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KOLOBĚH OPRAV 
NA LEDEČSKÉM HRADU 

Pohromou pro ledečský hrad byl 9. březen 1879. V tento den vypukl v podhradí 
požár a přenesl se až na hrad, který byl z valné části požárem zničen. Jen pomalu pro-
bíhaly opravy všech budov. Největší z nich od července 1937 do června 1942. Velká 
část omítek ale byla neodborně opravena a zanikla tak část psaníčkových sgrafit. 

V letošním roce opět probíhá oprava hradu a na prvním místě dojde na části objektu 
k rekonstrukci původních omítek. O všech pracích i historických souvislostech vás 
budou Ledečské noviny průběžně informovat. 
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NA KONCI DRUHÉHO KVETNOVEHO TÝDNE 
SE V LEDČI JEDE SKVĚLÝ MOTOKROS 

LEDEČSKÝ MOTOKROS SE POJEDE JAKO PŘEBOR 
SMS PARDUBICE „MATEŘIA CUP" 

DNE 8. KVĚTNA 2009 
VE VŠECH TŘÍDÁCH: 

65 , 80 , 125, OPEN, HOBBY A VETERÁN 
(VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 11) 

Výzva pro držitele psů 
Vyzýváme všechny držitele psů na území města 

Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí, kteří do-
posud nesplnili svoji oznamovací povinnost o dr-
žení psa, a to do deseti dnů od vzniku své poplat-
kové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců 
nebo započetí držení psa staršího dle čl. 4 Obec-
ně závazné vyhlášky města Ledče nad Sázavou 
č. 5/2003, nebo neplní svoji poplatkovou povinnost 
danou touto vyhláškou, aby tak učinili nejpozději 
do 30. června 2009, do kdy bude možno provést 
nesplněnou oznamovací a poplatkovou povinnost 
bez sankcí. Po tomto termínu provedou příslušní 
úředníci městského úřadu kontrolu a v případě ne-
splnění těchto povinností vyměří platebním výmě-
rem poplatkovou povinnost ve výši trojnásobku až 
za 3 roky zpětně. 

Ing. Jan Čepa, 
vedoucí odboru samosprávy 

SENATORSKE ODPOLEDNE 
V pondělí 18. května 2009 od 14 do 17 hodin lze 

využít v Informačním centru v Ledči n. S. návštěvy 
- senátorského dne - senátora Prof. RNDr. Bedři-
cha MOLDANA pro zodpovězení vašich dotazů, 
případně řešení problémů. 

VÝSTAVA V GALERII MUZEA 
NA HRADĚ LEDEČ 

Od 3. dubna do 28. května 2009 probíhá v gale-
rii muzea výstava kresby a grafiky Markéty Peli-
kánové nazvaná „Židovský příběh". 

Mgr. Markéta Pelikánová se narodila 13.3.1977 
v Teplicích v Čechách, žije s manželem a synem 
v Ledči nad Sázavou. Po gymnáziu v Čáslavi 
studovala Vyšší odbornou školu umění ve Zlíně. 
Dále vystudovala učitelství pro střední školy, obor 
výtvarná výchova-výtvarná tvorba na Ostravské 
univerzitě. Pracovala jako učitelka na Střední 
umělecké škole AVEART a poté jako pedagog 
v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. 
Nyní je na rodičovské dovolené. Vždy se věnova-
la hlavně kresbě a volné grafice-čárovému leptu 
a akvatintě. 

Na snímku z vernisáže je autorka kreseb 
a grafik - Markéta Pelikánová. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 9. března 2009 

I. RM schvaluje: 
- žádost paní Zdeny Fantové o příspěvek na dopravu své dcery Terezy do staci-

onáře Petrklíč ve výši 2.000,- s tím, že příspěvek bude poskytnut z prostředků 
vyčleněných radě města. 

- smlouvu o převodu vlastnictví k majetku ČR na pět ochranných kompletů (zá-
sahový oděv a obuv) pro Jednotku požární ochrany Vrbka v celkové účetní 
hodnotě 44 250,15 Kč s tím, že převod bude proveden bezúplatnou formou. 

- smlouvu o servisu produktu FENIX s firmou ASSECO, a.s. Praha za částku 
382 223,24 Kč/rok včetně vzdálené správy a DPH. 

- přijetí nabídky akademického malíře Mgr. A. Martina Findeise na zhotovení 
malované panoramatické mapy města a regionu Ledečsko. 

- Josefu Peškovi žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v ul. Čechova 77 
v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 2. 2009 do 31. 12. 2009. Rada města 
Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 630,- Kč měsíčně. 

- ukončení nájmu bytu č. 18, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pe-
čovatelskou službou, dohodou ke dni 31. 3. 2009. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 18, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou 
v domě s pečovatelskou službou paní Marii Rýdlové, z Ledče nad Sázavou, a to 
na dobu neurčitou. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
Kč 630,- měsíčně. 

- ukončení nájmu bytu č. 1105, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě 
s pečovatelskou službou, dohodou ke dni 31. 3. 2009. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 1105, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou 
v domě s pečovatelskou službou panu Jaroslavu Steinerovi z Ledče nad Sáza-
vou, a to na dobu neurčitou. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
Kč 912,- měsíčně. 

- žádost Anny Žákové o ukončení nájmu bytu č. 1 v domě čp. 790, ul. Barborka 
v Ledči nad Sázavou, a to dohodou ke dni 31. 3. 2009. 

- Anně Žákové pronájem bytu č. 1 v domě čp. 400, ul. 28. října v Ledči nad Sáza-
vou, na dobu neurčitou od 1. 4. 2009. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 
nájemné sjednané dohodou ve výši 1531,- Kč měsíčně. 

- ukončení nájmu dohodou s paní Lenkou Janouškovou na nebytové prostory - kan-
týna v domě čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou ke dni 31.3. 2009. 

- zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - kantýna o dvou místnostech 
v III. patře polikliniky čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou. 

- ukončení nájmu dohodou s paní Renatou Nováčkovou na nebytové prostory 
v domě čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou - 1 místnosti s termínem 
ke dni 31. 3. 2009. 

- zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - 1 místnost v III. patře polikli-
niky čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou. 

- ukončení nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 19. 11. 1997 s paní Lenkou Kra-
jíčkovou z Habreku na nebytové prostory v domě čp. 560 v ulici Hlaváčova 
v Ledči nad Sázavou s termínem ke dni 31. 5. 2009. 

- zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - 1 místnosti o ploše 25 m2 v bu-
dově čp. 560 v ulici Hlaváčova v Ledči nad Sázavou. 

- doplnění městské povodňové komise (MPK) o dva nové členy z řad zaměstnanců 
Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, a to Jiřího Vránu a Luďka Šímu a ukládá 
tajemníkovi MPK ing. Břetislavu Dvořákovi provést aktualizaci Povodňového 
plánu v části personálního složení MPK a kontaktních údajů na její členy. 

Termín: 31. 3. 2009 
Zodpovídá: Ing. Břetislav Dvořák 

II. RM ukládá: 
- referentovi pro rozvoj města, Luďku Šímovi prověřit možnost spolufinancová-

ní zhotovení malované panoramatické mapy města a regionu Ledečsko z dotač-
ních programů. 

Termín: 31. 3. 2009 
Zodpovídá: Luděk Šíma 

- starostovi města Stanislavu Vrbovi projednat možnost spolufinancování zho-
tovení malované panoramatické mapy města a regionu Ledečsko na jednání 
mikroregionu Ledečsko a jednat s Mgr. Martinem Findeisem o ceně. 

Termín: 31. 3. 2009 
Zodpovídá: Stanislav Vrba 

- OdMal zajistit v souladu s výpovědí změnu nájemní smlouvy formou dodatku 
k nájemní smlouvě ze dne 22.8.2008 s paní Renatou Nováčkovou, Růžová 403, 
Ledeč nad Sázavou. 

Termín: 31. 3. 2009 
Zodpovídá: Ing. Jan Cepa - ved. OS 

- OdMal vyzvat příslušné odbory Krajského úřadu kraje Vysočina (dopravní 
a majetkový) a Krajskou správu a údržbu silnic k realizaci návrhu sanačních 
opatření vypracovaného Centrem dopravního výzkumu v rámci bezpečností 
inspekce křižovatek silnic 11/130 a 11/339 v Ledči nad Sázavou. Kopii výzvy 
zaslat náměstkovi hejtmana ing. Jouklovi. 

Termín: 31. 3. 2009 
Zodpovídá: Ing. Jan Cepa - ved. OS 

- referentovi pro IT Ing. Michalu Ptáčníkovi zajistit fyzickou záměnu tiskáren Color 
Laser Jet HP 9500mfp mezi pracovišti sekretariát úřadu a Informačním centrem. 

Termín: 31. 3. 2009 
Zodpovídá: Ing. Michal Ptáčník 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 30. března 2009 

I. RM bere na vědomí: 
- informaci o kontrole plnění usnesení Rady města za rok 2008 a 2009. 
- informaci starosty města o jednání vedení města v období od 10. 3. 2009 do 

30. 3. 2009. 
- informaci referenta pro rozvoj města pana Luďka Šímy o možnostech čerpání 

finančních prostředků z dotačních titulů Fondu Vysočiny. 
- oznámení správce bytového fondu firmy ATOS o přechodu nájmu bytu č. 8 

v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou na Zdenku Lebedovou, a to 
v souladu s ustanovením § 706 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zá-
koníku, ve znění pozdějších předpisů. 

