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P O D Z I M 

Astronomický podzim k nám sice dorazil těsně před půlnocí už 22. září, ale tu proměnu většina z nás ani nezaznamenala, neboť počasí 
k nám bylo velmi vlídné. Dramatická proměna přišla až s druhým říjnovým týdnem. Ta nás naopak pořádně zastrašila. Prudký studený 
vítr nesl déšť smíšený s prvními sněhovými vločkami. Ale proč tesknit po létě, když podzim je stejně krásný - pokud nás v našich krajích 
nečastuje sněhem už v říjnu. Květiny už sice tolik nehýří barvami, ale zato je vystřídají pestré trsy bobulek. Pozor! Ne všechny jsou však 
jedlé (dřišťál, tis, ptačí zob, lýkovec). Na jiných si naopak můžeme pochutnat (trnky, jeřabiny, šípky, bezinky, rakytník, hloh), případně si 
z nich naaranžovat pěknou kytici. 

Jak krásně vypadají lesy na podzim! Do jejich zelených korun se loudí žlutá, červená, rezavá... 
Čím to je? Sluneční paprsky ztrácejí sílu, teploty jsou také nižší, a tím ubývá i chlorofylu v listech, 
které pak podle svého složení dostávají různé barevné odstíny. Pro strom je stále těžší dodávat 
potřebné živiny listům. A ty nakonec slétnou na zem. 

Podzim svádí k melancholii, ale s tou opatrně a radši jen v malých dávkách. Vychutnejme 
hlavně radosti, jaké žádné jiné roční období nenabízí: procházky přírodou hýřící barvami, 
chvíle na zahradě a ve sklípku nad sklizenou úrodou, prodlužující se večery, kdy máme na-
jednou čas na všechno, co jsme celé léto odkládali. Udělejme si podrobný regenerační pro-
gram - pro duši i tělo, pro rodinu, ale i sami pro sebe, který nám chmurnou náladu nedovolí. 
I když z větví spadá podzimně rozkvetlé listí, energie stromů zůstává. Stačí sevřít do dlaně 
hladký dřevěný kmínek: možná víte, že javor mírní horečky a nespavost, kaštan léčí klouby 
a žíly, lípa posiluje srdce, dub podporuje vnitřní sílu a sebedůvěru, buk čistí mysl a léčí bo-
lesti hlavy, topol pomáhá regenerovat síly, akát posiluje dobrou náladu a aktivitu. 

Slunce už nasypalo na zem tolik zlata, že se usadilo všude. Rozzářily se jím koruny stromů, 
nakadeřily křoviny, rozsvítilo i květy jiřin a chryzantém. Ocúny se do něj vplétají jako drahé 
růženíny, šípky hoří naléhavým třpytem rubínů. Rosa na pavučinových závojích přidává hrsti 
démantů, které setře teprve člověk. Přichází čas sklízet úrodu... 

OD KLASIKY 
K ABSTRAKCI A ZPĚT 

POSLEDNÍCH ČTRNÁCT DNÍ 

V galerii muzea na hradě Ledeč nad 
Sázavou se až do 30. října koná výstava 

obrazů Zdeňka Kopeckého. 

Návštěvníci zde mohou zhlédnout 
a porovnat jak reálnou krajinomalbu, tak 
abstraktní tvorbu, které se v posledních 

letech začal autor věnovat. 

Srdečně vás zveme! 

PODZIM 

Domodral hořec, červeň jeřabin 
ještě si hejno kvíčal přištěbetá 
od půlnoci, kde napadal už sníh. 
Věříš na růži, která neodkvétá? 

Nám zbývá jen ten starý sebeklam 
s barvami javorů babího léta 

s podivem kptáku, který třeba sám 
čelí všem vánicím a přece neodlétá. 

V třeskutých chvílích najdeš nejspíš azyl 
u člověka, co má tě taky rád. 

Vždy zelený je jenom zimostráz 
a hřát může i zdání, že jsi zašil pár zrnek, 

z kterých s jarem vzejde klas. 
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ZPRÁVY Z 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 30. září 2009 

I. RM schvaluje: 
- vítěze zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Rekonstrukce ul. Nádraž-

ní", firmu EVOS-HYDRO, s.r.o. Ledeč n.S., která předložila nejvýhodnější 
nabídku s nejnižší cenou 8.058.714,30 Kč s DPH. 

- výběr TDI včetně uzavření mandátní smlouvy na stavbu „Rekonstrukce míst-
ní komunikace ulice Nádražní v Ledči nad Sázavou", a to s panem Josefem 
Ptáčníkem - STAVREKO Revoluční 457, Světlá nad Sázavou, který předložil 
nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou 99.960,- Kč vč. DPH. Rada města po-
věřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné mandátní smlouvy. 

- výběr koordinátora BOZP včetně uzavření mandátní smlouvy na stavbu „Re-
konstrukce místní komunikace ulice Nádražní v Ledči nad Sázavou", a to s paní 
Jitkou Krupičkovou, Masarykova 2978, Havlíčkův Brod, která předložila nej-
výhodnější nabídku s nejnižší cenou 54.000,- Kč vč. DPH. Rada města pověřu-
je starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné mandátní smlouvy. 

- uzavření Mandátní smlouvy o zpracování přiznání k DPH (ve spolupráci s pra-
covníky MÚ) s firmou PELF v.o.s, Husovo náměstí 15, Ledeč nad Sázavou a 
pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- navýšení těžby dřeva o cca 1200 m3 v důsledku zpracování kůrovcové kalamity 
s tím, že vytěžené dřevo bude zahrnuto do vyhodnocení nájmu pro rok 2009. 

- uzavření nové nájemní smlouvy mezi Městem Ledeč nad Sázavou a firmou LE-
DLAB, s.r.o., Viniční 4049/235, Brno, na pronájem nebytových prostor v čp. 
450 v ulici Habrecká, Ledeč nad Sázavou s doplněním o předmět podnikání 
s platností od 1. 10. 2009. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 8, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou 
v domě s pečovatelskou službou paní Marii Foglové z Ledče nad Sázavou, a to 
na dobu neurčitou. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
Kč 628,- měsíčně. 

- Františku a Jitce Staníčkových prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v ul. 
Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 9. 2009 do 31. 12. 
2009. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 
výši 639,- Kč měsíčně. 

- „Dohodu o úhradě závazku" uzavřenou s Jitkou a Františkem Staníčkovými ze 
dne 15. 9. 2009. 

- uskutečnění hudební produkce indiánského DUA EV na Husově náměstí v 
Ledči nad Sázavou dne 10. 10. 2009 od 10:00 do 17:00 hodin za nájemné ve 
výši 100,- Kč. 

- žádost kraje Vysočina o umístění pamětního kamene s pamětní deskou k rekon-
strukci silnice 11/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje na pozemku parc.č. 
2306 v k.ú. Ledeč nad Sázavou na dobu 5 let. 

- smlouvu o dílo s panem Leo Válkem Profi-studio Ledeč nad Sázavou na novo-
roční slavnostní ohňostroj dne 1. 1. 2010 od 19:00 hodin ze skalní plošiny na 
Šeptouchově za částku 35.000,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 
podpisem této smlouvy. 

- přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ledeč nad 
Sázavou od zastupitelů města Ing. Jana Drápely ve výši 4.350,- Kč a od Ing. 
Petra Stránského ve výši 4.350,- Kč. 

- výpovědi z nájemních smluv o pronájmu veřejného prostranství na Husově ná-
městí a nám. Svobody v Ledči nad Sázavou majitelům Sport baru Starwin s.r.o. 
se sídlem Praha 1, ul. Celená čp. 26 a Ireně Kubistově, Potraviny a cukrárna, 
nám. Svobody čp. 503, Ledeč nad Sázavou. 

II. RM ukládá: 
- starostovi města Stanislavu Vrbovi požádat podnikatelské subjekty působící 

v Ledči nad Sázavou o sponzorský dar na krytí nákladů spojených s uspořádání 
novoročního slavnostního ohňostroje dne 1.1. 2010 od 19:00 hodin ze skalní 
plošiny na Šeptouchově. 

Termín: 31. 10. 2009 
Zodpovídá: starosta města 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 14. září 2009 

I. ZM schvaluje: 
- dodatek č. 1 ke smlouvě o vázaném účtu u Raiffeisenbank, a.s., kterým se 

upřesňují podmínky pro vyplacení uložené částky v čl. 4 odst. 4.5. S tím, že 
starosta požádá o písemné potvrzení kompletnosti požadovaných dokumentů. 

- Smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti k Základní umělecké škole Ledeč 
nad Sázavou od kraje Vysočina dle podkladového materiálu ZK-05-2009-97, 
př.14. 

- Smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků k Základní umělecké škole 
Ledeč nad Sázavou od kraje Vysočina dle podkladového materiálu ZK-05-
2009-97, př. 16. 

- Darovací smlouvu na převod movitého majetku Základní umělecké školy Le-
deč nad Sázavou od kraje Vysočina na Město Ledeč nad Sázavou dle podklado-
vého materiálu ZK-05-2009-97, př.17. 

