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PROJEKTOVÝ DEN „HRÁTKY S ROZVRHEM" 

si užili nejen žáci II. stupně naší školy, ale i celý pedagogický sbor, který se podílel na jeho 
realizaci několik týdnů. Dčtem jsme poskytli širší pole pohledu na některé předměty, kde to z ča-
sových důvodů v běžné výuce nejde. Nikoho z nás nevyvedla z míry návštěva novinářů. Věříme, 
že další krok ke sblížení mezi učiteli a žáky nebyl v žádném případě zbytečný. 

O této mimořádné akci se dozvíte více uvnitř novin, na straně 5. 
Projektový tým základní školy 

KONCERT V LEDEČSKÉ 
SYNAGOZE 

Ve čtvrtek dne 2. 4. 2009 v 18 hod. se 
koná v synagoze koncert „Pražského ko-
morního kytarového orchestru", pod vede-
ním Vladimíra Novotného. Na programu 
jsou díla: W. A. Mozarta, G. Bizeta, K. 
Franklina, A. Piazzolliho, Noraha Jonese, 
4TET, Gypsy Kings atd. Nenechte si ujít 
nevšední zážitek. 

„ŽIDOVSKÝ PŘÍBĚH" 
Od 3. 4. do 28. 5. je možno zhlédnout 

v galerii muzea výstavu grafiky s židovskou 
tématikou od autorky Markéty Pelikánové. 

V y 

ROCKOVÁ BĚLÁ 
18. dubna 2009 

se v Bělé uskuteční koncert 
legendárních rockových kapel 

SKYLLA, KLAXON 
ORION 

začátek ve 20 hodin 
v TONKA MUSIC HALL 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY V LEDČI N. S. 

TERMÍN ZÁPISU: 23.3. - 24.3. 2009 
KDY: OD 8.00 - DO 16.00 HODIN 
KDE: V MATEŘSKÉ ŠKOLE STÍNADLA 
(budova přízemí) PRO VŠECHNY MATEŘ-
SKÉ ŠKOLY 

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ ZÁKONNÍ 
ZÁSTUPCI S DÍTĚTEM! 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 
1. děti, které dosáhnou 6ti let od 1.9. do 

31.8. následujícího roku a děti s odlo-
ženou školní docházkou 

2. děti, které již do mateřské školy do-
chází a jejich matky pracují 

3. děti pracujících matek samoživitelek 
4. děti ve věku od 3 let a výše pracují-

cích matek 
5. děti 3 - 4 leté, jejichž matky jsou na 

mateřské dovolené s dalším dítětem 
6. ostatní děti mladší 4 let 
7. děti s trvalým pobytem mimo Ledeč 

nad Sázavou 

Jarmila Dvořáková, ředitelka MS 

Poděkování ZZS Ledeč 
Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sá-

zavou, zajišťuje tísňovou péči pro seniory 
a zdravotně postižené občany. Prostřednictvím 
tísňového tlačítka, které nosí klient u sebe, si 
v případě potřeby přivolá pomoc, ať už se jed-
ná o zhoršení zdravotního stavu, o pád, napade-
ní či jakoukoliv jinou náhlou krizovou situaci. 
Kvalifikované zdravotní sestry na dispečinku 
zorganizují potřebnou odbornou pomoc. Čin-
nost občanského sdružení se neobejde bez 
spolupráce se zdravotnickou záchrannou služ-
bou. Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem pracovníkům Záchranné služby v Ledči 
nad Sázavou za dobrou spolupráci a za ochotné 
a spolehlivé zásahy. 

Jménem klientů děkuje ředitel Občanského 
sdružení Zruč n. S. - Zdeněk Jelínek 

MYSLIVOST 
CHOVATELSKÁ 

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 
Tato přehlídka trofejí se usku-

teční ve dnech 20. 3. - 26. 3. 2009 
v H. Brodě-Perknově v restauraci 

U Palánů. Přehlídka j e společná pro 

obce s rozšířenou působností - Havl. 

Brod, Chotěboř, Světlá n. S. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 16. února 2009 

I. RM schvaluje: 
- přílohu č.l k dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu městských lesů 

s Lesní společností, a.s., kterou se nájemné za městské lesy v roce 
2008 zvyšuje o 159 000,- Kč. 

- dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní společ-
ností, a.s., kterou se určuje nájemné za městské lesy pro rok 2009 
na 300 000,- Kč. 

- využít uvolněný byt č. 1 v domě č.p. 400, ul. 28. října jako náhradu 
za byt v přízemí objektu č.p. 790 v ulici Barborka, který Finanční 
úřad Ledeč nad Sázavou požaduje použít jako bezbariérový přístup 
při uvažovaném záměru přestavby budovy č.p. 790. Rada města 
schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 944,- Kč měsíčně. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 1209, ul. 5. května 1276, Le-
deč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu Janu Vo-
dehnalovi, bytem Kozlov 39, a to na dobu neurčitou s tím, že se 
v Ledči nad Sázavou přihlásí k trvalému pobytu. 
Rada města schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 887,-
měsíčně. 

- smlouvu o pronájmu části budovy polikliniky čp. 450 v ulici Ha-
brecká v Ledči nad Sázavou pro potřeby umístění antén s retrans-
lačním zařízením pro datové přenosy se společností Metropolitní 
s r.o. Havlíčkův Brod na dobu neurčitou za cenu 12.000,- Kč/rok. 

- zveřejnění záměru odprodat pozemek parc.č. st. 2320 v kat. úze-
mí Ledeč nad Sázavou (pod přístavbou sokolovny). 

- zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc.č. 875/3 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou v lokalitě za internátem. 