II. RM schvaluje: 
- Dohodu o umístění zařízení k varování a vyrozumění obyvatelstva s ČR-HZS kraje 

Vysočina (rotační siréna) na střeše budovy Základní školy v ulici Nádražní. 
- Smlouvu o nájmu nebytových prostorů v objektu hasičské zbrojnice HZS 

v Ledči nad Sázavou pro potřeby SDH Ledeč nad Sázavou na dobu do 31. 12. 
2012, a to bezúplatně. Město se bude podílet na úhradě 8% fakturované ceny 
spotřeby elektrické energie, plynu a nákladů na vodné a stočné. 

- pronajmout nebytové prostory - 1 místnost v III. patře polikliniky čp. 450 
v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou panu MUDr. Jaroslavu Kroutilovi z Led-
če nad Sázavou s termínem od 1. 4. 2009. 

- pronájem nebytového prostoru - kantýny o dvou místnostech o ploše 41,23 m2 

v II. NP na poliklinice čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou paní Daně 
Čermákové z Ledče nad Sázavou s termínem od 1. 4. 2009. 

- zřízení vyhrazeného parkování v Ledči nad Sázavou ul. Marie Majerové před 
domem čp. 924 pro Marka Kocisce (osobu těžce zdravotně postiženou). Vyzna-
čení parkovací plochy (psaníčko) a úprava svislého dopravního značení bude 
na náklady žadatele. 

- zřízení vyhrazeného parkování v Ledči nad Sázavou ul. Stínadla před domem 
čp. 1036 pro osobu těžce zdravotně postiženou (pana Pokorného). Vyznačení 
parkovací plochy (psaníčko) a doplnění svislého dopravního značení, vše bude 
vybudováno na náklady žadatele. 

- zveřejnění záměru směnit nebo odprodat část pozemku pare. č. 333/1 v kat. 
území Habrek (u bývalé prodejny). 

- zveřejnění záměru odprodat část pozemku pare. č. 2236/1 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou (ulice Melechovská). 

- manželům Janu a Miloslavě Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
č. 9 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 4. 2009 do 31. 
8. 2009. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
ve výši 1641,- Kč měsíčně. 

- uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajiš-
tění ostatní dopravní obslužnosti nad rámec základní dopravní obslužnosti úze-
mí kraje Vysočina pro rok 2009 s ČSAD Benešov a.s. za cenu 29,67 Kč/l km. 

- doplnění ceníku služeb na Informačním centru dle podkladového materiálu 
RM-04/2009-21. 

- uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - Následná péče o sadové úpravy v lesopar-
ku Šeptouchov v Ledči nad Sázavou" s firmou EKOIMPEX. Předmětem a úče-
lem smlouvy je údržba zeleně lesoparku Šeptouchov na roky 2009. Smluvní 
cena pro rok 2009 představuje částku 165.252,10 s DPH. Rada města zároveň 
pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí č. HBA-VL-11/2009 
s Úřadem práce H.Brod pro veřejně prospěšné práce a pověřuje starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem této dohody. 

- uzavření „Dohody o svěření osobního motorového vozidla do společného uží-
vání jakožto vozidla referentského" s panem Františkem Plevou z Informační-
ho centra Ledeč nad Sázavou. 

III. RM ukládá: 
- odboru samosprávy zveřejnit na úřední desce, městských vývěskách, webo-

vých stránkách a v Ledečských novinách výzvu ke splnění oznamovací po-
vinnosti o držení psa dle čl. 4 OZV č.5/2003 k termínu 30. 6. 2009, a to bez 
uplatnění sankcí. Od 1. 7. 2009 pak provést kontroly dodržování oznamovací 
a poplatkové povinnosti o držení psa a v případě nesplnění těchto povinností 
vyměřit platebním výměrem poplatkovou povinnost ve výši trojnásobku až 3 
roky zpětně. 

Termín: dle úkolů 
Zodpovídá: Ing. Jan Cepa - ved. OS 

IV. RM jmenuje: 
- jako sekretáře likvidační komise Města Ledeč nad Sázavou referenta oddělení 

majetku a investic Jiřího Vránu a zároveň z této funkce odvolává stávajícího 
sekretáře Luďka Šímu - referenta rozvoje města. 
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Úryvky z dopisu, který potěšil 
O chráněném bydlení 

Včera, 24. 3. 2009, jsme se byli s Radkem podívat na byty v Praze 9 - Černý most, 
ve kterých se program chráněného bydlení realizuje, a byl nám vysvětlen vlastně celý 
princip, na jehož základě tento program funguje. Včetně aktivit, finančních nákladů, 
odpovědnosti pracovníků Domu sociálních služeb a také rodičů (opatrovníků). Víte, 
Radek byl s tím, co viděl, určitě spokojen a já jsem se ujistil v tom, že mé představy 
nebyly moc vzdáleny od reality. Ano, tudy vede cesta k tomu, abych nemusel mít 
strach o budoucnost Radka. 

O příspěvku na péči 
Chápu také to, že pokud se změnil celý systém vyplácení sociálních dávek, tzn. 

já dostávám peníze a já se rozhoduji, jakou nebo kterou službu si „koupím", pak si 
musím vybrat to, co osobě, které jsou tyto finanční prostředky určeny (Radkovi), pro-
spěje, co mu zabezpečí nějaký ten slušný „standard" v péči a co také pomůže nebo 
ulehčí mně ve starosti o něj. 

O odchodu ze stacionáře 
To, že Radek bude muset opustit váš stacionář, je dáno objektivními skutečnostmi 

a mým bydlištěm a prací v Praze. Mohu vám zodpovědně říci, že si vážíme péče, kte-
rou Radek během sedmi let (no jó, ten čas hrozně letí) dostával a také chci poděkovat 
za to, co se Radek v Petrklíči nového naučil. Bude to těžké loučení s lidmi, kteří nám 
oběma moc pomohli, ale věřím, že vzdálenost mezi Prahou a Ledči nad Sázavou není 
tak velká, abychom se nemohli třeba někdy přijet podívat. 

O vděčnosti 
Tolik o tom, co jsem včera „provedl" resp. co jsme s Radkem „provedli". Píši proto, 

abyste o tom rozhodnutí věděla jako jedna z prvních, protože jste se o Radka starala(i) 
velmi pěkně. Radek už se také těší na dovolenou do Itálie a v této souvislosti vám 
a také „Vaškovi" chci moc poděkovat za to, že bude moci jet i přesto, že jsem jako 
doprovod „zklamal" odjezdem (ale pracovním) do jiné země. 

Pozdrav na závěr 
Pozdravujte, prosím, všechny z Petrklíče, přeji vám všem jen radost z práce (která 

je těžká, ale moc potřebná) a těším se na shledanou. 
V. Macháček 

Informace pro obyvatele sídliště a přilehlých 
rodinných domků připojených na TV kabelový rozvod 

K 30. 3. 2009 byla provedena úprava 
v počtu vysílaných stanic v kabelovém 
rozvodu. Z kapacitních důvodů byly ně-
které cizí stanice vyřazeny a nahrazeny 
neplacenými a volně vysílanými nekó-
dovanými českými TV programy. 

Přehled stanic v TKR: 

Stanice 
1. ČT 
2. ČT 
3. NOVA 
4. NOVA CINEMA 
5. PRIMA 
6. PRIMA COOL 
7. ČT 24-ZPRÁVY 

Frekvence 
196,2 - C 08 
2182,25-C 06 
S8, R 12 
S10 
R 03-01RT-BG 
C 0 2 - C C I R 
S18 

8. C T 4 - S P O R T 
9. PUBLIC TV 

10. Z1 
11. O (hudební) 

S20 
S141 
S22 
S16 

12.TA3 (Slovenské zprávy) 210, 25, C10 
13. EUROSPORT S7 
14.RTL S5 
15. MTW S12 
16. PRO 7 S3 

Po technickém zajištění kapacit na 
hlavní stanice bude pokračováno v mož-
nosti rozšíření příjmů neplacených, volně 
vysálaných nekódovaných, TV programů 
(BARRANDOV a event. dalších). 

JF 

Město se stane 
plátcem DPH 

Od 1. 5. 2009 se Město Ledeč nad 
Sázavou stane plátcem DPH. Roz-
hodla o tom novela zákona o DPH 
č. 302/2008 Sb., která mezi povinné 
osoby k dani DPH přiřadila i veřej-
noprávní subjekty, jejichž obrat pře-
kročí 1.000.000,- Kč. Do obratu, kde 
pojmy výnosy a příjmy se nahrazují 
obecnějším pojmem úplata a obra-
tem je tedy souhrn úplat bez daně, se 
započítávají i úhrady za převod ne-
movitostí a nájmy. Město již poda-
lo přihlášku k registraci plátce DPH 
na Finanční úřad a připravuje se na 
změnu účetnictví s tím spojenou. 