RADNICE 
- Darovací smlouvu na převod nemovitého majetku Základní umělecké školy 

Ledeč nad Sázavou od kraje Vysočina na Město Ledeč nad Sázavou dle pod-
kladového materiálu ZK-05-2009-97, př. 18. 

- Smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti k Domu dětí a mládeže Ledeč nad Sá-
zavou od kraje Vysočina dle podkladového materiálu ZK-05-2009-97, př. 19. 

- Smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků k Domu dětí a mládeže Ledeč 
nad Sázavou od kraje Vysočina dle podkladového materiálu ZK-05-2009-97, 
př. 21. 

- Darovací smlouvu na převod movitého majetku Domu dětí a mládeže Ledeč 
nad Sázavou od kraje Vysočina na Město Ledeč nad Sázavou dle podkladového 
materiálu ZK-05-2009-97, př.22. 

- uzavření darovací smlouvy týkající se nákupu soupravy Alkoholtesteru Alco-
test Dráger 7510 a jeho následné darování do vlastnictví Krajského ředitelství 
policie Jihomoravského kraje pro využití Obvodního oddělení Policie ČR Le-
deč nad Sázavou v hodnotě 39.984,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- přijetí dotace z kraje Vysočina na provoz kontaktních míst CzechPoint v částce 
79.837,- Kč. 

- přijetí dotace z kraje Vysočina na akceschopnost hasičů v částce 30.000,- Kč. 
- přijetí dotace z kraje Vysočina na změnu informačního systému knihovny 

v částce 82.000,- Kč. 
- návrh na rozpočtová opatření č. ZM04_R03 na rok 2009 
- návrh změnu závazných ukazatelů rozpočtu dle podkladového materiálu 

ZM04_090914. 
- prodej částí pozemku parc.č. 1230/25 za cenu 250,- Kč/m2 těmto subjektům: 

Kowa spol. s r.o. Pod Šeptouchovem čp. 510, Ledeč nad Sázavou, 6.000 m2 

Spokojený Pes.cz s.r.o. Ovesná Lhota čp. 12, 15.000 m2 

uniMONT J.C.K,. s.r.o. Hradec čp. 8, 10.000 m2 

- výběr preferovaného uchazeče na obsazení části průmyslové zóny fotovoltaic-
kou elektrárnou. 
Greensol a.s. Máchova čp. 21, Praha 2, 40.000 m2 

B:POWER s.r.o. U Borové 69, Havlíčkův Brod, 40.000 m2 

- rozšíření rekonstrukce komunikace v ulici J.Haška o vybudování podkladních 
vrstev o mocnosti 40 cm z důvodů nedostatečné únosností podloží dle předlo-
žené varianty č. I od projektanta Ing. Jaroslava Kolmaše. 

- koupi části pozemku parc.č. 330/1 o výměře cca 40 m2 od pana Luboše Vítka 
z Obrvaně dle geometrického odměření za cenu 14,- Kč/m2. 

- uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín na věcné břemeno, spo-
čívající v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy (uložení 
vodiče) u pozemku pare. č. 2324/2 v kat.území Ledeč nad Sázavou za cenu 
1.500,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín na věcné břemeno, spo-
čívající v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy (uložení 
vodiče) u pozemku pare. č. 152 v kat.území Ledeč nad Sázavou za cenu 700,-
Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2324/1 a po-
zemku parc.č. 1685/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou spočívající ve výkonu 
komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č, 127/2005 Sb., o elek-
tronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů ve prospěch 
„Telefonica 0 2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4 za jednorázovou úhradu 5.015,- Kč a pověřuje starostu města Stanisla-
va Vrbu podpisem této smlouvy. 

- prodej pozemku parc.č. 875/7 o výměře 87 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou, 
panu Mgr. Kamilu Prischingovi z Ledče nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2. 

- podání žádosti o dotaci a zajištění finanční spoluúčasti v rámci projektu „Pu-
tujeme za krásami regionu Ledečska" z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu v 
předběžných nákladech 1.640.534,- Kč. 

- navýšení spoluúčasti Města Ledeč nad Sázavou na akci Staročeská pouť 2009 
o 12.000,- Kč. 

II. ZM neschvaluje: 
- v současné době zřízení autobusových zastávek u PENNYmarketu z finančních 

důvodů a doporučuje jej vypustit z programu komunitního plánování. 

III. ZM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu podpisem smluv o poskytnutí dotace dle usne-

sení č. 4.2009/96ZM-S), 4.2009/97ZM-s) a 4.2009/98ZM-s). 
- Radu města Ledeč nad Sázavou výběrem dodavatele a schválení smlouvy o 

dílo s vítězem veřejné podlimitní zakázky „Rekonstrukce ul. Nádražní" tak, 
aby rekonstrukce mohla být zahájena v říjnu 2009. 

IV. ZM vydává: 
- Obecně závaznou vyhlášku města č.2/2009 o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství. 

V. ZM jmenuje: 
- šestičlennou vyjednávači komisi na výběr preferovaného uchazeče pro průmys-

lovou zónu ve složení Otto Vopěnka, Miroslav Kouba, Martin Píbil, starosta 
Stanislav Vrba, RNDr. Pavel Policar plus 1 externista. Komise podá zprávu na 
zasedání zastupitelstva města dne 9. 11. 2009. 
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Radek odchází ze stacionáře 
Téměř přesně po sedmi letech docházky se v pátek 2. října 2009 se staci-

onářem Petrklíč rozloučil jeden z „kmenových" uživatelů, Radek Macháček 
z Hněvkovic. Před těmi sedmi lety ho na Stínadla přivedla jeho babička, která 
se o něho s dědou v Hněvkovicích starala. 

Radek byl živým inventářem našeho stacionáře, je milý, mazlivý, upřímný 
a důvěřivý. K překvapení všech zná všechny známé zpěváky, herce, umělce 
i politiky jménem, umí se o sebe v těch základních úkonech sebeobsluhy po-
starat. Jeho otec mu nyní, kdy babička pro svůj věk se o něj už nemůže starat, 
vyhledal v Praze chráněné bydlení. Radek proto odchází ze stacionáře, ale 
věříme, že dobře připraven a že to tam bude zvládat. Nám všem, kteří jsme 
byli ve stacionáři jeho přáteli, po něm bude smutno. Hodně štěstí, Radku. 

Petrklíč na světelské pouti 
Ani letos nemohl ledečský stacionář Petrklíč spolu se sociálně rehabilitační 

dílnou chybět na světelské pouti. Vypravili jsme se tam ve čtvrtek 24. září, 
kdy byly všechny atrakce již tradičně postiženým dětem a lidem přístupné 
zdarma. Potkali jsme se zde s klienty z ÚSP Háj, ÚSP Zboží i ze Sociálního 
centra Světlá n.S. Na pouť jsme v devíti zaměstnancích doprovodili 14 uži-
vatelů a několik rodinných příslušníků. Uživatelům z našich zařízení se vždy 
na pouti a atrakcích velice líbí, nebojí se vyzkoušet cokoli. Zajistit jejich bez-
pečnost a uhlídat je, dá však fušku. 

Mgr. Iveta Vrbová 

POZVÁNKA 
na 

SPOLEČNÝ KONCERT 
ZUŠ Ledeč nad Sázavou 

a ZUŠ Třešť 
Základní umělecká škola Ledeč nad 
Sázavou a Základní umělecká škola 
Třešť si vás dovolují pozvat na svůj 

společný koncert, který se uskuteční 
ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hod. 

v sále ledečského gymnázia. Jedná 
se o koncert navazující na úspěšnou 

spolupráci těchto dvou škol - ledečští 
posluchači mají jistě ještě v živě 

paměti zářijový společný koncert 
akordeonistů. Nyní se nepředstaví 

pouze akordeony, uslyšíme nejrůznější 
nástrojová seskupení. 

Přijďte s námi strávit příjemný večer! 

„NA AKORDEON 
NEVÁŽNĚ I VÁŽNĚ..." 

Dovolte, abych prostřednictvím vašich novin 
poděkovala za příležitost vystoupit na společ-
ném koncertě akordeonistů základních umě-
leckých škol z Ledče n.S., Telče a Třeště, který 
se konal pod názvem „Na akordeon nevážně i 
vážně..." v pátek 18. září 2009 v sále Gymnázia 
v Ledči nad Sázavou. Naše poděkování patří 
organizátorům (řed. Janě Laudátové a uč. Ji-
řině Hoskovcové ze ZUŠ Ledeč n.S.) nejen za 
velmi milé přijetí, ale také za skvělé zážitky ze 
společného účinkování i z průběhu společného 
večera. Nebývá prý zvykem, aby se ledečský 
gymnazijní sál proměnil v příjemné posezení u 
malých stolků, kde je návštěvníkům podáváno 
domácí cukroví a výborný čaj - ano, toto pří-
jemné prostředí ledečští přichystali, abychom se 
my i posluchači cítili dobře (paní ředitelka Jana 
Laudátová prozradila, že inspiraci k vytvoření 
krásného prostředí čerpala právě ze zážitků na 
tradičních akcích Telčsko-třešťského orchestru 
„Čaje o páté" v Telči, což nás velmi těší). A tento 
záměr dopadl skvěle - v sále panovala po celou 
dobu koncertu vynikající atmosféra a při závě-
rečném bloku Hašlerových písní s námi zpívalo 
už i celé publikum. Na samém závěru koncertu 
jsme byli svědky velkého nadšení posluchačů, 
kteří účinkujícím nejen mohutným potleskem, 
ale pak i slovně vyjadřovali svoje uznání. 