- zveřejnění záměru města prodat nákladní vozidlo AVIA Městysu 
Vilémov určené pro jednotku SDH Vilémov. 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 23. února 2008 

I. ZM schvaluje: 
- úplatné převedení budovy čp. 592 v ulici Pod Stínadly postavené 

na pozemku parc.č. st. 598 včetně movitých věcí pevně s budovou 
spojených, pozemek parc.č. st. 598 - zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 2.599 m2, budovu bez čp. postavenou na pozemku 
parc.č. st. 1702 (Na Pláckách), pozemek parc.č. st. 1702 - zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 138 m2 a geometrickým plánem č. 
1891-193/2008 nově zaměřený pozemek parc.č. 1229/7 - ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 554 m2 včetně všech součástí 
a příslušenství, všechno v kat. území a obci Ledeč nad Sázavou 
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Ledeč nad Sáza-
vou za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 3.250.000,- Kč. 

- na doporučení Rady města Ledeč nad Sázavou jako navýšení svého podí-
lu do společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. příplatek v částce 1.800 
tis. Kč určený na obnovu hradu Ledeč nad Sázavou pro rok 2009. 

- přijetí dotace z kraje Vysočina na dofinancování výkonu státní 
správy ve výši 660.061,-Kč (UZ 98116). 

- přijetí dotace od MPSV na dávky sociální péče a dávky v hmotné 
nouzi ve výši 1.500.000,- Kč (UZ .13306). 

- přijetí dotace od kraje Vysočina na výkon státní správy a školství 
na rok 2009 ve výši 4.283.564,- Kč. 

- poskytnutí finančního příspěvku těmto žadatelům: 
- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2009 příspěvkové 

organizaci Základní škola Ledeč n. S. ve výši 4.807.000,- Kč. 
- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2009 příspěvkové 

organizaci Mateřská škola Ledeč n. S. ve výši 2.219.000,- Kč. 
- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2009 Hasičskému zá-

chrannému sboru kraje Vysočina ve výši 300.000,- Kč a pověřuje 
starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušného dodatku. 

I. Příspěvky 

požadavek 
(návrh) 

zařazeno 
do rozpočtu 

2009 
Název akce Kč Kč 
Český kynologický svaz 10.000.- z RM 

Urbanová Kožlí 30.000,- 0 
Jurman Štěpánov u Svr. (Čítanka Vysočiny) 5.000,- 0 
Oblastní charita - středisko osobní asistence 30.000,- 30.000,-

DANATEA 45.000,- 0 
Oblastní charita - stacionář Petrklíč 120.000,- 120.000,-

Automotoklub Ledeč n.S. - vytyčení trasy 101.200,- 101.200,-

Svaz důchodců ČR - program pro seniory 30.000,- 30.000,-

A-divadlo (0) 0 
ČCK Ledeč n.S. 5.000,- z RM 

TJ Sokol (provoz, náklady - plyn,voda, elektro) 120.000,- 113.000,-
Centrum pro zdravotně postižené (3.000,-) z RM 

Svaz diabetiků ČR 2.000,- z RM 

Český rybářský svaz (publikace k 90.výročí) 3.000,- z RM 

DDM - na akce roku 2009 135.000,- 35.000,-

Cykloklub Přibyslav - spolufinancování závodů 40.000,- 0 
Molekul o.s. - kulturní akce 2009 50.000,- 50.000,-
Notorix Denatur o.s. (10.000,-) z RM 

Melechov o.s. 15.000,- z RM 

TJ Kovofiniš 500.000,- 500.000,-
Tenisový klub Ledeč n.S. 30.000,- 30.000,-
Majáles 15.000,- z RM 

ZUŠ - festival dechovek ZUŠ 20.000,- starosta 
Oblastní charita - mateřské centrum Ledňáček 10.000,- z RM 

Rada města (RM) 100.000.- 100.000,-

Starosta (ZUŠ, Futsal, DDM, drsoň, ples) 50.000,- 50.000,-
CELKEM 1.159.200,-

- žádost paní Márie Dvořákové o prominutí poplatků z prodlení za 
dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu. 

- na žádost Márie Dvořákové dosud vymoženou částku na poplat-
cích z prodlení srážkou z důchodu použít na úhradu dluhu za 
nájem a služby spojené s užíváním bytu, který nebyl vymáhán 
soudní cestou. 

-„Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace" v rámci Integrované-
ho operačního programu „E-Government v obcích - CzechPO-
INT". 

- uzavření smlouvy „Dodatek č 1 ke smlouvě č. 08014716 o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu ČR v rámci operačního programu 
Životní prostředí". Předmětem smlouvy je změna účtu - zřízení 
samostatného účtu na akci „CZ. 1.02/6.6.00/08.01156 - Monito-
ring skalních masivů v Ledči nad Sázavou 2008 - 2011". 

- uzavření smlouvy „Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů 
u akce OPZP č. 08014716". Předmětem smlouvy je změna účtu 
- zřízení samostatného účtu na akci „CZ. 1.02/6.6.00/08.01156-
Monitoring skalních masivů v Ledči nad Sázavou 2008 - 2011". 

- uzavření dodatku Rámcové smlouvy pro rok 2009 s firmou TS 
Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 
Ledeč nad Sázavou na opravy, údržbu a úklid městských komuni-
kací, údržbu a provozování městských hřbitovů, údržbu a obno-
vu dopravního značení, údržbu a monitorování uzavřené sklád-
ky Rašovec, osvětlení místních komunikací a chodníků, údržbu 
městských travnatých ploch, údržbu dřevin a zimní údržbu měst-
ských komunikací. 

- uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
za částku bez DPH 550.000,00Kč, s DPH 654.000,00Kč. Před-
mětem smlouvy jsou „Údržba a provozování hřbitovů v Ledči 
nad Sázavou". 

- uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
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za částku bez DPH 1.400.000,00 Kč, s DPH 1.666.000,00 Kč. 
Předmětem smlouvy je „Letní úklid komunikací a chodníků 
v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za 
částku bez DPH 650.000,00Kč, s DPH 773.500,00Kč. Předmětem 
smlouvy je „Obnova dopravního značení v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
za částku bez DPH 220.000,00 Kč, s DPH 261.800,00 Kč. Před-
mětem smlouvy je „Údržba a monitorování uzavřené skládky 
Rašovec v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
za částku bez DPH 2.450.000,00Kč, s DPH 2.915.500,00Kč. 
Předmětem smlouvy je „Údržba a provozování světelných bodů 
v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za 
částku bez DPH 1.140.000,00Kč, s DPH 1.356.600,00Kč. Předmě-
tem smlouvy je „Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou". 

- uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou za 
částku bez DPH 1.500.000,00Kč, s DPH 1.785.000,00Kč. Před-
mětem smlouvy je „Zimní úklid komunikací a chodníků v Ledči 
nad Sázavou". 

- uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
za částku bez DPH 350.000,00Kč, s DPH 416.500,00Kč. Před-
mětem smlouvy je „Údržba dřevin v Ledči nad Sázavou". 

- prodej části pozemku parc.č. 418/1 v kat. území Vrbka cca 20 m2 

panu Milošovi Rázlovi, Dolní Březinka 83, 582 91 Světlá n/S dle 
geometrického zaměření na vlastní náklady za cenu 20,- Kč/m2 

- prodej pozemku parc.č. st. 1072 o výměře 68 m2 s budovou 
bez čp. a části pozemku parc.č. 1685/1 o výměře cca 1.300 m2 

v kat. území Ledeč nad Sázavou Oblastní charitě Havlíčkův 
Brod, B.Němcové 188 za cenu 1,- Kč/m2 s tím, že pokud do 
roku 2013 nezahájí Oblastní charita H. Brod výstavbu objektu, 
bude pozemek za stejných podmínek převeden zpět městu Ledeč 
nad Sázavou. 

- směnu a prodej části pozemku pare. č. 905/16 a 1243/33 za část 
pozemku pare. č. PK 2243 v kat. území Ledeč nad Sázavou dle 
geometrického zaměření, které bude hradit každá strana jednou 
polovinou. 

- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům parc.č. 116, 113/1, st. 234, st. 245 a st. 288 
v kat. území Ledeč nad Sázavou a smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2330/1, 
st. 227, st. 243, 101, 2215/43, 2215/19, 2215/44, 2215/24, PK2330, 
PK 100 a PK 103 v kat. území Ledeč nad Sázavou (lokalita u auto-
busového nádraží) spočívající ve zřizování a provozování distribuční 
soustavy ve smyslu ustanovení § 25 , odst.5 zákona č, 458/2000 Sb., 
Energetický zákon, ve prospěch „ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 
1229/6 v kat. území Ledeč nad Sázavou (lokalita Plácky) spočí-
vající ve zřizování a provozování distribuční soustavy ve smyslu 
ustanovení § 25 , odst.5 zákona č, 458/2000 Sb., Energetický zá-
kon, ve prospěch „ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za jednorázovou 
náhradu ve výši 500,- Kč. 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 
229/19 v kat. území Habrek (lokalita Stará Habrecká) spočívající 
ve zřizování a provozování distribuční soustavy ve smyslu usta-
novení § 25 , odst.5 zákona č, 458/2000 Sb., Energetický zákon, 
ve prospěch „ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za jednorázovou náhra-
du ve výši 500,- Kč. 

- vnitřní směrnici č. 3/2009 „Řešení ztrát a nálezů ". 
- uzavření smlouvy o dílo na Projektovou dokumentaci - přípojka 

vody pro sportovní areál „Rašovec" v Ledči nad Sázavou za cenu 
6.500,- Kč. 

- možnost umístění fotovoltaické elektrárny na průmyslové zóně 
(pozemek parc.č. 1230/25 v k.ú. Ledeč nad Sázavou). 

- podání žádosti o bezúplatný převod vozidla CAMIVA od hasič-
ského záchranného sboru kraje Vysočina. 

I. ZM neschvaluje: 
- prodej pozemků pare. č. 109/1- ostatní plocha o výměře 844 m2 

a pozemek pare. č. 320/2 - ostatní plocha o výměře 382 m2 v ka-
tastrálním území Leština u Ledče nad Sázavou. 

I. ZM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu „Žádosti o poskytnutí 

dotace" a „ Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace" z Inte-
grovaného operačního programu „E-Government v obcích -
CzechPOINT". 

- starostu města pana Stanislava Vrbu k podpisu dodatku č.13 ke 
smlouvě s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, který 
řeší poskytnutí příspěvku 300.000,- Kč 

II. ZM ukládá: 
- starostovi města Stanislavu Vrbovi uplatnit na valné hromadě 

společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. požadavek na účast 
zástupce Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou při výběro-
vých řízeních pořádaných společností Hrad Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. 
Termín: 30.6.2009 Zodpovídá: Stanislav Vrba, starosta města 

- vedoucímu odboru samosprávy Ing. Janu Čepovi odpovědět všem 
žadatelům o příspěvek o rozhodnutí zastupitelstva města. 
Termín: po RM 9.3.2009 Zodpovídá: Ing. Jan Čepa - ved. OS 

- vedoucímu odboru matriky a sociálních služeb Ing. Juliu Bártovi 
zastavit výkon rozhodnutí srážkou z důchodu paní Márie Dvo-
řákové. 
Termín: 28.2.2009 Zodpovídá: Ing. Julius Barta - ved. OMSS 

I. ZM ruší: 
- své usnesení č. III.7.2008/4ZM-ne) ze dne 22.12.2008. 

II. ZM stanovuje: 
- měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad 

Sázavou s platností od 1.3.2009 v následujících hodnotách: 
za výkon funkce člena rady 1650,- Kč 

předsedy výboru (komise) 560,- Kč 
člena výboru (komise) 480,- Kč 
člena zastupitelstva 180,- Kč 

příplatek podle počtu obyvatel 120,- Kč 

CENTRUM DOMU DĚTÍ 
A MLÁDEŽE 

v Ledči nad Sázavou 
vás zve na 

VELIKONOČNÍ 
KERAMICKOU DÍLNIČKU 

KDY: 24. 3. 2009 
KDE: KERAMICKÁ DÍLNA V DDM 

VSTUPNÉ: 100,-
(cena zahrnuje materiál, glazury/engoby, vypálení) 

ZÁJEMCI SE MUSÍ PŘIHLÁSIT PŘEDEM, 
AKCE JE KAPACITNĚ OMEZENA 

Bližší infirmace vám poskytne 
pí Mainerová na tel. 569 720 537, 

569 726 415 
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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) 

Pronajmu 
prostory v těsné blízkosti Husova 

náměstí v Ledči nad Sázavou. Možnost 
prodejny, denní vinárny, skladu apod. 
40 m2 plocha + 6 m2 sociálky. Vytápě-
ní krb nebo akumulační kamna. 