-sv-

BŘEZEN 
MĚSÍC KNIHY 

V průběhu měsíce března jsme 
uspořádali v městské knihovně řadu 
besed pro děti. Přivítali jsme zde děti 
z mateřských škol, základní školy 
i školní družiny. Potěšily nás i ma-
minky se svými ratolestmi z mateř-
ského centra Ledňáček, které si spo-
lečně s námi knihovnicemi zahrály 
pohádku O veliké řepě. Inovací opro-
ti minulým rokům bylo představení 
s Hurvínkem, Spejblem a Máničkou, 
kdy menší děti tak dostaly možnost 
seznámit se s knihovním řádem hra-
vou formou. Starší děti si pak pro-
hlédly prostory knihovny, poslechly 
si úryvky z vybraných knížek, od-
pověděly na otázky z různých oborů 
a seznámily se s bohatým knihovním 
fondem. O tom, že besedy přinesly 
výsledek, nás přesvědčili nově za-
registrovaní čtenáři, z čehož máme 
radost určitě nejen my, ale i rodiče 
a učitelé, kteří byli ochotni návštěvu 
knihovny zařadit do výuky. 

vedoucí knihovny 
Pavlína Nulíčková 

PRODÁM 
Prodám levně garáž ve 

Wolkerově ulici (pod Indexem) 
v Ledči n. S. Cena dohodou. 

Kontakt: 603 349 791 
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V Č E L Y fl V Č E L A Ř I 
Na příchod opravdového jarního počasí se všichni těšíme, zimy 

jsme si užili poměrně dost. Na otázku našich spoluobčanů, jak včel-
stva přežívají chladné zimní období, není nikdy možná jednoznač-
ná odpověď. Záleží na tom, v jaké síle a zdravotním stavuje včel-
stvo na zimu připraveno. Většina včelařů si neuvědomuje, že klíč 
k úspěšnému přezimování jejich včelstev začíná prakticky koncem 
července, kdy je třeba včelstva řádně nakrmit a začít léčit proti var-
roáze. To je právě doba, kdy je možno vychovat dlouhověké včely, 
které mají šanci přežít zimní období a z jara vychovat početně silné 
potomstvo. Naplnění tohoto cíle vyžaduje splnění dílčích požadav-
ků a provedení spousty úkonů, které spolu úzce souvisí. V každém 
oboru lidské činnosti je třeba se neustále vzdělávat a předávat si 
zkušenosti a praktické rady. Ve výboru naší včelařské organizace 
jsme si toho vědomi, proto jsme na naši výroční členskou schůzi, 
která se konala 7. března, pozvali Ing. Tomáše Jašu, který nám dvě 
hodiny přednášel o „Racionalizaci chovu včel". Probral problema-
tiku včelaření z pohledu celého roku, hlavně s ohledem na léčení 
včelstev proti varroáze. Ukázal i nové konstrukce úlů a odpověděl 

na řadu konkrétních dotazů. Přítomno bylo 78 včelařů z našich 110 
členů. Organizační chybou bylo, že nebylo zajištěno ozvučení sálu 
a přednášející nebyl hlasově dostatečně disponován, takže starší 
včelaři řádně neslyšeli. Pro příští schůzi již známe cestu, jak toto 
napravit. Hodnocení práce včelařů za rok 2008 provedl předseda 
Josef Bouma. Poděkoval členům za dobrovolně odvedenou práci 
při opravě Včelařského domu, při vydání publikace k výročí za-

ložení spolku, za přípravu slavnostní schůze. Poděkování též vy-
jádřil našim sponzorům i Městu Ledeč n. S. za finanční podporu 
při našich akcích. Stav napadení včelstev varroázou, který se 
každoročně zjišťuje z námi odeslaných vzorků do Výzkumného 
ústavu včelařského v Dole, vyzněl letos příznivě. Zatím, co v roce 
2008 jsme museli z jara přeléčit 20 stanovišť a následně provádět 
v podletí léčbu všech včelstev, letos musíme ošetřit pouze 2 stano-
viště ze 120 a dle rozhodnutí KVSJ nemusíme v podletí provádět 
poměrně pracné a nákladné ošetření Gabonem. Na tomto výsledku 
mají podíl hlavně včelařští důvěrníci, kteří ošetřování včel prová-
dějí dobrovolně a zdarma. 

Naše jednání navštívil i starosta města pan Stanislav Vrba. Podě-
koval přítomným za odvedenou práci v loňském roce, kdy se vče-
lařům podařilo dobře reprezentovat naše město. Úkoly pro letošní 
rok, které byly odhlasovány v usnesení, jsou: Uspořádat kurz me-
dového pečiva, nepolevit v léčení včel proti varroáze, zdokonalit 
vzájemnou komunikaci mezi členy a výborem pomocí internetu. 
To bude možná u starších členů problém, ale spoléháme na jejich 
šikovné vnučky a vnuky, že svému prarodiči poradí. Za tuto po-
moc dostanou jistě sladkou odměnu a možná se začnou o dědovo 
včelaření více zajímat. V předsálí měli včelaři možnost nakoupit si 
včelařské potřeby i literaturu. Celé jednání trvalo od 8 do 12 hodin. 
Odborného semináře o způsobu léčby včelích nemocí 14. a 15. 
března v Hulicích, kde přednášel Ing. Titěra, CSc. a Ing. Veselý, 
CSc. z Výzkumného ústavu včelařského v Dole, se zúčastnilo osm 
našich funkcionářů. Do plně odborné tematiky vložil Ing. Titěra 
i perličku ze školních lavic: „Medu si cením, protože se nevy-
rábí, ale vzniká poctivou prací". Nyní bude záležet na nás, na 
včelařích, abychom na poctivou práci včel navázali naší pečlivostí, 
aby letošní výsledky při včelaření byly dobré. Sice v televizních 
novinách na Nově 10. března zaznělo stanovisko, že medu bude 
letos dost. Takovéto prognózy bereme s rezervou, protože nevíme, 
jak teplotně příznivý bude duben a jaká překvapení pro naše včely 
příroda připraví od května do července. První bod našeho usnesení 
z výroční schůze: Uspořádat kurz medového pečiva byl již splněn. 
V pátek 27. 3. odpoledne a 28. 3. dopoledne se sešlo 27 žen - ro-
dinných příslušnic našich včelařů i členek a učily se péci a hlavně 
zdobit medové perníky. Naposledy byl takovýto kurz uspořádán 
v Ledči n. S. 11.-13.3. 1988, tehdy s účastí 78 žen a děvčat. Foto-
grafie jsou z letošního kurzu. 

T 
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Arboretum - škola v přírodě 
Základní škola Ledeč nad Sázavou získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělání 

pro konkurenceschopnost (OPVK) na projekt Arboretum - škola v přírodě ve výši 2 045 606 Kč. 
(Zhruba 70% ze získaných prostředků je určeno na odměny členů realizačního týmu.) 

Tento projekt je financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a z části také ze státního 
rozpočtu ČR. 

ZŠ Ledeč nad Sázavou bude tento projekt realizovat spolu s partnery, což jsou: Město Ledeč 
nad Sázavou a ZŠ Habrecká Ledeč nad Sázavou. 

Cílem tohoto projektuje vytvořit pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí. Tohoto cíle by-
chom chtěli dosáhnout vybudováním arboreta zaměřeného hlavně na dřeviny rostoucí v našem 
regionu. Arboretum bude přírodní učebnou, prostorem pro získávání pracovních dovedností 
a rozvoje spolupráce mezi žáky. K výuce v arboretu budou využívány námi vypracované učební 
texty a pracovní listy. Výuka tak bude pro žáky zajímavější. 

Všechny aktivity projektu jsou určeny pro žáky obou zúčastněných škol. Žáci budou zapojeni 
již od první aktivity (výtvarné činnosti na motivy dřevin, návštěvy již vybudovaných arboret, 
projektové dny - dřeviny kolem nás), dále pak navržení arboreta až po jeho realizaci. 

Celý projekt bude zahájen v dubnu 2009 a ukončen v březnu 2011. 

H A R M O N O G R A M K L Í Č O V Ý C H 
A K T I V I T P R O J E K T U 

1. duben - červen 2009 
Žáci v rámci výuky výtvarná výchova a výtvarné činnosti kreslí obrázky, modelují z hlíny 

stromy ap. O hodinách digitálních technologií žáci zdokumentují stávající zeleň ve dvoře školy 
a pořizují fotografie dřevin rostoucích v našem okolí. Tato klíčová aktivita bude ukončena výsta-
vou výtvarných děl a fotografií. 

2. duben - červen, září 2009 
Realizační tým připraví tři projektové dny: Škola v lese, Les ve škole, Stromy . V rámci těchto 

dnů se žáci pomocí nejrůznějších aktivit blíže seznámí s dřevinami typickými pro náš region. 

3. září 2009, květen, červen 2010 
Návštěva arboret - žáci navštíví arboreta a získají zde inspiraci. 

4. září - listopad 2009 
Žáci navrhnou vzhled a uspořádání arboreta. Tato aktivita bude zakončena výstavou a výbě-

rem nejlepších prací. 