Po koncertě nás naši kamarádi se svými uči-
teli ze ZUŠ Ledeč n.S. pozvali na výborné po-
hoštění, ke kterému jsme samozřejmě přispěli 
i my něčím malým k zakousnutí. Strávili jsme 
nádherný večer plný povídání, zábavy a navazo-
vání nových přátelství i utužování těch starých. 

Na koncert v Ledči n. S. budeme rádi vzpo-
mínat. Nemusíme však čekat dlouho a společně 
si i s žáky ostatních oddělení hudebního oboru 
zahrajeme s našimi ledečskými kamarády při 
plánovaném společném koncertě obou ZUŠ dne 
12. listopadu 2009 v Ledči nad Sázavou. 

Lenka Brázdová 
ředitelka ZUŠ Třešť 

PRODÁM 
nábytek vhodný na chalupu či chatu. 

Kontakt: 776 757 132 
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PŘIJMEME 
zdravotní sestru 

s registrací, do směnného provozu, 
nástupní plat 15 tis. 

+až 5 tis. osobní ohodnocení. 

Centrin Cz s.r.o., Zruč nad Sázavou, 

tel. 725 050 093 

Průzkum zájmu 
občanů města o výstavbu rodinných 

domů v lokalitě Na Pláckách. 
Na základě dlouhodobého plánu rozvoje 

Města Ledeč nad Sázavou se podařilo vy-
koupit pozemky v lokalitě Na Pláckách za 
účelem individuální výstavby rodinných 
domů. V únoru 2009 bylo provedeno geo-
metrické rozdělení pozemků a tím upřesněn 
definitivní vzhled této nově vznikající části 
města. Označení pozemků parcelním číslem 
znamenalo, že zde vzniklo 18 stavebních 
parcel v průměru o velikosti 857 m2, kde ta 
nejmenší má 679 m2 a ta největší 1117 m2 

(viz webové stránky města). 
Stavební parcely nejsou doposud zasí-

ťovány, což bude předpokládat náklady ve 
výši asi 20 milionů korun. Vzhledem k výše 
uvedenému a následkům krize, které jsou 
na každém kroku kolem nás patrné, nás 
tato situace vedla k zamyšlení se nad tím, 
zda v případě této předpokládané investice 
v roce 2010 bude vůbec projeven nějaký 
zájem o uskutečnění individuální výstavby 
18 rodinných domů na těchto připravených 
stavebních parcelách, nebo se bude pouze 
jednat o zrovna nyní nevhodné investování 
peněz v době, kdy každou korunu, jak se li-
dově říká „dvakrát v kapse převrátíme, než ji 
na něco vydáme", aby jinde pak nescházely. 

Proto žádáme zájemce o individuální vý-
stavbu rodinných domů v lokalitě Na Plác-
kách, aby nás o této skutečnosti písemnou 
formou informovali a podpořili tak uskuteč-
nění tohoto projektu. Přivítáme i případné 
připojení podnětných připomínek. 

Ing. Jan Cepa 
vedoucí odboru samosprávy 

Nemocnice Ledeč-Háj 
uzavřela smlouvu se 

Zdravotní pojišťovnou 
METAL-ALIANCE 
na zřízení nového ambulatního 
pracoviště v oboru UROLOGIE. 

Ambulanci najdete v prostorách ordinace 
Endoskopie a ultrasonografie, 

Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou. 

ORDINAČNÍ HODINY: 
Pondělí 13.30-16.°° 
Čtvrtek 13.30-15.30 

Pátek ll.^-ie.00 

Objednávky na telefonu: 569 432 938 

PŘÍPAD ŠUBRT 
V loňském roce otřásl ledečskou veřejností případ úmrtí pana Jiřího Šubrta st., který 

zemřel v noci z 19. na 20. července 2008 po hádce se svým synem, jenž ho v opilosti 
udeřil v jeho bytě kladivem do hlavy. Způsobil mu tak úmyslné ublížení na zdraví 
s následkem smrti. Krvácejícího otce uložil do postele, po té, co se marně snažil zasta-
vit krvácení, umyl krev v bytě a nad ránem zavolal lékaře. Ten už jenom konstatoval 
smrt a zavolal policii. Pan Jiří Šubrt ml., který byl vzat po dobu vyšetřování do vazby, 
se ke svému činu doznal, soudní znalci u něho určili 40% závislost na alkoholu, poru-
chu vyzrávání osobnosti v oblasti emoční a sociální a lehkou mentální retardaci. 

Dne 12. 2. 2009 byl pan Jiří Šubrt propuštěn z vazby s tím, že má zaměstnání, 
má kde bydlet a má bratra. Jak se následující dny ukázalo, nic z toho nefungovalo. 
V práci s ním byl ihned rozvázán pracovní poměr, z nájemního bytu dostal výpověď 
a bratr mu byl ochoten pomoci občas s jídlem. Pan Jiří Šubrt ml. se proto obrátil 
o pomoc na radnici. Zde mu pomohli vyřídit poslední výplatu ze zaměstnání, po ně-
kolik měsíců i sociální dávky a přihlášku na úřad práce. Pan Šubrt však nastoupil pro 
těžké deprese pracovní neschopnost a byl následně závislý pouze na nemocenských 
dávkách, což mu nestačilo na obživu, musel si půjčovat, neuměl s penězi hospodařit 
a byl stále bez prostředků. Starosta města upozorňoval na kritickou situaci mediační 
a probační službu, která vykonávala nad panem Šubrtem dohled, advokátku i soud. 
Dne 20. 3. 2009 proběhlo na Okresním soudu v H. Brodě projednání návrhu na zpět-
vzetí do vazby, které s ohledem na špatnou sociální situaci obžalovaného starosta 
města doporučoval. Okresní soud tento návrh zamítl. 

Dne 3. 6. 2009 proběhlo soudní přelíčení v H. Brodě, po kterém Okresní soud vyne-
sl rozsudek 4,5 roku odnětí svobody za úmyslné ublížení na zdraví s následkem smrti. 
Pan Jiří Šubrt ml. se proti tomuto rozsudku prostřednictvím svého právního zástupce 
odvolal ke Krajskému soudu v H. Králové. Ten na svém zasedání dne 9. 9. 2009 odvo-
lání zamítl a v podstatě potvrdil rozsudek Okresního soudu v H. Brodě. Okresní soud 
v H. Brodě vyzval odsouzeného Jiřího Šubrta ml. dne 22. 9. 2009 k nástupu do věznice 
v H. Králové. Odsouzený výkon trestu nastoupil 2. 10. 2009. Pobyt ve vyšetřovací 
vazbě se mu přitom započítává do výkonu trestu. Na případu je zarážející, že bez pár 
dnů téměř po osm měsíců byl mentálně retardovaný a v opilosti nebezpečný Jiří Šubrt 
ml. ponechán na svobodě, svému osudu a městu na pospas. Jen díky shovívavosti ma-
jitelů bytu, ošetřujícího lékaře a ledečské radnice tuto dobu přečkal. Je bez debat, že 
si svůj trest zaslouží, ale ponecháme-li bez komentáře výši trestu, je s podivem, že byl 
vůbec z vazby propuštěn, že byl zamítnut návrh na zpětvzetí do vazby, kde by o něho 
bylo postaráno a že snad jenom zázrakem k ničemu zlému za tu dobu nedošlo. 

O případu podrobně informoval Havlíčkobrodský deník dne 3. 6. 2009 a dne 
7. 10. 2009 a též opakovaně regionální příloha Vysočina MF Dnes. 

-sv-

Regionální nezaměstnanost k 30.9.2009 

Mikroregion 
Počet uchazečů o zaměstnání Míra nezaměst-

nanosti v % 
Počet vol-
ných míst 

Počet uchazečů 
na 1 VM Mikroregion 

celkem muži ženy 
Míra nezaměst-

nanosti v % 
Počet vol-
ných míst 

Počet uchazečů 
na 1 VM 

Havl. Brod 1 644 835 809 7.43 92 17,87 
Chotěboř 1 076 433 643 8.65 25 43,04 
Ledeč n.S. 566 289 277 10.29 41 13,80 
Světlá n.S. 1 024 510 514 16.84 9 113,78 
G. Jeníkov 261 114 147 11.46 4 65,25 
Přibyslav 308 133 175 8.65 9 34,22 
Celkem 4 879 2 314 2 565 9,39 180 27,11 

Míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina k 30. 9. 2009 byla 9,3 %. 
Míra nezaměstnanosti v ČR k 31.8.2009 byla 8,5 %. 