Cena dohodou. Tel. 602 252 365 

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 

Pronajmu 
prostoty v přízemí v Ledči nad Sáza-

vou, na Husově náměstí, vhodné např. 
pro pojišťovny, kontaktní místa firem, 
nebo jako prodejna ap. cca 40 m2 

Cena dohodou. Tel. 602 252 365 

Levné půjčky, 
měsíční splátky. 

TeL604 37 33 30 

Firma PETRA spol. s r.o. 
prodává palivové dříví, doprava zajištěna. 

Ceny: BUK 770,-Kč/prm 
BŘÍZA 620,-Kč / prm 
SMRK 580,-Kč / prm 

V délkách 2 m a 3 m 
Doprava v ceně dřeva 

Kontakt na tel.č. 518 367 351 

Rozpočet města na rok 2009 
Město Ledeč nad Sázavou schvalovalo svůj rozpočet, tak jako v minulých le-

tech, až v měsíci únoru na 1. zasedání zastupitelstva města dne 23.2.2009. Schvá-
lení předcházelo vyhodnocení rozpočtu minulého roku, kde příjmy dosáhly částky 
76 541,80 Kč a výdaje 73 064,14Kč, dále pečlivá příprava, projednání na pracov-
ním zasedání zastupitelstva města a najednání finančního výboru. Návrh rozpočtu 
byl též před svým schvalováním zveřejněn na úřední desce. Jaký tedy letošní roz-
počet Města Ledeč nad Sázavou je? 

V příjmové části předpokládáme vzhledem k ekonomické krizi nižší daňové 
i nedaňové příjmy oproti loňskému roku o cca 2x 2 mil. Kč. Příjmy kapitálové (pro-
dej majetku města) a příjmy z dotací předpokládáme naopak vyšší, do rozpočtuje 
však budeme zařazovat postupně rozpočtovými změnami tak, jak budou přicházet. 
Celkové rozpočtované příjmy proto dosahují hodnoty 79 142 500,- Kč s předpokla-
dem navýšení během roku o dalších 20 mil. Kč. 

Ve výdajích máme zařazené běžné výdaje na sociální dávky 1 560 000,- Kč, 
na úklid města, životní prostředí, osvětlení, údržbu komunikací, sběr odpadů 
17 372 400,- Kč, na mzdové a běžné výdaje městského úřadu, organizačních složek 
(knihovna, informační centrum, pečovatelská služba, dobrovolní hasiči) a příspěv-
kových organizací (ZŠ a MŠ) 32 422 300,- Kč, na vnitřní správu 16 983 600,- Kč, 
na investice 6 626 200,- Kč a na příspěvky místním organizacím 1 159 200,- Kč. 
Celkové rozpočtované výdaje tedy představují částku 76 123 700,- Kč. 

Schválený rozpočet vykazuje sice přebytek 3 018 800,- Kč, ale ten bude použit 
společně se zůstatkem z loňského roku ke krytí našich úvěrových závazků ve výši 
3 937 000,- Kč. Tyto úvěrové závazky tvoří: 

Poř. rok výše úvěru Splátka+úrok 2009 splatný zbývá 

1 1995 Kanalizace a ČOV 25 000 000 2 190 000+390 000 2012 7 040 000 

2 2003 Chodníky na náměstí 5 000 000 360 000 + 84 000 2013 1 738 000 

3 2004 Zimní stadion 13 000 000 660 000 + 398 000 2024 10 185 000 

4 2006 Pořízení serverů 1 000 000 391 000 + 49 000 2009 390 805 

5 2007 Pozemky pro RD 4 000 000 357 000 + 95 000 2017 2 9471 406 

1. Úvěr z roku 1995 na kanalizaci a ČOV- nesplacená část 7.040.000,- Kč (až do 
2012) 

2. Úvěr z roku 2003 na chodníky - nesplacená část 1.738.000,- Kč (až do 2013) 
3. Úvěr z roku 2004 na zimní stadion - nesplacená část 10.185.000,- Kč (až do 2024) 
4. Úvěr z roku 2006 na pořízení serverů - nesplacená část 3902.805,- Kč (do 2009) 
5. Úvěr z roku 2007 nákup pozemků pro RD - nesplacená část 3902.805,- Kč (do 

2017) 

Do doby schválení rozpočtu jsme hospodařili podle rozpočtového provizoria, 
schválený rozpočet nám zatím postačuje pouze na základní provoz, údržbu a na-
smlouvané akce. Během roku budeme rozpočtovými změnami zařazovat další po-
ložky příjmů a výdajů tak, jak se nám bude dařit je získávat a spotřebovávat. Letoš-
ní rok je totiž pro rozpočtový proces opravdu velkou neznámou. 

Stanislav Vrba, starosta města 

RESTAURACE CENTRÁL 
připravila pro své zákazníky od 1. 3. 2009 ŠŤASTNOU HODINKU, 

kdy bude od 10 do 11 hodin, z nabídky hotových jídel, účtována sleva až 20,- Kč. 
K návštěvě vás srdečně zve příjemný a ochotný personál restaurace CENTRAL 

Přijmeme kuchařku (i v důchodovém věku) pro přípravu hotových jídel pro závodní 
stravování (dopolední provoz v PO - PA). Kontakt: 603 528 116 

Změna provozní doby v zimních měsících: PO - ČT 9 - 1 6 hod., PÁ - SO 9 - 24 hod. 
Rezervace na páteční a sobotní posezení u dobrého jídla a pití na telefonu: 569 726 606 

