov • Skřivánek • Suchá • Svatý Kříž • Kostel Nalezení Svatého 
Kříže • Znovu k petrkovským lázním • Světlice • Úsobí • Zámek Úsobí • Kostel svatého Petra 
a Pavla v Úsobí • Úsobské brusírny skla • Vadín • Věž • Brusírna skla • Povodeň na 
Perlovém potoce • Vilémov • Volichov • Vřesník• Rohův mlýn • Záběhlice • Zdislavice 

Kniha je v prodej i na In formačním centru v Ledči nad Sázavou 

VÝZVA K ZACHOVÁNI 
STANICE OCHRANY 

FAUNY PAVLOV 
Základní organizace Strany zelených 

v Ledči n. S., Světlé n. S. a Kožlí a Kraj-
ská organizace SZ Vysočina vyzývají 
k zachování Stanice ochrany fauny 
(SOF) Pavlov. 

Současný provozovatel stanice, Agentura 
ochrany přírody a krajiny (AOPK) Havlíč-
kův Brod, 14. listopadu informoval o zámě-
ru ukončit její činnost ke dni 31. 12. 2009 
Jako důvod uvádí, že j e nutné, na základě 

rozhodnutí o restitučním vyrovnání, vydat 
hlavní budovy užívané stanicí. V nepo-
slední řadě k ukončení činnosti vedou také 
důvody ekonomické, neboť pronájem ne-
movitostí, či jejich případný odkup, a dal-
ší nutné investice a zajištění provozu jsou 
nad rámec nynějších finančních možností 
AOPK. S tímto rozhodnutím a jeho odů-
vodněním nesouhlasíme. Majitelé budov 
jsou ochotni umožnit další provoz stanice 
a finanční zdroje je možné čerpat nejen 
z rozpočtu AOPK. 

Stanice ochrany fauny v Pavlově je 
nej starším a druhým nej větším odborným 
pracovištěm pro umisťování poraněných 
živočichů v České republice. Jen v roce 
2007 přijala do své péče 176 živočichů 41 
druhů, mj. třeba vzácného orla královského 
či supa bělohlavého. Za dvacet let činnosti 
s e j í podařilo zachránit přes 70 nalezených 
jedinců vydry říční, včetně Vydrýska, titul-
ního hrdiny populárního večerníčku, který 
hravou formou rozvíjí a posiluje v dětských 
divácích pozitivní vztah k přírodě. Kromě 
toho je tato stanice nezastupitelná v rámci 
osvětové a výchovné činnosti. Loni j i na-
vštívilo téměř 4500 osob a jej í zaměstnanci 
se zúčastnili šestnácti osvětově zaměřených 
regionálních akcí. Stanice se věnovala také 
environmentální výchově a vzdělávání. 
Přednášky, semináře či j iné akce pro veřej-
nost s ukázkou živočichů zaznamenávají 
velký ohlas zejména u dětských návštěv-
níků. SOF Pavlov j e v tuto chvíli jedinou 
státem provozovanou institucí svého druhu 
v celé ČR a díky svým široce známým ak-
tivitám je nesporně výkladní skříní státní 
ochrany přírody. V kraji Vysočina je to 
navíc jediná instituce s takto širokým zá-
běrem. 

Žádáme vedení A O P K k přehodnocení 
rozhodnutí a k zachování SOF Pavlov v pl-
ném rozsahu jejích současných činností. 

Kontakty: 
ZO SZ Ledeč n. S. - Petr Fiala, předseda ZO, 
gint@septak.cz, 721 981 816 
ZO SZ Světlá n. S. - Šárka Nevoralová, 
předsedkyně ZO, nevoralova.hb@centrum.cz, 
603 451 872 
ZO SZ Kožlí - Mirek Pecha, člen ZO, 
koridor@centrum.cz, 723 282 164 
KO SZ Vysočina - Jiří Pykal, předseda 
krajské organizace, jiri.pykal@zeleni.cz, 
602 725 509 
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PODĚKOVÁNÍ POLICISTA JIŘÍ WURM ODCHÁZÍ DO CIVILU 

Prodej a servis el. nářadí, 
převíjení elektromotorů 

Husovo nám. 11 
(vedle tabáku), Ledeč n. S. 

Tel.: 724 398 602 
(7-16 hod) 

PRODÁM 
byt 1+1 v osobním 
vlastnictví (36 m2), 

sídliště v Ledči nad Sázavou. 
Cena dohodou. 