(zdroj: ÚPH.Brod) 

ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 09 
17.-18. 10. Dr. Vašíčková Magda, HB, Šubrtová 2170 569 421 329 

24.-25. 10. Dr. Ulibinová Kateřina, Ledeč n./S. Husovo nám. 15 608 205 337 

28. 10-1. 11. Dr. Kroutil Jaroslav, Ledeč n./S. Habrecká 450 569 721 543 

7.-8. 11. Dr. Skočovská Miroslava, Lipnice n./S 2 569 486 109 

14.-17. 11. Dr. Neubauerová, Chotěboř, Jiráskova 669 569 623 900 

21.-22. 11. Dr. Teclová Andrea, HB, Dobrovského 2023 569 426 109 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve 
spolupráci s obecním úřadem Hradec 

VYHLAŠUJE 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské, dětské), obuvi 
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon, látek 
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, 
skleničky - vše jen funkční 
peří, péřových a vatovaných přikrývek, 
polštářů a dek 
hraček 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: 
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, 

počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky 
- ty se transportem znehodnotí 

Sbírka se uskuteční ve Vašem městě či obci 
Dne: 2. a 3. listopadu 2009 
Čas: 15:00-17:00 hod. 
Místo: Obecní úřad Hradec 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

Dispečink Diakonie Broumov-224 316 800, 
224 317 203 

Diakonie Broumov je nezisková humanitární 
organizace, která poskytuje materiální pomoc 

potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou 
těžko umístitelní na trhu práce. 

Více na www.diakoniebroumov.org 

Záštitu nad otevřením Obecní-
ho domu ve Vilémovicích převzala 
místopředsedkyně PS ČR Miroslava 
Němcová a hejtman kraje Vysočina 
MUDr. Jiří Běhounek, kterého na 
slavnosti zastupoval jeho náměstek 
Ing. Libor Joukl. Součástí otevření 
tohoto významného objektu se stalo 
i odhalení obecních symbolů - znaku 
a praporu. Symboly obce slavnost-
ně posvětil Jáchym Jaroslav Simek 
O.Praem ze Zeliva. Ten zároveň po-
žehnal i pamětní desku, věnovanou 
zdejším učitelům. Deska bude umís-
těna u vchodu do vestibulu novostav-
by. Vždyť právě na tomto místě, kde 
dnes stojí obecní dům, byla před sto 
lety otevřena školní budova. 

Vilémovičtí tak budou moci pokračovat ve spolkovém životě, který byl vždy v této obci 
velký. Dodnes se vzpomíná na krásná divadelní představení, pořádaná zdejšími ochotní-
ky, a to v budově vilémovického zámečku. V novém prostředí tak chtějí tuto tradici opět 
obnovit. 

Text a foto: František Pleva 

PRODÁM 
Cihlový přízemní byt 1+1 (cca 40 m2J se zaskleným balkonem na starém sídlišti (Fibichova ul.) 

v Ledči .n. S. Cena 550 000,- Kč. Platba HOTOVĚ! Kontakt na tel.: 737 656 274 

NABÍDKA ODBĚRU 
OBĚDŮ 

Vážení zákazníci, 
dovolujeme si vám nabídnout odebírání 
obědů z kuchyně nemocnice v Háji. 
Výběr je vždy ze 3 jídel, která jsou připravena 
dle zásad správné výživy a jsou vhodná jak 
pro normální strávníky a diabetiky, tak i pro 
ty, kterým je doporučena šetřící úprava jídel. 
Pokud je spojen s víkendem den volna nebo 
o Vánocích, nabízíme možnost výběru ze 4 
druhů jídel. 
Výběr č. 1 a 2 je označení normální stravy. 
Výběr č. 3 je strava připravená vždy v šetřící 
úpravě (vhodné při onemocněních žlučníkm 
žaludku a ostatních zažívacích potížích). 
Obědy dopravíme přímo k vám nebo si mů-
žete zajistit vlastní dopravu. Pro převoz stra-
vy je nutné opatřit si 2 jídlonosiče. 
Týdenní jídelníček budeme posílat s před-
stihem. 
Ostatní technické věci lze domluvit osobně, 
telefonicky nebo elektronicky. 
Cena jednoho oběda je 55,- Kč včetně do-
pravy. 
Cena oběda s vlastní dopravou je 51,- Kč. 
Dodávka bude realizována dnem dohody 
nebo dnem podpisu smlouvy. 
Případné informace u p. Maškové v Nemoc-
nici Háj. 
Telefon a fax: 569 492 104 
e-mail: maskova@nemledec.cz 

Těšíme se na spolupráci. 
Jiřina Mašková, nutriční terapeutka 
Nemocnice Ledeč- Háj, spol. s r.o. 
Háj č. 675, Ledeč nad Sázavou 

SLAVNOST VE VILÉMOVICÍCH 

V sobotu odpoledne, 3. října 2009, byl ve Vilémovicích slavnostně otevřen nově po-
stavený obecní dům. Stavbu v hodnotě patnácti milionů korun, dle plánu architekta Ing. 
Slávka Bělohradského, postavila v rekordním čase, během jednoho roku, Dolnokralovická 
stavební společnost. Finanční prostředky pomohl obci opatřit Zdeněk Chlád. Prostředky 
pocházejí z Evropských fondů na obnovu venkova, a to do pěti set obyvatel. 

V budově je společenský sál s jevištěm, kancelář obecního úřadu, knihovna s inter-
netem, klubovna pro místní spolky, klubovna pro dětský klub Vilík, místnost pro služ-
by (kadeřnictví, pedikúra) a zubní ordinance, pro kterou obec v současné době shání 
lékaře. Velikou zásluhu na vybudování tohoto areálu má starosta obce Václav Vacek 
v úzké spolupráci s celým zastupitelstvem. Pan Vacek ve svém slavnostním projevu 
vzpomněl své předchůdce, kteří se zasloužili o velký rozvoj obce a jejich dílo bylo 
pro dnešní zastupitele inspirací. Zároveň poděkoval všem, kteří se na tři roky trvající 
přípravě a realizaci stavby podíleli. 

Provádíme montáže, opravy elektroinstalací a hromosvodů rod. domků, 
průmyslových objektů, domácích telefonů, rozvaděčů - vše včetně revizí. 

Dále prodej elektromateriálu, spotřebičů -sporáky, boilery, prímotopy, elektrokotle. 
(se zapojením pro bydlení - s DPH 9 %) 

tel.: 6 0 2 2 5 2 2 6 5 , elektro@elkompIex.cz 
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• Nová fasáda jihovýchodní budovy 
ledečského hradu 

Obnova a konsolidace fasády jihovýchodní budovy 
ledečského hradu je dokončena. Firma Haniš z Čes-
kého Krumlova ji prováděla na objednávku spo-
lečnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. od jarních 
měsíců letošního roku. Po demontáži lešení tak jiho-
východní hradní budova září na Heroldovo nábřeží 
již v plné své kráse. Akce za 2,5 mil. Kč byla částeč-
ně kryta letošní dotací 500 tisíc Kč z fondu záchrany 
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR 
a 300 tisícovým přebytkem z loňské dotace. 

rem s protiskluzovou ochranou, po které jsme volali 
již v době jejich výstavby v roce 2005. Práce na kraj-
ském mostě byly provedeny v režii dodavatele. 

• Rekonstrukce silnice na Habrecké 
Oprava krajské komunikace 11/339 dorazila z hra-

nice kraje přes Vrbku a Habrek až do Ledče. Od že-
lezničního přejezdu směrem na Habrek byl po zfrézo-
vání rozpraskaného povrchu položen nový asfaltový 
koberec. Investorem je kraj Vysočina, dodavatelem 
M-Silnice. Kraj Vysočina zde využívá na krytí nákla-
dů dotaci z EU, konkrétně z Evropského fondu regio-
nálního rozvoje. Opraven tak bude celý úsek silknice 
11/339 z Ledče nad Sázavou až na hranice kraje. 

• Rekonstrukce ul. J. Haška 
Rekonstrukce ulice J. Haška je prakticky ukon-

čena. Zahájena byla v květnu t.r. a termín ukončení 
byl smluvně dohodnut na letošní září. Práce na re-
konstrukci ulice J.Haška se po odfrézování vrchního 
krytu vozovky zkomplikovaly Podloží pod vrchním 
krytem bylo nedostatečné, směs hlíny a kamení, kte-
rou jsme museli nechat odtěžit, nahradila nejprve 
geotextilie a pak 40 cm vrstva štěrku a teprve na ní 
byly položeny krycí asfaltové vrstvy. Dokončení 
akce se tím o dva týdny zpozdilo, věřme však, že 
ve prospěch věci. Nutnost vybudování kvalitnějšího 

• Statické zajištění hradních zdí 
Na statickém zajištění části hradních zdí s basti-

ony u západní vstupní brány z Pivovarského údolí 
se ještě pracuje. Zde stále lešení obepíná levou část 
hradních zdí u vchodu do hradu, které jsou již opat-
řeny novou omítkou. Investor, dodavatel a zdroj dal-
ších informací je stejný, jako u předešlé akce. Na 
akci za 907 tisíc Kč jsme získali dotaci 280 tisíc Kč 
z kraje Vysočina. 

• Oprava chodníků na ledečském mostě 
Po několika neúspěšných urgencích a po intervenci 

z kraje přistoupila konečně dodavatelská firma k ře-
šení reklamace kluzkého a popraskaného povrchu 
obou chodníků lemujících most přes řeku Sázavu. 
Chodníky jsou nyní opatřeny novým izolačním nátě-

WESTERNOVÝ SPORTOVNÍ DE 
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podloží akci prodražila o cca 1,9 mil. Kč takže cel-
ková investiční náklady dosáhly částky 6 mil. Kč. Na 
akci jsme získali 100% dotaci z kraje Vysočina. 