BAR EDEN přijme (brigádně) pro minutkovou kuchyni kuchaře(ku), a to na PA - SO 
(v zimních měsících) od 15 do 24 hod. V letních měsících budou pracovní dny (po dohodě) 

prodlouženy. Kontakt: 603 528 116 

PRONAJMU 
prostory v centru města Ledče n. S., vhodné využít (po úpravách) jako prodejnu, kavárnu, 

vinárnu, hemu, kanceláře nebo i jako dílnu. Prostor cca 150 m2. Částka k jednání je do 
10 000 Kč měsíčně. Kontakt: 603 528 116, 603 522 114 
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Projekt Hrátky s rozvrhem 
Zápisy na jednotlivé předměty - projektový den „Hrátky s rozvrhem" 

Zápisy na jednotlivé předměty se uskutečnily ve dvou termí-
nech: pro žáky 6. a 7. ročníků v pondělí 16. 2. 2009 a 8. a 9. ročníků 
17. 2. 2009 a na středu 18. 2. 2009 byl vypsán dodatečný zápis. V tyto 
dny vždy o velké přestávce (9.45 - 10.00 h) žáci 9. ročníků se svými 
učiteli na chodbu v 1. patře naší školy připravili stolky a židle. Jed-
notlivé předměty zapisovali žáci devátých tříd. V jednotlivé dny žáci 
daných ročníků obcházeli stolečky a sami si sestavovali svůj rozvrh, 
aby nevznikl zmatek a chaos, u prvního zapsaného předmětu obdrželi 
zapisovací lístek. Pro kontrolu byly ještě vyvěšeny seznamy žáků jed-
notlivých tříd s rozvrhy. 

Badminton 
Badminton se odehrával ve velké tělocvičně. Každý tým měl 6 hrá-

čů, kteří se proti sobě postavili. Byla to fajn hra. K vítězství nás dohnala 
chuť hrát a sportovat. Každý tým byl po vyhlášení na konci hodin od-
měněn diplomy. 

M. Kroutil, I. Drahokoupilová - učitelé Tv 

Detektivem v historii 
aneb co v učebnicích nenajdeš 

Mnoha žákům se zdá dějepis nudný a nezábavný. V páteční projek-
tové hodině jsme se však přesvědčili o opaku. 

Formou zábavné hry jsme se dozvěděli spoustu zajímavých infor-
mací ze života čtyř významných historických osobností. Kleopatra, sv. 
Václav, Napoleon, T.G. Masaryk. Poznali jsme dohromady fakta a tím 
odhalovat minulost. Z této hodiny si každý odnesl nejen příjemný záži-
tek, ale také spoustu nových poznatků. 

Vodítkem byly vzpomínky současníků, příbuzných, záznamy z kro-
nik apod. Další oporou „detektivů" byly součástí výzbroje, výstroje, 
charakteristické předměty... 

Z kouzelné trubičky losovali zástupci ročníku střípky informací o ži-
votě „hledaných". 

J. Koubský, A. Semerádová - učitelé dějepisu 

Fascinující mikrosvět 
aneb zahrajme si na vědce 

Při hodině přírodopisu, nazvané „Fascinující mikrosvět aneb za-
hrajme si na vědce" mohli zájemci objevovat pod čočkami mikro-
skopu i ty nejmenší detaily preparátů - od býčího spermatu, psí krve 
po peří, žábronožky či křídla a nohy hmyzu. Rád bych poděkoval 
panu veterináři Marcelovi Chaloupkovi za poskytnutí biologického 
materiálu. Myslím, že se mladým vědcům naskytl nevšední pohled 
na řadu přírodního materiálu. Velice nás potěšila slova vyřčená ne-
jedněmi ústy „ty jo, to je hustý" 

M. Simandl, V. Doležal - učitelé přírodopisu 

Chytré městečko 
V hodině českého jazyka s názvem Chytré městečko měli žáci 

za úkol namalovat město, vymyslet názvy jednotlivých ulic a pojmeno-
vat budovy, vytvořit volební program pro místní zastupitelstvo. Veškeré 
návrhy měly vycházet a vztahovat se ke slovu chytrý. 

J. Scholzová, I. Doležalová, M. Krandová - učitelky Cj 

Kluci v akci 
Do této hodiny se zapojily nejen dívky, ale také chlapci připravovali 

sendviče s nejrůznějšími podobami a pekly se šátečky s jablečnou nápl-
ní, které se povedly. O tento předmět byl veliký zájem a po celou dobu 
nás provázel p. uč. Cáp. 

J. Cáp - učitel Pč 

Matematika zábavně 
V úvodu Zábavné matematiky si každý žák zkusil SUDOKU. I když 

měli všichni začátečnickou verzi, byla pro mnohé žáky obtížná snad 
právě proto, že se s touto japonskou doplňovačkou setkali poprvé. 
V další části si mohl každý žák vyzkoušet hlavolam, řešit příklady 

z PYTHAGORIAD z uplynulých ročníků nebo složit puzzle. Většina 
žáků však dávala přednost hrám, k dispozici byly ŠACHY, DÁMA, 
KOSTKY, MLÝN, LOGIK a ČLOVĚČE NEZLOB SE. 

V. Hejdová - učitelka matematiky 

Přesvědčí vás reklama? 
Při hodině občanské výchovy děti tvořily účinnou reklamu, 

která by čtenáře přesvědčila či odradila v situacích jako je tře-
ba nákup kožichu nebo amatérské pyrotechniky, jedení ham-
burgerů nebo bonbonů, návštěva zoo, pití Coca-coly. Děti pro 
dosažení co nejlepšího výsledku používaly slova, kresby, barvy 
a vymýšlely reklamní slogany. 

L. Olišarová, M. Smolíková - učitelky Ov 

Svět pokusů 
Na projekt „Hrátky s rozvrhem" jsme si pro žáky n. stupně naší školy 

připravily zajímavé pokusy z chemie, které by zaujaly žáky 6. až 9. ročníků. 
Vyučovací hodinu (Svět pokusů) jsme sestavily z několika efektních pokusů: 
nehořlavý kapesník, sublimace a desublimace jodu, vlastnosti propan-buta-
nu, oheň bez zápalek, sodík a jeho reakce, sopka na stole, výbušnost vodíku. 