5. prosinec 2009 - únor 2010 
Na základě vítězných žákovských prací vytvoří realizační tým konečnou podobu arboreta. 

6. březen 2010 - červen 2011 
Realizace arboreta žáky 

7. září 2010 - červen 2011 
Realizační tým vytvoří učební dokumenty (učební texty, pracovní listy, metodiky). 

8. září 2011 - březen 2012 
Pilotní ověření vytvořených učebních dokumentů. 

realizační tým 

Projekční laserové 
střelnice! 

Dovolujeme si vás pozvat do naší nově 
otevřené projekční laserové střelnice, která se 
nachází v Cafe Bar Aebi, Husovo nám. 139, 
Ledeč nad Sázavou 

Co vlastně je projekční 
laserová střelnice 

Laserová projekční střelnice je určena pro 
zábavu, pro pěstování základních střeleckých 
návyků i pro nenáročné soutěžení. 

Je to moderní trenažér s interaktivní videopro-
jekcí, který pracuje na principu laserového pa-
prsku. Výsledky střelců vyhodnocuje akusticky, 
opticky a numericky. Obsahuje 15 střeleckých 
témat s množstvím kombinací, např. Terčové 
disciplíny, trap - střelba na asfaltové terče, lov na 
kachny, bažanty, sviště a další sportovní střelbu 
z pistole a pušky. Vhodné pro více hráčů. 

Provozní doba dle objednávky na tel.: 
731 98 99 99 nebo na kavárně. 

Cena 1 h 200,- Kč 
2 h 380,-Kč 
3 h 560,- Kč 

Možnost zakoupení permanentky 
10 h 1700,-Kč 

nebo 20 h 3200,- Kč 

Budeme se na vás těšit. 

NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

ČSOB Pojišťovna 
Otevřeno: Po, St 8:00 - 12:00 

Čt 8:00-12:00 

Husovo náměstí 9 
(vedle městského úřadu) 
Kontakt: Silvie Vlková, 

tel. 605 789 210 

Dopoledne plné zpěvu 
3. března se uskutečnilo v ZS Habrecká 

Ledeč okresní kolo pěvecké soutěže žáků zá-
kladních a praktických škol. Tato soutěž má již 
dlouholetou tradici a v letošním roce připadlo 
její pořádání právě na naši školu. Soutěže se 
zúčastnili ještě žáci základní a praktické školy 
z Chotěboře a z Havlíčkova Brodu. Soutěžilo 
se ve třech kategoriích: 

I. kategorie - 1.-5. třída, II. kategorie -
6.-9. třída, III. kategorie - duo, trio 

Soutěž měla vysokou úroveň a naši žáci si 
vedli velmi dobře. Dan Pavelka se umístil ve 
druhé kategorii na 1. místě a naše trio ve slo-
žení Dan Pavelka, Sandra Kalhotková a Michal 
Plaskoň obsadilo pěkné 2. místo. Všichni účast-
níci byli odměněni, kromě potlesku i drobnými 
dárky a ti nej lepší si odnesli diplomy a hodnotné 
věcné ceny, na které přispělo i Město Ledeč. 

Děkujeme všem zúčastněným učitelům za 
vzornou přípravu a zpěvákům i zpěvačkám za 
jejich skvělé výkony a všichni se těšíme na 
příští setkání, tentokrát v H. Brodě. 
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• Za Koželužnou padly topoly 
Se souhlasem ledečského odboru životního 

prostředí a ještě v době vegetačního klidu ne-
chal majitel pozemku mezi Koželužnou a vilou 
Markéta o předposledním březnovém víkendu 
pokácet desítku přerostlých topolů nebezpečně 
nakloněných nad řeku Sázavu. Jakmile to po-
časí umožní, postará se též o odvoz pořezaných 
kmenů a o úklid celého pozemku tak, aby tato 
část břehu Sázavy na příjezdu do města vypa-
dala opět k světu. Rozhodnutím odboru život-
ního prostředí byla majiteli pozemku stanovena 
povinnost náhradní výsadby za pokácené topo-
ly. Na tom samém místě by měly být vysázeny 
stromy nové. 

• Tři jednání na kraji 
V měsíci březnu se uskutečnila hned tři jedná-

ní zástupců města s představiteli kraje Vysočina. 
První proběhlo v pátek 20. 3. 2009 u náměstka 
hejtmana Ing. Libora Joukla, zodpovědného za 
dopravu a investice. Týkalo se stavu místních 
komunikací v ulicích Nádražní a J. Haška, kte-
ré při nedávných rekonstrukcích krajských ko-
munikací v našem městě sloužily jako objízdné 
trasy. Společně s vedoucí investičního oddělení 
Krajského úřadu kraje Vysočina se podařilo na-
lézt řešení finanční pomoci kraje při jejich le-
tošních opravách. 

Druhé jednání se uskutečnilo v úterý 24. bře-
zna na ledečské radnici, kam se na pozvání 
místostarosty Doležala dostavil předseda legis-
lativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina 
JUDr. Drahoslav Oulehla. Předmětem jedná-
ní bylo obecné určení zodpovědnosti úřední-
ků za svá rozhodnutí. Jak jsme předpokládali, 
tuto zodpovědnost řeší zákon č. 82/1998 Sb. 
S JUDr. Oulehlou jsme se dohodli na potřebě 

důraznějšího připomenutí této zodpovědnosti 
všem úředníkům, jak těm krajským, tak těm 
obecním. 

Třetí jednání absolvovali starosta s místosta-
rostou o týden později, v pátek 27. března 
u radního pro sociální věci Bc. Petra Krčála. 
Tentokráte byla předmětem jednání potřeba 
vzájemného sladění zájmů LDN a ÚSP Háj. 
Nemocnice Ledeč - Háj, s.r.o. užívá na základě 
nájemní smlouvy jedno patro v krajské budově 
ÚSP Háj, kde má umístěno celkem 28 lůžek. 
Tato nájemní smlouva končí v březnu 2010. Do 
té doby nestačí Nemocnice Ledeč - Háj zajistit 
náhradní prostory, a proto za podpory města vy-
jednává o posunu termínu na rok 2012. 

Návštěva poslance Bičíka 
Poslanec Parlamentu ČR Mgr. Milan Bičík 

(KSČM) navštívil ve čtvrtek 12. března 2009 
v doprovodu své asistentky naše město. Na le-
dečské radnici ho přijal starosta města a spo-
lečně více jak hodinu besedovali o otázkách 
školství. Mgr. Milan Bičík je totiž v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR členem výboru pro 
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýcho-
vu. V souladu se závěry jednání na posledním 
zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sáza-
vou a školské radě Základní školy Ledeč nad 
Sázavou jej starosta města seznámil v obecné 
rovině s problémem masivního odchodu žáků 
5. tříd na víceletá gymnázia. Dále jej požádal 
o podporu společné žádosti města a TJ Kovo-
finiš na získání dotace pro rekonstrukci kabin 
na ledečském letním stadionu. 

Konkrétní informace k problematice třetino-
vého poklesu a odchodu dětí ze základních škol, 
podpořené statistickými údaji, citací z kon-
cepčních materiálů ministerstva školství, kraje 
Vysočina a odborného tisku pak poslanec Bi-
čík vyslechl v kanceláři ředitele Základní školy 
Ledeč nad Sázavou Mgr. Jaroslava Kosprda. 
Shodli se na tom, že před tímto problémem ne-
lze schovávat hlavu do písku a bude ho třeba 
z ministerské a krajské úrovně řešit. 

Poslanec Bičík se též zajímal o počty pedago-
gických pracovníků v ledečské základní škole, 
jejich aprobovanost, školní vzdělávací program, 
o názory na státní maturity a připravované změ-
ny školského zákona. Jako bývalý učitel nachá-
zel s panem ředitelem Kosprdem v mnohých 
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otázkách společné názory, které hodlá prosazo-
vat na jednáních v sněmovním podvýboru pro 
školství, jehož je předsedou. 

• Komunitní plánování sociálních služeb 
Z rozhodnutí Zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou probíhají od počátku letošního roku 
nová kola komunitního plánování sociálních 
služeb (KPSS). Tentokrát je však organizáto-
rem schůzek KPSS pouze Město Ledeč nad 
Sázavou, resp. odbor sociálních služeb. Ten se-
zval jednotlivé poskytovatele k několika jedná-
ním, na kterých se formovaly potřeby občanů 
v sociální oblasti. 

Do samostatné působnosti města patří spravo-
vání záležitostí, které jsou v zájmu města a jeho 
občanů, zejména pak vytváření podmínek pro 
uspokojování potřeb občanů a rozvoj sociální 
péče, jak je uvedeno v § 35, odst. 1 a 2 Zákona 
o obcích č. 128/2000 Sb. Proto se město roz-
hodlo zpracovat svůj vlastní KPSS, kde budou 
potřeby občanů a rozvoj sociálních služeb spe-
cifikovány. S konečným zněním KPSS bude ve-
řejnost posléze seznámena. 