• Nová autobusová čekárna 
V těsné blízkosti autobusového nádraží vyrůstá 

stavba nové autobusové čekárny s kioskem. Inves-
torem stavby je Billa Reality, s.r.o., která budovu 
v hodnotě 3,5 mil. Kč po dokončení a kolaudaci 
předá bezplatně do majetku města společně s ob-
jízdnou trasou pro autobusy. Současný vzhled budo-
vy budí u veřejnosti rozpaky, nutno poznamenat, že 
prošel schvalovacím procesem orgánů památkové 
péče a stavebního úřadu. Věřme, že po dokončení 
parkovišť, osazení zeleně a následné úpravy auto-
busového nádraží se celkový dojem ze stavby če-
kárny přeci jen vylepší. 

• Stavba supermarketu BILLA 
Měsíc po zahájení výstavby supermarketu BILLA 

v Ledči nad Sázavou vyrostl v lokalitě za autobu-
sovým nádražím nejen železobetonový skelet ná-
kupního střediska, ale též nová autobusová čekárna, 
střešní krovy nad patrovou částí marketu a cihelné 
zdivo mezi sloupy stavby. U paty stavby směrem 
k řece jsou zatím ještě k vidění podzemní nádrže 
čistící stanice, než je zakryje parkoviště pro kupují-
cí. Na místě bývalého tenisového kurtu a dvora so-

kolovny vznikají prostory pro zásobování s nájez-
dem z Tyršova nábřeží. Celý komplex plně vykrývá 
nejen pozemek pod bývalým kinem, ale i pozemky 
přilehlé směrem do Hrnčířů a k sokolovně. Bude tak 
vhodně uzavírat Husovo náměstí na západní straně. 
Z prodeje nemovitostí získalo město od BILLA 
8,8 mil. Kč + práce pro TS za 2,5 mil. Kč. Celá 
akce přijde investora na 50 mil. Kč. 

Stavba, na které našly v období krize práci i ně-
které ledečské stavební firmy, by měla být dokonče-
na za dva měsíce, abychom zde na Mikuláše mohli 
již nakupovat sladkosti pro děti a kořalku pro čerty. 

• Vzniká nová mapa města a mapa Ledečska 
Novou mapu mikroregionu Ledečsko na objed-

návku města v současné době zpracovává akademic-
ký malíř Mgr.A. Martin Findeis ze Smilova, autor 
panoramatické mapy Havlíčkobrodsko, kterou zná-
te z turistických informačních tabulí rozmístěných 
od loňského roku po našem městě. Právě na těchto 
tabulích by ještě letos nová mapa ledečského mik-
roregionu společně s novou mapou města Ledeč nad 
Sázavou měla být v provedení s UV filtrem umístě-
na. Obě mapy budou dokončeny 31. října t.r. a kro-
mě našeho města budou poskytnuty všem okolním 
obcím mikroregionu Ledečsko. Rozpracovanou 
verzi mapy města vám přinášíme na fotografii. 
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Máte rádi PUZZLE? 
Chcete poznat jiné nadšence 

a poměřit síly? 
přijďte si zahrát na 

OBLASTNÍ KOLO 
SOUTĚŽE VE 

SKLÁDÁNÍ PUZZLE 
Termín: 30. října 2009 (podzimní 

prázdniny) 
Kde: v klubovnách Centrum -

DDM Ledeč nad Sázavou 
Začátek: 9.00 hodin 

Soutěžní kategorie: 
do 10 let 
1 1 - 1 5 let 
16 a více let 
Tým - 4členná družstva 

Tři nejlepší z každé kategorie postupují 
do krajského přeboru, který se koná 
12. listopadu v sále DDM v Ledči n. S . 
Vítězové krajského kola postupují do 
celostátního finále v Praze. Bližší infor-
mace na telefonním čísle 569 726 415, 
736 539 172 u paní Ivany Svobodové. 

„Není důležité stát s e mistrem, 
ale mistrovsky si zahrát." 

HLEDÁM GARÁŽ 
Hledám garáž k pronájmu na sídlišti 

v Ledči nad Sázavou. 
Nabídněte na tel.: 7 3 3 GG5 5 9 6 

Pracovníci Technických služeb v Ledči 
n. S. se téměř po celý rok starají, mimo 
jiných prací, o zeleň ve městě. Několikrát 
v letním období sečou trávu na veřejných 
prostranstvích sídlišť, ořezávají větve 
stromů na náměstí a v dalších ulicích. Při 
podzimním zkracování letorostů okras-
ných keřů na novém sídlišti je zachycen 
jeden z pracovníků technických služeb. 

Text a foto J. Sladkovský 

- DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 

LEDEČ NAD SÁZAVOU, HUSOVO NÁMĚSTÍ 2 4 2 

Ve školním roce 2009-2010 se v našem „domečku" otvírají útvary zájmového 

vzdělávání - dle rozvrhu. Do některých se lze přihlásit i dodatečně. V případě vašeho 

zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 569 726 415, 736 539 172 . 

Za kolektiv Centrum - DDM 
Ivana Svobodová 

Tenis s Petrem IA Pondělí 14.00-15.00 Tenisové kurty/INTEX 
Tenis s Petrem IIA Pondělí 15.00-16.00 Tenisové kurty/INTEX 
Volejbal dívky Pondělí 16.00-17.00 Sportovní hala 
Keramický kroužek Pondělí 14.00-15.30 DDM 
Stepaerobic s Evou Pondělí 18.00-19.00 Sportovní hala 
PILATES Pondělí 19.00-20.00 Sportovní hala 
Angličtina - pokročilí Pondělí 17.00-18.30 DDM 
Házená dívky IIA Pondělí 16.00-17.00 Sportovní hala 
Házená chlapci A Pondělí 16.00-17.00 Sportovní hala 
Předtančení Pondělí 14.30-16.00 Sport, hala/gymnázium 
PILATES Pondělí 19.00-20.00 Sportovní hala 
Klub Céčko Pondělí 12.00-18.00 DDM 

Tenis s Markem III A Uter}' 15.00-16.00 Tenisové kurty/INTEX 
Atletika I Úterý 16.00-17.30 Sportovní hala 
Aerobic s Radkou Úterý 19.00-20.00 Sportovní hala 
Angličtina pro nej menší I Úterý 15.00-16.00 DDM 
Klub Céčko Úterý 12.00-18.00 DDM 

Házená dívky I - přípravka A Středa 14.00-15.00 Sportovní hala 
Házená dívky III A Středa 15.00-16.00 Sportovní hala 
Tenis s Petrem I B Středa 13.30-14.30 Tenisové kurty/INTEX 
Keramický kroužek II Středa 14.00-15.30 DDM 
Keramika pro předškoláky a rodiče Středa 14.00-15.30 DDM 
Stepaerobic s Evou Středa 18.00-19.00 Sportovní hala 
Keramika pro dospělé Středa 15.30-18.00 DDM 
Klub Céčko Středa 12.00-18.00 DDM 

Házená dívky II B Čtvrtek 16.00-17.00 Sportovní hala 
Házená chlapci B Čtvrtek 16.00-17.00 Sportovní hala 
Tenis s Petrem II B Čtvrtek 14.00-15.30 Tenisové kurty/INTEX 
Atletika II Čtvrtek 16.00-17.30 Sportovní hala 
Angličtina pro nej menší II Čtvrtek 15.00-16.00 DDM 
Tenis s Markem III B Čtvrtek 15.30-17.00 Tenisové kurty/INTEX 
PILATES Čtvrtek 19.00-20.00 Sportovní hala 
Break Dance Čtvrtek 16.00-17.30 DDM 
Klub Céčko Čtvrtek 12.00-18.00 DDM 

TS Tygříci Pátek 14.30-16.00 DDM 
TS Kometky Pátek 16.00-17.30 DDM 
TS ZIVNS Pátek 17.30-19.00 DDM 
Házená dívky I - přípravka B Pátek 14.00-15.00 Sportovní hala 
Házená dívky III B Pátek 15.00-16.00 Sportovní hala 
Tenis s Markem IV Pátek 15.00-16.00 Tenisové kurty/INTEX 
Atletika III Pátek 16.00-17.30 Sportovní hala 
Floorball Pátek 15.00-16.30 Sportovní hala 
Klub Céčko Pátek 12.00-18.00 DDM 

Orientální tance I Sobota 15.00-16.00 DDM 
Orientální tance II Sobota 16.00-17.30 DDM 

CENTRUM 
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Chovatelská výstava v Ledči 
Jako již tradičně, také letos uspořádala ZO Českého svazu chovatelů v Led-

či n. S. přehlídku svých celoročních odchovů. Výstava se konala v prvním 
říjnovém víkendu v Pivovarské ulici. Výstavy se zúčastnilo 66 chovatelů 
z celé ČR. Vystaveno bylo 269 králíků, 250 ks hrabavé a vodní drůbeže v 77 
voliérách a 120 holubů v 18 voliérách. 