Některé pokusy jsme na přání žáků opakovaly a vždy jsme se snažily 
vysvětlit principy jednotlivých pokusů, většinou nám s vysvětlením po-
máhali žáci 8. a 9. ročníků na základě svých znalostí z chemie. 

N. Pešková, Z. Urbanová - učitelky chemie 

Tajemství zvěrokruhu 
O hodině anglického jazyka se žáci snažili zjistit svůj čínský a mě-

síční horoskop a také měli možnost zjistit význam svého křestního jmé-
na. Každý žák dostal svůj pracovní list, do kterého si anglicky zazna-
menal svá znamení. Následně podle měsíčního horoskopu zjišťovali, 
jaká barva, květina, povolání, země se nejvíce hodí k jejich znamení. 
Žáci měli k dispozici anglické texty o znameních, čínském horoskopu. 
Potřebné informace byly dostupné i na internetu. Na závěr hodiny stu-
denti chatovali s dráčkem Egonem a mohli si tak ověřit úroveň svých 
znalostí. Pohodová hodina angličtiny proběhla ke spokojenosti učitelů 
a doufáme, že i ke spokojenosti žáků. 

P. Vágnerová, P. Holatová - učitelky Aj 

Výtvarná dílna 
Výtvarná pracovna se při pátečním dopoledni stala výrobnou svíček. 

Po krátkém úvodu, kde se žáci 6. - 9. ročníků seznámili s historií vý-
roby svíček, si vyzkoušeli zhotovit „vlastní" svíčku. Zvolili jsme lité 
svíčky (prolévané), vylévané, páskové a lité do naklápěné formy. 

J. Příhodová, J. Kroutilová - učitelky Vv 

Zeměpisná rallye 
Projekt Zeměpisná rallye byl rozdělen na dvě velké části. Projekt 

se uskutečnil v nově vybavené učebně zeměpisu. V úvodní pasáži byli 
žáci rozděleni do tří pracovních týmů. Vždy nej mladší z týmu měl funk-
ci řidiče. Žáci se proměnili v závodníky Rallye Dakar, místo opravdové 
jízdy řešili zeměpisné úkoly s tématikou Jižní Ameriky (tajenka, slepé 
mapy, otázky). Po splnění jednotlivých úkolů vždy jednotlivé týmy ob-
držely body a řidiči poté popojeli autíčkem do cíle jednotlivých etap. 
Vítězný tým obdržel sladkou odměnu. 

Ve druhé části se žáci snažili rozpomenout na Sedm divů světa (sedm 
starověkých budov), dále se seznámili s novodobými Sedmi divy světa, 
které byly vyhlášeny v roce 2007. Žáci si vyhledávali jednotlivé objek-
ty na mapě. Na závěr projektu jsme pro žáky ZS vytvořili na webových 
stránkách naší školy anketu „Vyber nejkrásnější přírodní lokalitu světa", 
kde si žáci mohli vybrat z 10 přírodních lokalit. 

Anketa probíhala přes víkend a žáci naší školy si zvolili jako nej-
krásnější místo na Zemi Niagarské vodopády. Ankety se zúčastnilo cel-
kem 92 žáků, 38 % zvolilo Niagarské vodopády, na 2. místě se umístily 
vodopády Iguacu (17,4 %) a na 3. místě skončily shodně Ayers Rock 
a Pravčická brána (9,8 %). 

A. Proňková, J. Pešek - učitelé zeměpisu 

5 



INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• Opravy ledečského hradu 
V letošním roce plánuje společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o. provést za pomoci kraje Vysočina opravu vstupní západní 
brány a za podpory fondu na záchranu architektonického dě-
dictví MK ČR obnovu a konzervaci fasády jižního a východ-
ního průčelí jihovýchodní budovy hradu celkovým nákladem 
3.900.000,- Kč, při plánované dotaci kraje Vysočina 280.000,-
Kč, dotaci z MK ČR 800.000,- Kč příplatku z Města Ledeč nad 
Sázavou 1.800.000,- Kč, příplatku společnosti AQUACOMP 
HARD 600.000,- Kč a použití vlastních prostředků ve výši 
420.000,- Kč. Práce by měly proběhnout v letošním roce a bude 
je provádět firma Haniš z Č. Krumlova, která předložila nej vý-
hodnější nabídku. Po 10 letech, kdy jsme se věnovali kompletní 
opravě střech a zajišťování hradních zdí, se konečně dostává 
i na fasády. 

• Povodňový stav na Sázavě 5. 3. 2009 
Dne 5. března 2009 ráno v 8:00 hodin dosáhla hladina Sáza-

vy v Ledči nad Sázavou I. povodňového stupně - stavu bdělosti, 
když překročila na měrném místě pod ledečským mostem hra-
nici 80 cm. Okamžitě jsme prověřili stav pytlů na písek, kte-
rých máme k dispozici 2500 ks, k tomu dalších 6 ks gumových 
vaků na vodu, ze kterých lze vystavět protipovodňové zábrany. 
Prověřili jsme též zásoby písku v místní prodejně stavebnin, in-
formovali všechny členy povodňové komise, spojili se se sou-
sedními městy Světlá n.S. a Zruč n.S. a informovali veřejnost 
prostřednictvím našich webových stránek, kde jsme každou 
hodinu podávali informaci o úrovni hladiny řeky Sázavy v na-
šem městě. V pátek 6. 3. 2009 stagnovala hladina řeky Sázavy 
od časného rána až do poledne na úrovni 109 cm, což je stále 
I. stupeň povodňové aktivity. Příčinou povodňového stavu 
bylo teplé počasí, které vyvolalo prudší tání sněhu na horním 
toku řeky Sázavy. 

• Zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou 
Nová školská rada Základní školy Ledeč nad Sázavou, která 

od prosince loňského roku, kdy proběhly nové volby, pra-
cuje ve složení: Stanislav Vrba - předseda, Mgr. Milan Štěpá-
nek - místopředseda, Jaroslav Doležal, MVDr. Pavel Vrbka, 
Mgr. Soňa Kroutilová, Mgr. Marie Čuchalová, Mgr. Jaroslava 
Bernáthová, Mgr. Petra Drápelová a Andrea Velíšková. Dne 
3.3. 2009 se sešla ke svému prvnímu pracovnímu jednání, aby 
se seznámila s problematikou masivního odchodu žáků 5. tříd 
na víceleté gymnázium, s nižším počtem zapsaných prvňáčků, 
s nárůstem nákladů na vytápění školních budov, s havarijním 
stavem oplechování na rekonstruované školní budově v Ko-
menského ulici. 

V letošním roce podalo 23 žáků 5. tříd přihlášky na víceleté 
gymnázium. Ředitel školy upozornil na skutečnost, že tím do 
6. tříd nastoupí pouze 48 žáků a za 4 roky bude maximálně ten-
to počet končit školní docházku, což nedokáže naplnit tři matu-
ritní třídy v ledečské střední škole a gymnáziu. Proto navrhoval 
radní pro školství na kraji Vysočina zavést celoplošné testování 
žáků 5. tříd na studijní dovednosti a podle výsledků těchto testů 
doporučovat nadané žáky ke studiu. Školská rada se po delší 
diskuzi shodla na tom, že se jedná o celorepublikový problém, 
který je nutné řešit z úrovně resortu školství a krajů. 

Místopředseda rady Mgr. Štěpánek seznámil členy školské 
rady s účtem za vytápění školních budov v lednu t.r., který před-
stavuje 25% rozpočtované hodnoty na celý rok. Tato skutečnost 
bude projednána s provozovatelem kotelen firmou ATOS na 
společném jednání vedení města, vedení školy s vedením ATO-
Su. Při tomto jednání bude probrána i záležitost zatékání do 
střechy budovy školy v Komenského ulici, které se opakovaně 
objevuje zimu co zimu, a bude proto zřejmě nutné provést vý-
měnu klempířských prvků. 

V závěru jednání projednávala školská rada případy vanda-
lismu a poškozování vybavení školy. U nedávno rekonstruova-
ných toalet již došla k úhoně nejen záchodová prkénka, kliky, 
ale i dveře samé a také elektrický osoušeč rukou. Vedení školy 
se daří nalézt viníky, po kterých požaduje zařízení opravy či 
úhradu škody. V případě větších škod bude přizvána k šetře-
ní Policie ČR a při neochotě rodičů uhradit škodu způsobenou 
jejich dětmi bude příslušná částka vymáhána prostřednictvím 
městského úřadu. Tyto případy dosud nebyly až tak časté a ve-
dení školy se je daří řešit bez těchto externích projednávání. 

Další zasedání školské rady proběhne v závěru školního roku. 

• Údržba zeleně na Husově náměstí 
V prvním březnovém týdnu byla na ledečském náměstí pro-

vedena každoročně se opakující údržba zeleně, která spočívá 
v ořezání větví všech zde stojících lip. Tyto práce nám provádí 
na základě smlouvy o dílo pelhřimovská firma EKOIMPEX. 
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Posuzovatel provedení analýzy nehodovosti (evidováno 10 
dopravních nehod) a prověření průjezdnosti inkriminované kři-
žovatky dospěl k tomuto zjištění: 

- Nedostatečná šíře chodníku u domu čp. 105 (Sedlákovi) 
- Směrový oblouk malého poloměru a nedostatečného pro-

storového uspořádání 
- Omezené prostorové poměry stávající zástavbou 

Navrhuje řešit situaci dopravním značením o přednosti v jíz-
dě protijedoucích vozidel a instalací svodidel místo ocelových 
sloupků. 

• První pokus s plaveckým bazénem nám nevyšel 
Regionální rada regionu soudržnosti jihovýchod nám dne 

23. 2. 2009 písemně oznámila, že projekt „Sportovní centrum 
- přístavba bazénu a relaxačního centra Ledeč nad Sázavou" 
nebyl schválen k financování z programu ROP JV. 

První pokus o získání dotace 86 mil. Kč na výstavbu pla-
veckého bazénu nám tedy nevyšel. Svým způsobem není divu, 
když krajská města Brno a Jihlava si bez soutěže rozdělila té-
měř 2 miliardy korun a na ostatní města kraje Vysočina zůstala 
pouhá půlmiliarda! Částku 80 mil. Kč obdržela po právu re-
nesanční Telč, 40 mil. Kč pak zřejmě taky právem Havlíčkův 
Brod na rekonstrukci náměstí a pro ostatní obce pak byly vy-
brány projekty v hodnotách nižších jak 5 mil. Kč. Kdyby Ledeč 
nad Sázavou obdržela požadovaných 86 mil. Kč, na cca 17 obcí 
by se tak nedostalo. No nic, zjistíme si důvody zamítnutí žá-
dosti o dotaci a zkusíme to v dalším kole. 

-sv-

Výsledek její činnosti se projevuje až v jarních měsících, kdy 
lípy symetricky obrostou zeleným listovím a jejich koruny dá-
vají ledečskému náměstí charakteristický ráz. 

• Bezpečnostní inspekce křižovatky ve Svondráku 
Na objednávku města Ledeč nad Sázavou se Centrum do-

pravního výzkumu Brno zabývalo bezpečnostním posouzením 
křižovatky silnic 11/130 a 11/339 v ulicích Komenského a Ná-
dražní, kde po rekonstrukci vozovky a chodníků zajišťovaných 

v roce 2005 v rámci velké krajské investiční akce Rekonstrukce 
mostu dochází k opakovaným kolizím velkých nákladních au-
tomobilů s ostatními účastníky dopravního provozu a k poško-
zování okolních nemovitostí. 