• Vítězem Hobby-ligy se stal tým S&K&K 
Po dvouleté odmlce se hokejový tým S&K&K 

stal opět vítězem 1. skupiny Hobby-ligy, když 
poslední březnovou neděli večer 29. 3. 2009 
v ATOS Aréně porazil ve finálovém utkání muž-
stvo AHS Kámen 3:1. V boji o třetí místo zvítězil 
tým Kovofiniše nad HC Bohumilice kontumač-
ním výsledkem pro napadení rozhodčího. 

Ve 2. skupině zvítězil tým z Bernartic, druhý 
skončil tým Kola, třetí Qalita a čtvrtý HC Chaos. 

Celosezonní hokejová soutěž amatérských 
družstev širokého regionu Ledečska nesoucí 
název Hobby-liga byla zakončena slavnostním 

předáním cen, které byly připraveny pro všech 
29 zúčastněných týmů. 

Mužstvo S&K&K vedené Milošem Kavkou 
den před finálem Hobby-ligy zvítězilo i v so-
botním hokejovém turnaji, jehož bylo organizá-
torem a hostitelem. Turnaje se celkem zúčastni-
lo 6 hokejových mužstev. 

• Grafické porovnání 13 povodní za 150 let 
Město Ledeč nad Sázavou postihlo za posled-

ních 150 let 36 povodní dosahujících současné 
úrovně III. stupně povodňové aktivity - stavu 
ohrožení. Ta největší zasáhla naše město v roce 
1862. Tehdy úroveň hladiny vystoupala až na 
390cm, což je ještě o 169 cm více než v roce 
2006, kdy se nám voda rozlévala i po náměstí. 
Ve 20. letech minulého století bylo město Ledeč 
zaplavováno rok co rok dvoumetrovými povod-
němi! Letos k nám byla řeka Sázava milosrd-
ná, její hladina vystoupala „pouze" na úroveň 
109 cm. I to však stačilo k tomu, aby například 
ve sklepě městského domu čp. 77 v ulici Če-
chova začala z podlahy prýštit spodní voda! 

Grafické porovnání 13 největších povodní 
s tou letošní vypadá následovně: 

1862 1891 1302 1909 1920 1922 1922 1323 19Z5 1926 1934 1947 2006 2009 

-SV-
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Obecně prospěšná společnost 
Stanice Pavlov o.p.s. 

Rozhodnutí zřizovatele a dosavadního pro-
vozovatele - AOPK ČR o ukončení provozu 
stanice ochrany fauny v Pavlově patrně není 
třeba čtenářům připomínat. Spatné zprávy se 
šíří rychle a tato byla široce medializována, 
diskutována a dokonce vyvolala otevřený 
nesouhlas veřejnosti. Přesto se na rozhodnu-
tí AOPK nic nezměnilo a je třeba se připra-
vit i na to, že bude naplněno. Aby se vědělo 
i o dobrých zprávách, chceme informovat 
veřejnost o tom, že ukončení provozu ze stra-
ny AOPK nemusí znamenat konec stanice. 
V současné době je zakládána obecně pro-
spěšná společnost Stanice Pavlov o.p.s. Jejím 
cílem je zachování provozu zařízení v celém 
rozsahu, pochopitelně s využitím stávají-
cích pracovníků stanice. Jsme velmi rádi, že 
pro členství ve správních orgánech zakláda-
né společnosti se podařilo získat odborníky 
i představitele veřejné správy. 

Založení společnosti předcházelo hledání 
finančních zdrojů jak na vykoupení majetku 
a úhrady budoucích provozních nákladů, tak 
i na zajištění financování opravy a rekonstruk-
ce areálu, která je pro další existenci nezbytná. 
S tím souvisí další dobrá zpráva - k výkupu 
majetku a rekonstrukci útulku pro handicapo-
vaná zvířata lze získat prostředky z Operač-
ních programů EU. 

Získání dotace pro nově vzniklou orga-
nizaci není jednoduché - mimo jiné je třeba 
prokázat schopnost spolufinancování projektu 
a jeho dlouhodobou udržitelnost a zajištění 
majetkových vztahů. Domníváme se však, že 
záměr je i přes všechny komplikace reálný, 
a to zejména díky podpoře, se kterou jsme se 
během přípravných jednání setkali na kraji 
Vysočina. Vedení kraje již v minulém roce, 
krátce po oznámení AOPK ČR o ukončení 
činnosti stanice, oficiálně deklarovalo zájem 
na udržení její činnosti. Představitelé kraje 
zároveň vyjádřili vůli podílet se finančně na 
transformaci tohoto pracoviště i na jeho ná-
sledném provozu. S pozitivním ohlasem jsme 
se setkali i u místních samospráv. Obecná 
podpora jistě souvisí s dobrým jménem sta-
nice a povědomím o jejím přínosu regionu 
i celému kraji. K tomu určitě významně při-
spěla i nepřehlédnutelná iniciativa veřejnosti 
usilující o zachování stanice. 

V současné chvíli nelze s jistotou slíbit, 
že stanice bude bez problémů pokračovat ve 
své činnosti formou obecně prospěšné spo-
lečnosti, ale pro zachování činnosti stanice 
v současném rozsahu chceme udělat vše, co 
bude v našich silách. Zároveň doufáme, že do 
budoucna můžeme počítat i s vaší podporou, 
tedy podporou veřejnosti. Je jasné, že i zdroje 
kraje jsou omezené a prostředky na provoz 
bude nutné získávat i z dalších zdrojů. Za-
chování tohoto pracoviště bude daleko více 
než dosud odkázané na podporu veřejnosti, 
samospráv, sponzorů a dalších subjektů. Je to 
dáno především tím, že péče o handicapované 
živočichy je ze své podstaty činnost nezisková 
a nelze ji tedy bez podpory veřejnosti a veřej-
ných rozpočtů zajistit. 

Děkujeme všem za dosavadní podporu 
a přejme si, abychom mohli přinášet jen dobré 
zprávy. 

Ing. Václav Hlaváč, 
Ing. Jiří Hladovec, zakladatelé o.p.s. 

PŘED 50 LETY V DUBNU SE 
HRÁLA SRPNOVÁ NEDĚLE 

Jako soutěžní představení oblastního festivalu v Pelhřimově byla místním divadelním spol-
kem Tyl nastudována Hrubínova Srpnová neděle - „hru ze současnosti, s výstižnými charakter-
ními rolemi, skvělý prostředek lidí s přežitým myšlením a lidí mladých, průbojných". Hra byla 
v režii V. Machové, scéna L. Motyčky a R. Alexandera, světla - L. Beneš. 

Hreu začali studovat koncem roku 1958, v lednu bylo všechno ujasněno. Zkoušelo se v ma-
lém, ale útulném prostředí Domu osvěty v Ledči n. S. Na jevišti se zkoušelo v sokolovně, a to 
jen o volných středách. 

Úžasná práce a obětavost přinesla úspěch u diváků v Ledči, Pelhřimově a Světlé i v hodnocení 
poroty. 

Na snímku zleva jsou: J. Zach, F. Brabcová, Z. Sychrovský, M. Kovářová ml., J. Cikán, 
J. Meloun (ve hře dále hráli: V. Machová, A. Feniková, E. Doubek, M. Kovářová st., J. Hýla, 
M. Svobodová, D. Šafránek). 

Kniha mého srdce 
Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců 

a nakladatelů a s knihovnami ČR pořad Kniha mého srdce, jehož cílem je nalézt nejoblíbenější 
knihu obyvatel České republiky. Od začátku dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus 
televizních a rozhlasových pořadů, které budou doprovázet hlasování veřejnosti o nejoblíbe-
nější knihu. Cílem celé akce není jen hledání nej oblíbenějšího knižního titulu, ale především 
popularizace četby, literatury, vydávání knih a také činnosti nihoven. Nej oblíbenější kniha bude 
vyhlášena v Týdnu knihoven 5. 10.-11. 10. 

Všichni, kdo mají zájem hlasovat, mohou v městské knihovně hlasovat buď prostřednictvím 
anketních lístků, které jsou zde k dispozici, nebo prostřednictvím internetu. Pracovnice knihovny 
všem rády poradí a pomohou při vyplňování. Hlasování začalo 4. dubna 2009. 