Kvalita vystavených zvířat byla 
na velmi dobré úrovni, o čemž 
svědčí počet udělených cen. Těch 
bylo u králíků uděleno 17, u holu-
bů pět a u drůbeže 17. 

Zároveň proběhla soutěž o nej-
lepšího chovatele v jednotlivých 
odbornostech. Nejlepším králíká-
řem výstavy byl vyhodnocen Mi-
roslav Mašin ze Zbraslavic, vítěz-
ství mezi drůbežáři získala Zdena 
Kubátová z Havlíčkova Brodu a 
mezi holubáři Oldřich Rod ze ZO 
Ledeč n. S. 

Nej úspěšnějším mladým chovatelem byl vyhodnocen Tomáš Čekal ml., ZO 
Ledeč n. S. 

Hlavní cenu starosty města Le-
deč n. S. získal ing. Jiří Bouma 
z Kozlova, rovněž člen ZO Le-
deč n. S. Uvedené ceny slavnost-
ně v sobotu dopoledne předali 
zástupci města Ledeč n. S., pan 
starosta Stanislav Vrba a zástup-
ce starosty pan Jaroslav Doležal, 
toto vyhodnocení výstavy mělo 
slavnostní ráz a těšilo se velkému 
zájmu přihlížejících. 

Značný zájem byl letos o pro-
dejná zvířata, téměř polovina pře-
devším králíků změnila během 
výstavy svého majitele. Součástí výstavy byla i bohatá chovatelská tombola, 
stánek s občerstvením a hudební vystoupení. 

Výstavě popřálo i počasí, a tak byla hojně navštívená jak chovateli, tak i ro-
dinami s dětmi. Na výstavě jsme přivítali více než 1200 návštěvníku, včetně 
dětí. Naši akci navštívila i jedna celebrita, v neděli si se zájmem prohlédl 
výstavu známý televizní a filmový herec pan Jiří Macháček s rodinou. 

Dá se konstatovat, že akce ledečských chovatelů přispěla k obohacení spo-
lečenského života města Ledeč n. S., za což patří dík jak organizátorům (le-
dečským chovatelům), tak i městu Ledeč n. S., sponzorům, vystavovatelům, 
pozorovatelům i návštěvníkům. 

Již nyní zveme příznivce chovatelství na výstavu 2.-3. října 2010 v Pivo-
varské ulici. 

Chovu zdar! 
Jaroslav Kafka, předseda ZO Ledeč n. S. 

foto: L Vrbová, J. Sladkovský 

PNEUSERVIS A AUTODÍLNA V KOŽLÍ 
Zveme vás k návštěvě a využití našich služeb PNEUSERVISU 

a AUTODfLNY v prostorách lihovaru v KOŽLÍ. Servis je otevřen dle 
potřeb zákazníků, po předchozí dohodě i o víkendu. 

KONTAKT 605 178 183 

Tak už nám štěňátko povyrostlo, už jsme 
se s ním pěkně sžili, už rozumíme jeho psí 
řeči těla, umíme se o něj postarat tak, že 
prospívá. Máme za sebou všechna potřebná 
očkování a pejsek nám pěkně slyší na jmé-
no a běhá za námi jako -jako PEJSEK. 

Nastal tedy čas se naučit něco víc a po-
skytnout štěněti možnost se dál psychicky 
rozvíjet a tím upevňovat svoji roli ,, vůdce 
smečky", tolik potřebnou pro další pohodo-
vý život se psem v dospělosti. 

Psí školka je tady u nás na cvičišti v Led-
či vedená jako VÝCVIK ZAČÁTEČNÍKŮ. 
Dvě odborně proškolené výcvikářky se 
věnují každému příchozímu nejprve indi-
viduálně - tím se posoudí prvotní povaha 
a temperament nového štěněte. A také -
samozřejmě - cit jeho „páníčka " pro vý-
cvik. Pak následuje skupina, v té se pod 
dohledem štěně vyřádí se svými vrstevníky 
i staršími pejsky. Získá tu tak základy so-
cializace, opět nutné pro další soužití ve 
společnosti. Majitelé tu dostanou dobré 
rady, jak vše postupně a hlavně SPRA VNĚ 
štěně učit. Protože pár hodin na cvičišti je 
jen malý zlomek času, který je potřeba vyví-
jejícímu se psovi poskytnout! A žádné lekce 
vám nevycvičí psa - cvičí V AS, jak správně 
se psem pracovat DOMA! To je překvape-
ní, co? Prý: Cvičiště psů a nakonec se uká-
že, že se jedná o výcvik LIDI...:-) Ale právě 
o tom celý základní výcvik je = vědět, jak 
správně na to. 

Především je nutno říci, že každé cvičení 
se psem (a je jedno, jestli se jedná o cílový 
služební výcvik, záchranařinu, canistera-
pii nebo agility) musí psa BAVIT! Musí na 
něm být vidět, že vše dělá s radostí, to je 
na výcviku nej důležitější. Proto je potřeba 
vhodně zvolit, pro co má štěně vlohy, co 
zvládnete vy jako majitel a pejskem milo-
vaný vůdce. Nemá cenu chodit cvičit psa ve 
chvíli, kdy nejste VY v pohodě, i sebemenší 
náznak nervozity či podrážděnosti pes vy-
cítí. A také nemá smysl pejska dlouhodobě 
nutit k činnosti, o kterou nemá zájem nebo 
se jí viditelně bojí! Z každého psa nemůže 
být špičkový obranář, stopař, záchranář. 
Ale na druhou stranu: i základní výcvik 
chce svůj čas a není třeba se vzdávat při 
prvních nezdarech či pochybnostech! Věř-
te, že opravdu 99 % psů vycvičit nebo aspoň 
správně vychovat JDE! Zvlášť začínáme-li 
včas, kolem 4. měsíce ideálně. Také NA-
PRAVA od mládí špatně (nebo spíš neznale) 
vedených psů je možná. Tam je to už trochu 
delší a problematičtější záležitost, ale opět 
ne neřešitelná, když vám pomohou zkušení 
a pro věc zapálení výcvikáři. 

Příště: Cas pro psa, není „podpsa... " 

Podle literatury zpracovala 
JP+ V. Malimánková 
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA STŘEDNÍ ODBORNÉ 
A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE 

V úterý 1. září nastoupilo do prvních ročníků studijních oborů střední 
odborné školy 45 žáků, z toho 25 žáků do oboru Informatika v ekono-
mice a 20 žáků do oboru Strojírenství - informační technologie a po-
čítačová grafika. 

Ve studijním oboru Strojírenství - informační technologie a počí-
tačová grafika se žáci budou vzdělávat podle nového školního vzdě-
lávacího programu, který zpracovali učitelé střední odborné školy 
podle rámcového vzdělávacího programu. Program je specializovaný 
zejména na rozšířenou výuku informačních technologií a počítačovou 
grafiku. Profil absolventa je zpracován tak, aby vedl k jeho uplatnění ve 
středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství při 
zajišťování konstrukční, projektové a technologické stránky výrobního 
procesu. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech 
strojírenství, počítačové grafiky, informačních a komunikačních tech-
nologií. Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vy-
konávat: konstruktér, technolog, projektant, mistr ve výrobě, zkušební 
technik, technik měření, strojírenský technik, kontrolor jakosti atd. Ab-
solvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších 
odborných nebo vysokých školách. 

Studijní obor Informatika v ekonomice připravuje žáky pro činnost 
kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky 
s aktivním využitím PC a prací spojených s komunikační technikou. 
Při studiu žáci získají potřebné technické znalosti a dovednosti z oblas-
ti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických 
prostředků přenosu dat. Absolvent je mimo jiné připraven účastnit se 
tvorby projektů. 

Do tříletého učebního oboru Strojní mechanik (zámečník) v letoš-
ním školním roce nastoupilo 15 žáků, kteří se budou také vzdělávat 
podle nového školního vzdělávacího programu. Program je zaměřen 
tak, aby byl absolvent připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé 
součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je 
do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich záva-
dy a opravovat je. Absolvent se uplatní při výkonu povolání provozní 
zámečník, montér a strojní zámečník. Dalším uplatněním je obsluha, 
řízení a zabezpečování chodu strojů a strojních zařízení, jejich kont-

rola a běžná údržba. Absolvent se na trhu práce může uplatnit i jako 
samostatný podnikatel. V případě absolvování kurzu svařování, vyko-
nání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován 
i pro výkon dalších povolání, např. svářeč. Po absolvování závěrečných 
zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy 
tříletých učebních oborů. 

Studium v dálkové formě bylo zahájeno v sobotu 12. září a do tří-
letého studijního oboru Podnikání nastoupilo 52 žáků z nejrůznějších 
částí naší republiky. Studium je realizováno formou sobotních konzul-
tací (2 soboty v měsíci, celkem 20 konzultací ve školním roce), které 
vyhovuje zejména zaměstnaným, kteří v týdnu nemohou docházet do 
školy. O toto studium je každoročně velký zájem a škola nemůže vyho-
vět všem přihlášeným. 