Kontakt na tel.: 777 313 313. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se přišli 20. října 2008 v tak velkém po-
čtu naposledy rozloučit s mojí drahou manžel-
kou, paní Marií Franclovou a doprovodit ji 
na její poslední cestě. 

Za zarmoucenou rodinu děkuje 
manžel Jindřich Franci 

Velmi mě potěšilo blahopřání a dárky, kte-
rých se mi dostalo z ledečské radnice, od všech 
mých příbuzných a známých při příležitos-
ti mého životního jubilea. Všem mnohokrát 
děkuji a přeji jim rovněž pevné zdraví a ra-
dost ze života." 

František Panský, 
Ledeč nad Sázavou 

Děkujeme prostřednictvím Ledečských 
novin záchrannému sboru ledečských hasičů 
a Technickým službám, panu Kellerovi za 
poskytnutí pomoci při likvidaci padlého stro-
mu na náš dům dne 1. prosince 2008, kdy při 
silném větru došlo k poškození střechy tímto 
stromem. 

Josef a Miroslava Plevovi 

MíranezaměstnanostivmikroregionuLedečnadSázavouk30.11.2008 činila5,49 %, 
což je 295 uchazečů o zaměstnání (z toho 167 žen). Průměrná míra nezaměstnanosti 
v okrese Havlíčkův Brod byla 5,08 %. 

K 30.6.2008 byla na Ledečsku nezaměstnanost 4,03 %. Počet nezaměstnaných vzros-
tl od té doby o 82 uchazečů o zaměstnání (k 30. 6. 2008 - 213 uchazečů o zaměstnání). 

K 31.10.2008 byla na Ledečsku nezaměstnanost 4,74 %. Počet nezaměstnaných vzros-
tl od té doby o 33 uchazečů o zaměstnání (k 31. 10. 2008 - 262 uchazeči o zaměstnání). 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 170 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti je zde 5,24 %. 
Počet volných pracovních míst na Ledečsku činil k 30. 11. 2008 celkem 68 míst. Na 

jedno volné pracovní místo připadá na Ledečsku 4,34 uchazeče o zaměstnání. 

Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Ledči na Sázavou Jiří Wurm u policie 
končí. V průběhu pátečního setkání u příležitosti zahájení nově opravených prostor le-
dečské policejní služebny to uvedl Jaroslav Hrdina, havlíčkobrodský policejní ředitel. 
„Z řad policie odchází poctivý, svědomitý a pracovitý muž, který se nemalou měrou 
zasloužil třeba právě o to, aby policisté v Ledči nad Sázavou pracovali v důstojných 
podmínkách," řekl Hrdina. „Patří mu můj dík za velmi slušně odvedenou práci," do-
dal. 

Též vedení města chce touto cestou poděkovat Jiřímu Wurmovi za dlouholeté pů-
sobení na obvodním oddělení Policie v Ledči nad Sázavou, za dobrou spolupráci při 
řešení krizových situací, vždy ochotnou pomoc při zajišťování veřejných akcí města 
i akcí místních organizací a za osobní (někdy i svérázné) nasazení v mnoha nelehkých 
případech. Po jeho odchodu bude Policie ČR v Ledči nad Sázavou opravdu pracovat 
v důstojných podmínkách nových služeben a s novou technikou. Nejdůležitější je však 
skutečnost, že obvodní oddělení Policie ČR nadále v našem městě zůstává. 

Situace na trhu práce v mikroregionu 
Ledeč nad Sázavou 

Tirulilářství 
Josef Dundáček 

nabízí zakázkovou 
výrobu a montáž: 
- kuchyňských linek 

- kancelářského nábytku 
- bytového nábytku 

Olešná, Havlíčkův Brod 
tel.: 608 909 170 

Ledeč nad Sázavou 
tel.: 608 936 886 

POZVÁNKA 
na vánoční výstavu prací 

žáků ZŠ Habrecká. 
Srdečně Vás zveme na výstavu 
našich prací a výrobků, která 
se uskutečniv DDM ve dnech 

16.- 17. 12. 2008. 
Výstava začíná v úterý 
od 10 hod. do 16 hod. 
a pokračuje ve středu 

od 8.30 hod. do 12 hod. 
Těšíme se na vaši návštěvu, 

žáci ZŠ Habrecká 

OZNÁMENÍ 
Ordinace praktického 
lékaře MUDr. Maštálky 
bude od ledna 2009 

rozšířena 
o další novou odpolední 

ordinační dobu: 
PONDĚLÍ 14-18 hod. 
- pouze preventivní 

prohlídky! 

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 značkou 5/R5. 
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