Město Ledeč nad Sázavou 
Husovo nám. č. 7 

Ledeč nad Sázavou 
nabízí k pronájmu nebytové prostory 

k podnikání: 

1. 2 místnosti + samostatné WC 
v domě čp. 558-59 v ulici Na Si-
biři v Ledči nad Sázavou o ploše 
48 m2 (bývalá prodejna Sibirka) 

2. 1 místnost + samostatné WC 
v domě čp. 560 v ulici Hlaváčo-
va v Ledči nad Sázavou o ploše 
25 m2 (bývalá cukrárna) 

Provádíme montáže, opravy 
elektroinstalací a hromosvo-
dů rod.domků, průmyslových 
objektů, domácích telefonů, 

rozvaděčů, vše včetně revizí. 
Dále prodej elektromateriálu, 
spotřebičů - sporáky,boilery, 

přímotopy, elektrokotle. 
se zapojením pro bydlení 

-s DPH 9%. 

tel. 602 252 365 
elektro@elkomplex. cz 
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Úspěchy ledečských muzikantů 
Ve středu 18. 3. 2009 se ve Žďáru n.S. utkali nejlepší hráči ne dechové nástroje z kraje Vysočina 

- konalo se krajské kolo soutěže vyhlášené MŠMT. Ze Základní umělecké školy Ledeč n.S. se do to-
hoto kola probojovali dva mladí muzikanti - trumpetista Jakub Nečil a klarinetista Jan Rajdl. Máme 
velkou radost, že se v ostré konkurenci neztratili, naopak potvrdili výbornou úroveň dechového od-
dělení ledečské ZUŠ - Jakub Nečil získal druhou cenu a Jan Rajdl dokonce postoupil do národního 
kola soutěže, které proběhne v měsíci dubnu ve Vysokém Mýtě. Oběma soutěžícím blahopřejeme 
a děkujeme jim i jejich učitelům Karlu Růžkovi a Josefu Jůzlovi za reprezentaci školy! 

ZUŠ Ledeč n.S. v Třešti 
Základní umělecká škola Ledeč n.S. navázala spolupráci se ZUŠ Třešť a ve středu 25. března se 

v Třešti uskutečnil první společný koncert obou škol. Během večera měla ředitelka ledečské školy 
Jana Laudátová možnost představit posluchačům naše krásné město a samozřejmě i svoji školu. Tu 
reprezentovali žáci klavírista Pavel Jahn, zpěvačka Petra Blažková, která účinkovala také v kytarovém 
duu s uč. Soňou Brabcovou, a taneční orchestr řízený uč. Jiřím Růžičkou. O tom, že naše vystoupení 
mělo výbornou úroveň, svědčil nadšený potlesk posluchačů (taneční orchestr nechtělo publikum pustit 
z pódia bez přidání další skladby - možná i proto, že třešští podobné kvalitní těleso nemají) i jejich 
slovní reakce. Po skončení koncertu čekalo všechny účinkující slavnostní pohoštění. 

Jsme rádi, že jsme naše město i školu představili v dobrém světle, ZUŠ Třešť bude mít tuto mož-
nost na oplátku v listopadu u nás v Ledči n.S. 

jl 

Taneční orchestr ZUŠ Ledeč n.S. v Třešti 

Pozvánka na 
Absolventský koncert ZUŠ 

V pátek 17. dubna v 17 hod vystoupí někteří z letošních absolventů Základní umělecké školy 
Ledeč nad Sázavou na slavnostním koncertě v sále ZUŠ v ZŠ Komenského ul. 

Představí se žáci končící I. stupeň studia: Petra Blažková (zpěv, kytara), Květoslava a Anna Kru-
pičkovy (kytara), Lucie Zahálková (klavír) a také Veronika Veletová (klavír), která končí II. stupeň 
studia. Absolventi jsou ze tříd učitelek Soni Brabcové, Petry Ochové a Aleny Kederové. 

Koncert souborů ZUŠ 
Stalo se už tradicí, že vždy koncem dubna rozezní sokolovnu hudební tělesa Základní umělecké 

školy v Ledči nad Sázavou. Jako vždy i letos se představí naše dechovka, taneční orchestr, akorde-
onový, kytarový, flétnový, houslový a klávesový soubor, klarinetové trio a pěvecké sbory Hlásek 
a Campanella. Přijďte si poslechnout, na konci si s našimi dětmi můžete zazpívat Hašlerovu Pís-
ničku českou... 

Pátek 24. dubna 2009: od 15.30 hod vyhrává dechový orchestr v lidovém tónu, v 16 hod začíná 
koncert. 

KOUPÍM 
osobní automobil -
krátkou FELICIL 

zachovalý stav. 

Telefon nebo SMS na číslo: 
720 107567 

PRODÁM 
včelník s vybavením 
pro aktivního včelaře 
v katastru obce Kožlí. 

Cena dohodou, spěchá! 

Kontakt na telefonu: 
720 493 567 

PRVNÍ DNY V NOVÉ 
„SMEČCE" 

Tak už se štěňátko batolí po bytě (dvorku) 
a teprve teď začínají ty prvé radosti a staros-
ti.... Aby to byly právě jen ty RADOSTI, je 
potřeba od prvního dne, co je štěně u vás, se 
k němu správně chovat! 

Nejvíce se v tomto věku - obvykle se bere 
od matky v 8.-10. týdnu - štěně potřebuje 
cítit bezpečně. Špatné zážitky z této doby je 
mohou poznamenat na celý život. A místo 
pohodového pejska budete mít lekavého a ne-
jistého. Takže pokud možno nechat v tomto 
věku štěně „vstřebat" novou rodinu - pro něj 
NOVOU SMEČKU. Nebrat jej do hlučného 
prostředí ani velkých kolektivů lidí nebo psů. 

Také při krmení se v prvních dnech držte 
toho, na co bylo štěňátko zvyklé u chovatele. 
Jakoukoliv změnu provádějte pomalu a postup-
ně - štěně zatížené stresem z nového prostředí 
a ztráty všech dosavadních jistot je náchylné 
k průjmům a jiným zažívacím potížím. Osmi-
týdenní štěně by mělo dostávat krmivo 5x den-
ně, desetitýdenní 4x denně a kolem pěti měsíců 
stačí jen 3x denně. Dnes je nejvýhodnější krmit 
psa kompletními krmivy. Můžete se rozhod-
nout, zda dáte přednost suché formě (granu-
le), vlhkým konzervám nebo kombinaci obou 
druhů. Je NAPROSTO NUTNÉ znát výživové 
požadavky vzhledem k plemeni psa! Malá ple-
mena se od štěněcího věku krmí zásadně jinak 
než plemena velká, neznalostí v této oblasti 
připravujete svému miláčkovi mnoho budou-
cích zdravotních problémů, mnohdy velmi 
vážných...Vždy si proto zjistěte informace již 
PŘJED výběrem a pořízením štěněte. 

V období těsně po příchodu štěněte k vám 
do rodiny je období SOCIALIZACE. Pes 
nikdy nezapomene, co se naučil do 16. týdne 
věku. Jeho zkušenosti z této doby zanecha-
jí stálou stopu v jeho povaze. Takže učení 
a cvičení štěněte v tomto věku musí být jemné 
a platí zakladní pravidlo: VLÍDNÁ DŮ-
SLEDNOST! Mladí psi se učí opakováním, 
takže je nutné, aby všichni příslušníci rodiny 
používali stejné povely, stejná slova a také 
pokud možno i stejnou intonaci hlasu (proč, 
k tomu se dostáném v kapitolce o výcviku). 

Ve věku 8-10 týdnů zvykáme štěně hlavně 
na JMÉNO. Je potřeba štěně naučit, aby se při 
oslovení jménem na vás podívalo a vás násle-
dovalo. K tomu slouží tzv. pozitivní motivace, 
nejlépe v tomto věku pamlsek. MAXIMÁLNĚ 
nutné je nedovolit hned od prvních dnů štěněti 
dělat věci, které by vás obtěžovaly později, až 
bude větší. Z těch zásadních je to loudění u sto-
lu, lezení do postele majitele, štípání do rukou 
a nohou ostrými zoubky, kousání věcí, které 
mu nepatří, a další. Jak na výchovu, poradí vý-
cvikářky příště. 

Příště: Slušné štěně - základ dobrého psa. 
(Podle literatury zpracovala Jana P.) 

Cvslžte, 
^Á^rb^l 

ít/fZ^AÁS^MO^. 
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A ue stručnosti: 
úspěchy naších studentů 

Naši studenti se mohou pochlubit dalšími úspě-
chy, a to v okresním kole zeměpisné olympiády 
v Havlíčkově Brodě, které se zúčastnili čtyři stu-
denti, Jiří Dolejší, Filip Hoffrichter, Martin Venc 
a Jaroslav Schuster. Na skvělých pozicích se ve své 
kategorii umístili Dolejší na 3. místě a Hoffrichter, 
který z druhého místa postupuje do krajského kola. 

19. března proběhla také Olympiáda ve fran-
couzském jazyce, v jejímž krajském kole naši 
školu úspěšně zastoupila Iva Kovandové a Marie 
Čuchalová v kategorii vyšších ročníků středních 
škol, umístily se na 2. a 3. místě, a také Kateřina 
Havlíčková a Šárka Vránová, které se zasloužily 
o první a druhé místo ve své kategorii. 

Gratulujeme! 

Studují dále, aneb o stoprocentní úspěšnos-
ti studentů gymnázia v přijímacích řízeních 
na vysoké školy 

S blížícími se maturitními zkouškami se po-
dívejme na to, jak úspěšní jsou ve svých dalších 
studiích loňští maturanti. 

Ve školním roce 2007/2008 maturovalo na naší 
škole 50 studentů, všichni úspěšně. 48 z nich si 
podalo přihlášku na vysokou školu, a všichni! byli 
přijati. (Oni dva, kteří ve studiích nechtěli pokra-
čovat, alespoň prozatím, jsou zaměstnáni.) 

Na kterých vysokých školách můžete tedy na 
ledečské studenty narazit? 