Zahájení školního roku na vyšší odborné škole proběhlo v pondělí 
7. září. Do prvního ročníku nastoupilo 55 studentů, což je oproti minu-
lým rokům veliký nárůst zájmu o studium studijního programu Ekono-
mika a management podniku. Tento vzdělávací program je od letošního 
školního roku nově akreditován MSMT, je zpracován modulově a ino-
vován dle požadavků praxe. Studenti mají možnost podle svého výběru 
od druhého ročníku studovat v zaměření strojírenství nebo v zaměření 
ekonomika. Hlavní předností absolventa je jeho ekonomické a mana-
žerské vzdělání, které se vzájemně doplňuje s technickým vzděláním 
a s poznatky získanými na odborné praxi v podnicích. Technicko-ekono-
mické vědomosti a dovednosti se uplatní při samostatném řešení široké 
škály složitých technických a ekonomických problémů. Absolvent získá 
titul DiS. a může dále pokračovat ve studiu na vysokých školách. 

Škola při realizaci svých vzdělávacích programů spolupracuje se 
sociálními partnery, zejména s podniky v regionu, s Hospodářskou 
komorou v Havlíčkově Brodě, s Úřadem práce v Ledči nad Sázavou, 
s městskými úřady v regionu atd. Z vysokých škol je nej významnějším 
partnerem ČVUT Praha. 

Přeji všem žákům a studentům úspěšný nový školní rok, vždyť vzdě-
lání je i v době krize tou nejlepší investicí do života. 

Mgr. Ivana Vitisková, 
zástupce ředitele pro SOŠ a VOŠ 

SOŠ na školním poznávacím zájezdu v Paříži a Londýně 
Na úterý 8. září 2009 jsme se všichni 

moc těšili. Ten den jsme (někteří stu-
denti z tříd 2.1., 3.1, 2. VE a paní uči-
telka Poupětová) odjížděli na školní po-
znávací zájezd do Paříže a Londýna. 

Sraz byl v 15 hodin před školou. Pro-
jeli jsme Českou republiku a pak hurá 
do Německa. Německo jsme všichni 
prospali, samozřejmě až na pana řidiče. 
Okolo 6. hod. ranní jsme dorazili do 
očekávané Paříže. Všude byla ještě tma, 
takže celé město bylo krásně osvětlené. 
Ale to nám ani panu průvodci nevadi-
lo a šli jsme prozkoumávat nádherná 
zákoutí Paříže. V Paříži jsme viděli 
Lucemburské zahrady, katedrálu Notre 
Dame, svatostánek Madeleine, Invali-
dovnu, Vítězný oblouk, Orsay, Louvre 
(tam jsme měli dokonce možnost vyfo-

tit si obraz Mony Lisy) atd. Večer jsem se svezli na lodi po řece Seině. Eiffelovka věž byla nezapomenutelným zážitkem, troufám si říci celé naší 
skupiny. V Paříži jsem pobyli celkem dva dny. Spali jsme v hotelu typu Formule 1. 

Třetí den ráno jsem opustili Paříž a jeli jsme Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. V Londýně jsem spatřili tolik očekávaný Big Ben, 
Tower Bridge, London Eye, Westminster, Millenium dóm (dnes zvaný taky jako 02 dóm), Buckinghamský palác, apod. V době osobního volna 
jsme navštívili známou ulici Oxford Street. Viděli jsme celosvětově známý double-decker bus, ještě známější telefonní budky a také neméně známé 
černé taxíky. V sobotu navečer jsme opustili Londýn a nalodili se na trajekt. Neděle pak patřila návratu domů - jeli jsme přes Francii do Německa 
a zpátky do České republiky. 

Ráda bych za všechny zúčastněné poděkovala paní učitelce Soně Poupětové a cestovní kanceláři Ing. Wisnar za nezapomenutelný školní po-
znávací zájezd, který jsme si všichni velmi užili. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí a jménem všech mohu říci, že tento zájezd byl velice 
poučný a dalece předčil naše očekávání. 

Lenka Misarová 
3. ročník oboru Informatika v ekonomice 
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CHORVATSKÝ BUZET VIDĚL 
TRIUMF LEDEČÁKA 

Dne 19. září se konal předposlední závod Mis-
trovství Evropy automobilů do vrchu v chorvatském 
Buzetu. Toho se zúčastnil i Ledečák Petr Dlouhý, 
který závodí se Škodou 130 RS. O tom, že automobil 
i jeho pilot byli skvěle připraveni, svědčí i výsledky 
z Chorvatska. Ve třídě do 1300 ccm totiž Petr zvítě-
zil! Velmi ceněné je také druhé místo v absolutním 
pořadí historických aut. K tomuto skvělému úspěchu 
samozřejmě Petrovi blahopřejeme a budeme se těšit 
na celkové hodnocení letošní sezony. Poslední letoš-
ní závod se jede právě tento měsíc v Itálii. 

PŮLSTOLETÍ BĚHU ŠEPTOUCHOVEM 
Lyžařský klub Ledeč n. S., CENTRUM - Dům dětí a mládeže a Jízdní kola Ledeč n. S. 

uspořádaly v sobotu 10. října už 50. ročník Běhu Septouchovem. I letos se v ženských kate-
goriích (absolutní vítězka) a mužských kategoriích (absolutní vítěz) běželo o Cenu starosty 
města Ledče n. S, který pro vítěze věnoval hodnotné ceny. Zeny běžely 2000 m a cenu získala 
I. Strnadová (čas 8:36) z klubu Sokol Chlístovice. Muži měli trať dlouhou 8000 m a z ceny se 
radoval M. Pokorný (čas 28:28) závodící za AC Vlašim. Závody se každoročně daří připravit 
s cenami pro první tři místa v každé kategorii, za vydatné pomoci sponzorů z Ledče n. S. Déšť 
sice hrozil, ale nakonec přišel až při závěrečném vyhlašování výsledků a atmosféra byla celé 
dopoledne, jako vždy, příjemná. Přišlo si ji vychutnat 102 startujících a mnoho rodičů. Všem 
závodníkům děkujeme za účast a dosažené výsledky a věříme, že se opět setkáme příští rok. 

Ing. P. Banýr 
Z výsledkové listiny: 
Kategorie: Předžákvně 1999-2000 Trať: 600 m 

1 Simůnková Tereza 2000 Jiskra Havl. Brod 2:18 

Kategorie: Předžáci 1999-2000 Trať: 600 m 
1 Novák Jakub 1999 Jiskra Havl. Brod 2:15 

Kategorie: Žákvně mladší 1997-1998 Trať: 1000 m 
1 Jeřábková Zuzana 1998 Gymnázium Ledeč n.S. 4:01 

Kategorie: Žáci mladší 1997-1998 Trať: 1000 m 
1 Berka Rostislav 1997 TK Ledeč n.S. 3:55 

Kategorie: Žákvně starší 1995-1996 Trať: 1600 m 
1 Husáková Markéta 1996 DDM Ledeč n.S. 6:59 

Kategorie: Žáci starší 1995-1996 Trať:1600 m 
1 Drápela Jakub 1995 Házená Ledeč n.S. 6:54,08 

Kategorie: Juniorkv 1990-1994 Trať: 2000 m 
1 Veletová Anna 1993 DDM Ledeč n.S. 9:27 

Kategorie: Ženv 1989 a st. Trať: 2000 m 
BEH O CENU STAROSTY MĚSTA LEDCE N. S. (absolutní vítěz s kategorií Juniorky) 

1 Strnadová Iveta 1976 Sokol Chlístovice 8:36 
2 Horná Eva 1967 DDM Ledeč n.S. 9:26 
3 Pokorná Dana 1962 Benešov 9:33 

Kategorie: Junioři 1990-1994 Trať: 8000 m 
1 Tichý František 1994 Světlá n.S. 34:21 
2 Rušák Ivo 1994 Hradec u Ledče -

Kategorie: Muži 1989 a st. Trať: 8000 m 
BĚH O CENU STAROSTY MĚSTA LEDČE N. S. (absolutní vítěz) 

1 Pokorný Matyáš 1988 AC Vlašim 28:28 
2 Brychta Jiří 1974 Jiskra Havl. Brod 28:52 
3 Jánošík Rudolf 1971 Spartak Vlašim 29:47 

Kategorie: Muži veteráni 1969 a st. Trať: 8000 m 
1 Tichý František 1966 Světlá n.S. 29:01 
2 Svoboda Mojmír 1966 Pardubice 30:28 
3 Horný Petr 1969 DDM Ledeč n.S. 32:56 

EXTRALIGOVY SOUPER OPETV LEDCI 
Ve druhém kole házenkářského pohá-

ru zvítězili naši muži nad prvoligovým 
družstvem Sokola Nové Veselí a zajistili 
si tak postup do třetího kola. Tohoto kola 
se j iž zúčastňují celky z nejvyšší házen-
kářské soutěže - extralixy. Čtvrteční los 
přisoudil našemu družstvu v tomto kole 
nováčka soutěže 1 .HK Dvůr Králové nad 

PODZIMNÍ SPORTOVÁNI 
Žáci základních škol praktických z Havlíč-

kova Brodu, Chotěboř a Ledče se sešli 7. října 
na fotbalovém stadionu v Ledči, aby změři-
li své síly v malé kopané a vybíjené. Našim 
chlapcům vypomohli žáci ze Zruče. 