Nejvíce je jich na fakultách lékařských, na 
fakultách stavebních a architektury, a na studiích 
ekonomiky. Po jednom máme pak zástupce na 
fakultě žurnalistiky, fakultě filosofické, studiích 
umělecké fotografie a studiích tvůrčího psaní. 

Pokud je nám známo, našim bývalým studentům 
se na jejich nových studiích daří. 

Budiž jim i na jejich dalších cestách popřáno 
mnoho úspěchů. 

Jana Budinská 

29. MATURITNÍ PLES 
STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 
Když se dříve řeklo maturitní ples Střední od-

borné školy Ledeč nad Sázavou, každému se vy-
bavily Dolní Královice. Letos to ale bylo jinak. 
Náš maturitní ples se totiž konal v Kulturním 
domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Ano, tento 
velmi očekávaný, zároveň možná trochu obá-
vaný, historicky již 29. maturitní ples čtvrtých 
ročníků oboru informatika v ekonomice a oboru 
strojírenství, pod vedením třídních učitelek Soni 
Poupětové a Naděždy Posseltové, poprvé pře-
sunul své místo konání. A soudě podle ohlasů, 
který ples z pátku 27. 2. 2009 vyvolal, byla tato 
změna ku prospěchu věci. 

Po předtančení, úspěšném nástupu maturantů, 
jejich ošerpování, obvyklých proslovech, přípit-
cích a předání květin a darů třídním učitelkám se 
začalo tancovat. První tanec patřil nám, maturan-
tům a našim rodičům. Po něm už si ples užíval 
každý po svém. Dalším vítaným oživením byla 
tradičně bohatá tombola, hra o ceny a půlnoční 
překvapení, jímž bylo vystoupení skupiny Gaze-
la breakers. 

Dovolte nám, abychom ještě jednou poděko-
vali všem sponzorům, kteří poskytli věcné ceny 
a finanční dary, čímž výrazně náš ples podpoři-
li. I díky nim nám, maturantům zůstane na náš 
vydařený ples nezapomenutelná vzpomínka po 
celý život. 

S. Poupatová, studenti 4. ročníků 

Pátek třináctého nosí štěstí. Doufejme... 
V pátek 13. března odjeli studenti třetích ročníků Gymnázia Ledeč nad Sázavou 

kolem poledního do Havlíčkova Brodu, aby nám, budoucím maturantům, začali při-
pravovat sál Ostrov pro maturitní ples. 

Pro nás, maturanty, vše začalo o čtyři hodiny později, pominu-li návštěvy kadeřní-
ků, kosmetiček a měsíce strávené sháněním šatů. Každopádně, kolem čtvrté hodiny 
odpolední jsme s méně či více objemnými zavazadly vešli do sálu, kde jsme měli být 
večer hvězdami jen my. A samozřejmě naši třídní profesoři - paní profesorka Krejčí-
ková a pan profesor Král. 

Krátce po našem příjezdu jsme se my, dívky, přezuly do svých krásných, ale ne-
praktických bot a všichni jsme šli trénovat nástup. Stihli jsme to dvakrát, což se zdálo 
neúměrně málo. 

A pak nastal ten pravý předplesový šum. Převlékání do šatů, líčení, v několika málo 
případech i úprava účesu. A samozřejmě mnohokrát opakované: „Jé, tobě to sluší.. 

Zhruba o půl sedmé jsme se vyhrnuli ze šatny a s nákladem plesáčků, které jsme se 
snažili v hojném počtu udat dřív než druhá třída, jsme v přicházejících davech hledali 
své rodiče, příbuzné a kamarády. V té době už každému v prsou vibrovala přiznaná, 
či nepřiznaná nervozita. 

Krátce po začátku plesu nastoupili na parket předtančující chlapci v černých ko-
šilích a dívky v něžně bílých šatech a roztančili se na tklivou melodii ústřední písně 
z filmu Armagedon. 

A v 19:20 se sálem rozezněla počáteční fanfára písně Masquarade. Nervozita stou-
pala jako rtuť teploměru. Postupně jsme ze všech čtyř rohů tanečního parketu nastou-
pili do velkého oválu, udělali několik kroků do rytmu a vkleče si nasadili škrabošky. 
Pestré šaty a decentní obleky se rozvířily v maškarním reji. 

Za zvuku posledních tónů jsme se rozestoupili do dvou řad a následoval formální 
vrchol večera - dekorování. Na cestě po červeném koberci jsme každý dostal do hlavy 
pořádnou ránu větší či menší mincí a na jejím konci šerpu, bílou růži, sklenku sektu 
a přání úspěšné maturity od třídních profesorů. 

Poté jsme si všichni připili a měli zazpívat Gaudeamus Igitur. Upřímně řečeno, 
skutečná slova písně zpívala sotva desetina z nás. Na řadu přišla noční můra mnohých 
z nás, a hlavně mnoha našich rodičů - společný tanec. Snad, ale opravdu jen snad, to 
vypadalo lépe než na první hodině tanečních. 

Další tanec byl věnován našim třídním profesorům. Pana Krále provedly všechny 
dívky jeho IV.B, paní Krejčíkovou zas „její" oktaváni. 

Zhruba za hodinu se předtančující představili ve vášnivém rytmu passo doble, za 
které sklidili obrovský potlesk. 

A pak se to rozjelo... 
O půlnoci taneční zábavu přerušilo zašlapávání šerp, které jsme si ovšem také náram-

ně užili, půlnoční překvapení a losování tomboly. Všichni jsme netrpělivě očekávali, až 
zazní další hit jako: Ze zdi na mě tupě zírá po trezoru temná díra... A dočkali jsme se. 

A pak najednou, z ničeho nic, byly tri hodiny ranní, a konec plesu. Poloprázdný sál, a vi-
dina cesty domů. A přitom nás to tak bavilo.. .vydrželi bychom až do rána. Ale i tak to stálo 
za to, škoda jen, že si nelze dát repete. Vlastní maturitní ples má člověk jenom jednou... 

Marie Liprtová, Veronika Ročňová, Pavlína Nováková 
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Ledečský motokros 2009 se pojede jako 
přebor SMS Pardubice „Materia Cup" 

dne 8. 5. 2009 ve všech třídách: 65, 80,125, Open, Hobby a Veterán. 

V nominaci SMS Pardubice je celkem 315 jezdců a řada z nich patří k české špičce. 
Například ve třídě 125 cm3 jsou nominováni i reprezentanti Žerava a Cepelák, ale 
také jména jako Marek, Kostelecký, Votroubek, Mikulecký a další jsou v mistrovství 
České republiky pojmem. 

Brzký jarní termín je výhodný z hlediska účasti jezdců, protože jsou po zimní pře-
stávce natěšení na závodění a nejsou ještě postiženi zraněními nebo technickými pro-
blémy, které se běžně v průběhu sezony dostavují. 

Navíc, protože se jede v pátek, kdy reprezentanti nemají své povinnosti v zahrani-
čí, máme přísliby jejich účasti v Ledči nad Sázavou. 

iVK 

Starší přípravka 
Ledče zklamala 

Fotbalisté starší přípravky Ledče nepodali výko-
ny z předchozích turnajů, a tak poslední halový tur-
naj pořádaný na jejich domácí půdě za účasti deseti 
týmů dopadl pro tento tým velice špatně. Umístění 
až na sedmém místě musíme brát jako totální selhání, 
ale je třeba, aby se hráči nad sebou zamysleli a opět 
začali pracovat s tím, co jsme již zdárně zvládali. Na 
turnaji, který se hrál v ledečské hale, se domácí celek 
potkal s celky G. Jeníkova - výhra 1:0, Poděbrady -
prohra 1:0, Čejovem - prohra 1:0 a Lípou - výhra 1:0. 
Ve skupině skončil náš tým na třetím místě a musel 
o účast ve finálové skupině bojovat se třetím celkem 
druhé skupiny, kde se nakonec umístil H. Brod, se 
kterým náš celek prohrál 1:0 a sen o hezkém umís-
tění se rozplynul. Ve skupině o šesté až desáté místo 
jsme prohráli s celkem S. Ranska 2:0 a s celkem Jiřic 
taktéž prohra, ale 3:0. Turnaj vyhrál tým z Poděbrad, 
2. H. Brod, 3. Čejov, 4. Tis, 5. Zruč, 6. G. Jeníkov, 
7. Ledeč, 8. Jiřice, 9. S. Ransko, 10. Lípa. Náš tým 
byl ve složení: Březina Dominik, Vavrla Lukáš, Va-
vrla Jan, Cudlín Radek, Holata David, Staníčková 
Šárka, Popek David, Smolko Petr, Chlubna Martin, 
Bezděk Sedrik, Andr Matyáš a Dvořák Dan. Z týmu 
nikdo nevyčníval nad průměr, ale trenéři ostatních 
týmů se shodli na tom, že nej lepším hráčem domá-
cího celku byl Lukáš Vavrla. Turnaj se za přispění 
sponzorů povedl a hlavní dík patří firmám Unimont 
s.r.o., Karel Petrus zemní práce, Tost.cz - všichni 
z Ledče. Dále Besico Praha, ZP Metal Aliance a fir-
ma Tupperware pí Lebrušková. 

Tímto jsme ukončili zimní přípravu a začínáme se 
připravovat na jarní část okresní soutěže přípravek, 
kterou začínáme 12. dubna doma s Lípou od 9.30 
h. Chtěl bych všechny příznivce pozvat, aby přišli 
podpořit začínající naděje ledečského fotbalu. 

Trenér: Lebruška Jan 

Navštivte nově otevřený 
pneuservis u autodílny 

v prostorách lihovaru Kožlí. 
Nejlevnějšř služby 

a pneumatiky. 

P. M u s i l <30S 1 7 3 1 5 3 

ROČNÍ ROZPOČET FOTBALOVÉHO 
ODDÍLU TJ KF LEDEČ 

Členská základna: 318 členů 
Družstva: Starší přípravka, Starší a mladší žáci, Starší a mladší dorost, B muži, A muži. 
Náklady na provoz za rok 2008: celkem 469 000,- Kč 

Z toho jednotlivé položky: 
Cestovné na utkání: autobus a auta - 232 000,- Kč 
Rozhodčí: 95 000,- Kč 
Mater, zabezp.: (dresy, míče, sítě, lékárny, trénink, pomůcky) - 63 000,- Kč 
Startovně na turnajích: 20 000,- Kč 
Soustředění mládeže: 11 000,- Kč 
Občerstvení rozhodčích: 8 000,- Kč 
Školení trenérů: 5 000,- Kč 
Ostatní různé výdaje: (poštovné, poplatky, plakáty, čistící a mycí prostředky, praní dresů) - 35 000,- Kč 
Příjmy od OFS: 15 000,- Kč 
Příspěvky od členů: 50 000,- Kč 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že částku ve výši 400 000,- Kč musíme jako od-
díl zajistit sami. Znamená to leckdy téměř mravenčí jednání s různými organizacemi 
a sponzory, a to v současné době nemusíme ani připomínat. Všichni dobře víme, že 
nežijeme v městečku přeplněném firmami nebo movitými sponzory. Proto jsou to lec-
kdy kapky vody do našeho rozpočtu. Přesto však musím připomenout a vyzdvihnout 
výrazné podpory finančních prostředků současné radnice našeho města, bez které by 
oddíl do budoucna nemohl zajišťovat takto rozsáhlou a na dnešní současnost poměry 
a podmínky téměř vrcholovou základnu ledečského fotbalu. Patří za to velký dík měs-
tu a věřím, že do budoucna i ostatní vlivní pomohou k rozvoji a udržení tohoto tradič-
ního sportu v Ledči. 

Věřím, že po převedení celé TJ pod město dojde ke zlepšení situace pro všechny 
oddíly TJ a nejen fotbalu. Mým přáním je, aby tělovýchova v Ledči dostala konečně 
jednotný a ucelený systém. V závěru této zprávy podotýkám, že v nákladech nejsou 
zahrnuty náklady na elektriku, vodu, topení, poj. správce, opravy, trav semeno, sekání 
trávy apod. 

Hruša Karely sekretář fotbalu TJ KF Ledeč 

AKCE 
ZAHRADNICTVÍ HOLATA KOUTY 
prodává zlaté túje (Gold Pearl) na živé ploty 

Velikost 130-150 cm, pův. cena 250.- Kč, 
po SLEVĚ 100,- Kč. 
Odběr od dubna 2009 

kontakt na tel.: 777 045 262 

SDĚLENÍ 
Sdělujeme svým zákazníkům, že kosme-

tické, pedikérské a kadeřnické služby 
Ivety PETRUSOVÉ, Dany HEROUTOVÉ 

a Soni MALHAUSOVÉ jsou 
přemístěny od 1. dubna 2009 do budovy 

Automotoklubu (bývalý Svazarm) 
v 1. patře. Původně inzerované 

umístění v budově polikliniky je 
NEPLATNÉ! 

Těšíme se na vás. 
Kontakty: Iveta Petrusová - 569 721 260, 

mob. 11A 883 079 
Dana Heroutová - 569 721 260, 

mob. 723 262 917 
Soňa Malhausová -

mob. 607 960 036 
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BLAHOPRANI 
Na konci břez-

na - 29. 3. - osla-
vili zlatou svatbu 
manželé 

Marie a Ladislav TVRDÍKOVI z Tasic. 
K tomuto významnému životnímu 

jubileu Vám ze srdce blahopřejí a hod-
ně zdraví i dobré pohody přejí děti Jana 
a Libor s rodinami. 

Dne 18. dubna 
2009 oslaví zlatou 
svatbu manželé 

Hana a Miloslav MATLACHOVI 
z Hradce. 

Vše nejlepší přejí děti s rodinami 

VZPOMÍNKA 
Dne 4. dubna j sme 

vzpomněli 2. výročí úmr-
tí pana 

Josefa K R Á L Í K A 
z Ledče n. S. Všichni, 
kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. 

Rodina Králíkova 

Dne 24. 3. 2009 nás ná-
hle, nečekaně, a navždy 
opustil náš tatínek, dě-
deček a pradědeček, pan 
Josef ŠPAČEK z Ledče 
n. Sázavou. Zemřel ve věku 
nedožitých 83 let. Všichni, 
kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte na něj. 

S úctou a láskou vzpomínají dcera, syn, 
vnoučata a pravnoučata. 

s.r.o. 
Ledeč n / S. 

Nádražní 271, držitel certifikátu 
ČSN EN ISO 9001 : 2001 

Vyrábíme splaškové jímky, vodomčrné 
šachty, odlučovače ropných látek, nádrže na 
hospodaření s dešťovou vodou, rezervoáry na 
pitnou vodu, kompostéry, díly vzduchotech-
niky, atd. Vše v provedení dle konkrétních 
potřeb zákazníka v provedení hranatém, kru-
hovém nebo oválném. S výrobky předáváme 
potřebné certifikáty pro stavební odbor ke ko-
laudaci dle zákona. 

Více na: www.jaspol-ledec.cz, 
tel. / fax 569 721 782 / 569 725525, 

mobil 739 262 223, 608 030 204, 
e-mail info@jaspol-ledec.cz 

NAPRAVA 

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE 
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) 

trasa č. 13 Světlá nad Sázavou 

• 10 h Světlá n. Sázavou /městská tržnice/ • 11 h Ledeč n. Sázavou /tržnice za autobus, nádražím/ 
• 12 h Hněvkovice /na návsi/ • 13 h Zruč n. Sázavou /před OD Sázavanka/ 
• 14 h Zbraslavice /na náměstí/ • 15 h Chlístovice /na návsi/ 
• 15,30 Červené Janovice /na městečku/ • 16 h Bohdaneč /naproti OÚ/ 

Prodej 8. 5. 2009 

Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč 
Kačeny pekingské /české bílé brojlerové/ l-3týd. 60-80,- Kč 
Kačeny barbarie /husokačeny/ 1 -3týd. 90-110,- Kč 
Husy /české bílé domácí/ l-3týd. 130-150,- Kč 
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd. 210-270,- Kč 

Prodej 14. 8. 2009 

Kuřice černé, červené 
Kuřice modré, kropenaté, sussex 

Prodej 2. 10. 2009 

Kuřice černé, červené 

stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč 
9týd. 110,-Kč 

stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč 

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15 h! gallus.extra@gmail.com 

Střešní krytina 
Česká šablona 

2 2 6 Kč/m2 

Podrobné informace získáte u obchodníků 
nebo na www.cembrit.c7 
Cena se «tahuje Česká Šablona • Bettermt. černá 
Akce plití do 30 62009 

Cembrit 
Cembrit a.s 
Lidická 302 
266 38 Beroun 3 
"iei 800 i 489 
E-mail: info@cembrit.c: 

Česká šablona 

' , r- - . j j g j p r ia I ^ H 

^ ^ ^ ^ i C l f r i J í l 

Chybou redakce se stalo, že na straně 12 březno-
vých Ledečských novin „vypadlo" jméno z popisu 
k historické fotografii ledečských fotbalistů. Nechtě-
ně opominutým je PETR OLIJNYK (na původní 
fotografii třetí zleva v pokleku), úspěšný brankář 
Ledečáků. Omlouváme se. 

ok 

CPP 
VIENNA I N S U R A N C E G R O U P 

NEJLEVNĚJŠÍ AUTOPOJIŠTĚNÍ 

KONTAKTNÍ ADRESA 
Rudolf Prchal 

Melechovská 12 63 
Ledeč nad Sázavou 584 01 

Telefon: 569 721 969 „ 
608 889 632 

Recycling-kovové odpady a.s 
Hermannova 561, 583 01 Chotěboř 

Z D A R M A 
Ekologická likvidace autovraků - odvoz auta 
k likvidaci zajistíme, potvrzení o likvidaci 
vystavíme. Informace na tel. 724 346 920 

Dále nabízíme výkup kovových odpadů na 
provozovně ve Světlé n. Sáz. 

Zaj ímavé ceny, platby v hotovosti 
tel. 606 380 707; www. kovové odpady.cz 

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. 
Podávání novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o. 
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