Vzájemná klání skončila v tomto pořadí: 

Malá kopaná: 
1. Chotěboř 
2. Ledeč - Zruč 
3. Havlíčkův Brod 

Vybíjená: 
1. Chotěboř 
2. Havlíčkův Brod 
3. Ledeč 

Soutěž se vydařila, všichni odcházeli spokojeni. 
Děkujeme MěU v Ledči za věnované hod-

notné věcné ceny soutěžícím. 

Labem. A tak po družstvech Hustopečí a 
Dukly Praha přivítáme ve sportovní hale 
v Koželské ulici po dvou letech dalšího 
extraligového soupeře. Utkání se uskuteč-
ní 17. listopadu a bude mít tradiční začá-
tek v 15,30 hodin. Zveme tímto všechny 
příznivce házené, aby přišli povzbudit 
naše hráče v tomto pohárovém utkání. 

KONDICE PRO VAS 
TJKOVOF1NIŠ- odbor SPV 

zahajuje cvičení 
od 1. října 2009 pro ženy a dívky 

AEROBIC, STEP AEROBIC, 
KONDIČNÍ CVIČENÍ. 

Vždy v pondělí od 20:00 do 21:00 hodin a 
ve čtvrtek od 19:00 do 20:00 hodin 
ve školní tělocvičně v Nádražní ulici 

v Ledči nad Sázavou. 
Přihlášky stačí před cvičební hodinou. 
Vybavení s sebou: cvičební podložka 
(karimatka, ručník), sportovní obuv, 

pití, dobrá nálada 

Cena: 200 až 300 Kč/rok. 

LUCICE 
J. Doležal 
koberce, korky 
• • o r I v m 

lina ruznycn siri 
kusové koberce 
stropní podhledy 
plovoucí podlahy 
podlahářské práce 
rozvoz 
nejnižší ceny v regionu 

PO- Pá 800 .1630 $o 800-H30 

lučíce 50 
tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209 
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A 

Kdo žije v našem srdci, 
ten nezemřel 

Dne 26 . října letošního roku si př ipomeneme druhé výročí úmrt í 
p a n a J o s e f a VIKTORY z Ledče nad Sázavou. Kdo jste ho znali 
a měli rádi věnujte mu, spolu s námi, tichou vzpomínku. 

Rodina 
P 

Dne 10. listopadu letošního roku uplyne 15 let od úmrt í našeho 
tatínka a dědečka, p a n a B o h u m i l a BRZONĚ - mistra kamenického 
z Ledče n. S. 

S láskou vzpomínají dcery a vnoučata. 

PODĚKOVÁNÍ 

Velmi mě potěšilo blahopřání, kterého se mi dostalo při příležitosti mých 

jubilejních narozenin, a to přímo z ledečské radnice. Mnohokrát děkuji 

a také já přeji všem dobré zdraví a mnoho hezkých chvil v životě. 

Blažena Panská:, Ledeč n. S. 

PODĚKOVÁNÍ KEBLOVÁKŮ 

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos při našich kulturních akcích v Keblově 
probíhala sbírka ve prospěch konta Klokánek Fondu ohrožených dětí. 

Poděkování Fondu, které jsme nyní dostali, je poděkováním všem, kteří do sbírky 
přispěli (zejména při akcích Keblovské heligonky a Keblovské dechovky). 

Členové občanského sdružení KEBLOVÁCI děkují 
a těší se na další setkání u nás v KEBLOVĚ. 

Ing. Zdeněk Rumler 

R E V I Z E k o m í n ů - v ý c h o z í a p e r i o d i c k é 

P R O D E J a MONTÁŽ - k o m í n ů , k o u ř o v o d ů 

k r b o v ý c h k a m e n a k r b ů 

N E R E Z O V Í - k o m í n y a k o u ř o v o d y 

P R O D E J m a t . - p r o s t a v b u k o m í n ů a k r b ů 

O B N O V A k o m í n ů - v l o ž k o v á n í , f r é z o v á n í 

D O P O J E N Í s p o t ř e b i č ů 

P r á c e z p r a c o v n í p l o š i n y d o 12 m 

t e l : 7 7 6 8 5 8 9 4 0 

e - m a i l : i n f o @ o k k o m i n . c z 

www.okkomin.cz 

<Fond ohrožených dětí 
dekuje 

Podzimní prodej 
jab loní , h r u š n í , t ř e š n í , v i šn í , ryngl í , š v e s t e k , m e r u n ě k , ryb ízu , a n g r e š t u a r ů ž í 

zahájen 10. října 2009 
B r o s k v o n ě a o ř e š á k y v prode j i o d 2 2 . ř í jna . 

V n a b í d c e t a k é : k a n a d s k é b o r ů v k y , k a m č a t s k é b o r ů v k y , o s t r u ž i n í k y , mal in íky , 
v ř e s y , aza lky , r h o d o d e n d r o n y , j e h l i č n a n y , o k r a s n é k e ř e , z e m i n a . 

P r o d e j n í d o b a : P o - p á : 8 - 1 6 h o d . S o : 8 - 1 2 h o d . 

O v o c n á a r ů ž o v á š k o l k a Š ť a s t n ý c h 
H n ě v k o v i c e - N o v á V e s 2 , 5 8 4 0 1 L e d e č n a d S á z a v o u 

tel.: 569 722 518, 604 360 546 
www. skolka-stastny. cz 

o6čansíému sdružení KF&LOVJÍCI 

za opakované pořádání a£cí na podporu <FCXD 
- projedu KLOKÁNEK 

a za výtěžefafárfy ve výši 11500,-

(Praha srpen 2009 JlXDr. Marie Vodxčfyvá 

BLAHOPŘÁNÍ 

Dne 17. října letošního roku se paní 
RŮŽENA LHOTKOVÁ dožívá 75 
let. K tomuto životnímu jubileu jí 

přejeme pevné zdraví, štěstí 
a pohodu do dalších let života. 

Dcera s rodinou 

Prognóza výskytu kůrovce - informace pro vlastníky lesa 
Letošní výskyt podkorního dřevokazného hmyzu (zejména lýkožrouta smr-

kového a lesklého - tzv. kůrovců) na Světelsku, ale především na Ledečsku 
lze bez nadsázky označit jako kalamitní. Celé jarní a letní období byl kůrovec 
stále „o krok" před vlastníky a správci lesa. I když v porostu došlo k odtěžení 
kůrovcového dříví, objevilo se zanedlouho nové ohnisko výskytu nedaleko od 
toho původního. Jako jednu z možných příčin této situace lze označit mimo jiné 
též nevědomost či v horším případě laxní přístup některých vlastníků lesa. 

Kůrovec přestává aktivovat zhruba při teplotách pod 14 oC. Neznamená 
to však, že vlastníku lesa začínají „kůrovcové prázdniny". Právě v podzimním 
a zimním období, kdy se vývoj kůrovců zpomaluje a zastavuje, je vhodná doba 
ke snížení jejich stavů. Kůrovci přezimují nejen pod kůrou, ale též v hrabance. 
Proto je vhodné veškeré kůrovcem napadené dřevo odvézt mimo les ještě před 
opuštěním stromů a zazimováním v hrabance. 

Pokud nedojde v nadcházejícím období ke včasnému odklizení veškerých 
kůrovcem napadených stromů, lze předpokládat, že s nástupem jara 2010 ude-
ří kůrovec se stejnou intenzitou jako v letošním roce. 

Jak poznat kůrovcem napadený strom? 
1. ve výšce očí a výše jsou patrné vletové otvory (velké cca jako hlavička od 

sirek); stromy jsou zelené 

2. 

3, 

kolem vletových otvorů, za nerovnostmi kůry, u paty kmene či v pavuči-
nách jsou patrné hnědorezavé drtinky - piliny, stromy jsou zelené 
ze stromu opadává ve velkém množství šedavé jehličí, strom začíná mě-
nit zbarvení - šedne až rezne 

4. koruny stromů jsou zelené či začínají reznout a z kmene se odlupuje kůra 
(prvotně se začíná loupat v místech, kde vyrůstají z kmene první větve). 

Napadení stromů novou generací kůrovců lze očekávat např. v blízkosti 
starších kůrovcových souší, na prosluněných místech (porostní stěny v sou-
sedství holin atp.) a v oslabených porostech (např. po vichřici). 

Pouze pokácení napadeného stromu kůrovce nezahubí! Bez problému 
dokončí vývoj a napadne okolní porosty. Pokácení napadeného stromu a po-
nechání v lese je proto zcela nedostatečné. Také při uskladnění napadeného 
dřeva v blízkosti lesa nebezpečí dalšího šíření lýkožrouta stále trvá. 

Pokud zjistíte výskyt kůrovců v sousedním lese, informujte o této skuteč-
nosti vlastníka lesa, orgán státní správy lesů (MÚ Světlá n/S., odbor životního 

prostředí) nebo Českou inspekci životního prostředí v Havl. Brodě. Vždy 
se řiďte pokyny vašeho odborného lesního hospodáře. Kůrovec nezná hranic 
a za krátkou dobu je schopen zmařit práci vašich předchůdců a váš majetek. 

Mgr. Jiří Semerád 
Referent OŽP 

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@ledeens.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkU 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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