Ples pro obyčejné lidi a poděkování za Petrklíč 
Přestože se tentokrát 3. Ples pro obyčejné lidi musel obejít 

bez skupiny Country gang, domů se nám z něho opět ne-
chtělo. Až do půl čtvrté nad ránem totiž vyhrávala kapela 
Vysočina k tanci a pak ještě hodinku harmonika ke zpěvu 
pod pódiem. Můžeme tedy s radostí oznámit: 3. Ples pro 

obyčejné lidi se nám vydařil. (Návštěvnost: 145 platících, 
tombola: 200 cen, doba trvání: 7 hodin). 

Ples by se nemohl uskutečnit bez pomoci spousty sponzo-
rů, jejichž jména a poděkování jsme uvedli na vytištěných 
sezamech. V prvé řadě to byla TJ Sokol, která nám zapůjčila 

bezplatně sál sokolovny, z ledečských 
firem pak Atos, Scháfer - Sudex, Wan 
servis, ARCADE EUROPE, M a l b y -
nátěry Jan Tesárek a ledečská radnice. 
Ta světelská nám pro změnu zapůjči-
la světelnou výzdobu. Další sponzoři 
se rekrutovali z okolních obcí a hlavně 
z rodičů postižených dětí, zaměstnan-
ců a přátel stacionáře. O pořadatelskou 
službu se nám v parádních uniformách 
postarali dobrovolní hasiči, půlnoč-
ní překvapení v podobě netradičního 
pánského baletu si zase nachystali čle-
nové d.s. Mimochodem a během plesu 
došlo též na vystoupení dívčí pěvecké 
skupiny LuŠtěLa. 

To vše se odehrálo v pátek 20. února 
2009 v ledečské sokolovně. Všem jme-
novaným a všem, kteří nám pomáhali, 
i těm, kteří se zúčastnili, velmi srdečně 
děkujeme. 

Bc. Iveta Vrbová 
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Milí čtenáři, jednou z výhod učitelského 
povolání je jeho pestrost: každá třída, každá 
vyučovací hodina je jiná, pokaždé vás něco 
překvapí, ba i zaskočí. Nikdy nenahlédnete 
věci z tolika stran a koutů, jako oněch třicet 
hlav sedících před vámi, a tu a tam se i dob-
rému učiteli stane, že ho nějaká nezvykle, 
odjinud, položená otázka překvapí. Být ve 
škole, vlastně do určité míry znamená učit 
se bez přestání. 

I uplynulý měsíc na naší škole byl pestrý. 
Naši studenti dosáhli výborných výsledků 
v okresním kole Olympiády v angličtině, 
viz článek mého kolegy pana Jiřího Follera, 
a nenudili se ani studenti francouzštiny: ti zas 
měli možnost vyslechnou si koncert známých 
i neznámých francouzských šansonů v podá-
ní paní Evy Kriz-Lifkové, členky dnes už le-
gendární skupiny Spirituál kvintet, a dlužno 
říci, že to opravdu stálo za to! Pásmo šansonu 
s elegancí a noblesou vpravdě francouzskou 
doprovázela vysvětlujícími historickými sou-
vislostmi a bylo tedy i jakýmsi malým his-
torickým exkurzem. Zkrátka, dýchla na nás 
doušek francouzského prostředí, že se nám 
teď francouzština učí zase s větší chutí. 

Příjemné prožití prvních jarních dní 
Vám všem, 

Jana Budinská, Gymnázium Ledeč n. S. 

DALŠÍ ÚSPĚCHY 
GYMNAZISTŮ 

Někdy se může čtenáři zdát, že se člán-
ky jakoby opakují a že některou zprávu 
už kdysi četl. V případě účasti studentů 
gymnázia v okresních kolech olympiády 
v anglickém jazyce je tento dojem skoro 
oprávněný. Už jsme si totiž zvykli, že naši 
zástupci dosahují na ta nej lepší místa. 

Nejinak tomu bylo i v posledním únoro-
vém týdnu. V pondělí nás v nejmladší ka-
tegorii (pro 6. a 7. třídy a příslušné ročníky 
gymnázií) reprezentovala Iveta Beránková 
a výše zmíněnou tradici dodržela. V okres-
ním kole zvítězila. Úspěšná byla i Kateři-
na Dudková. Ta obsadila velmi pěkné třetí 
místo v kategorii 8. a 9. tříd. Laťka tedy 
byla nasazena vysoko. 

Ve středu vyrazila dvě děvčata ze třídy 
septima (předposlední ročník osmiletého 
studia) do konkurence 13 studentů ze střed-
ních škol celého okresu. A jak Iva Kovan-
dová, tak Marie Cuchalová potvrdily, že 
je u nás výuka angličtiny a jazyků obecně 
na vysoké úrovni. Iva v namáhavém klání 
zvítězila těsně před Maruškou. Nechaly za 
sebou reprezentanty ostatních gymnázií 
i dalších škol. Úspěch potěší o to více, že 
v angličtině je velmi silná konkurence, pro-
tože seji učí úplně všichni studenti základ-
ních a středních škol. 

Ivu Kovandovou čeká 27. března účast 
v krajském kole. Držme jí palce a věřme, že 
se ani tam neztratí. A buďme rádi, že se ně-
které zprávy podobají sobě jako vejce vejci. 
Těch dobrých zpráv totiž není nikdy dost! 

Za vyučující anglického jazyka Jiří Foller 

Kraj chce zachránit stanici zvířat 
v Pavlově 

V médiích se objevily informace o tom, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
(složka zřizovaná ministerstvem životního prostředí) se rozhodla po dvaceti letech 
ukončit činnost Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Se skutečností 
a vážností situace se ve stanici seznámil radní kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý a kraj-
ský zastupitel a ledečský místostarosta Jaroslav Doležal. 

Jak informoval vedoucí krajského střediska Václav Hlaváč - agentura je pro za-
chování stanice, ne však ve struktuře státního úřadu, neboť s dobrými zkušenostmi 
ve světě provozují obdobné stanice nevládní organizace. Další komplikací pro další 
existenci stanice je restituční nárok na budovy a některé pozemky střediska. „Zájmem 
kraje je fungování stanice zachovat. Budeme ve spolupráci s agenturou hledat cesty 
možného řešení a doufám, že je najdeme. Nejde jen o ochranu ohrožených živočichů, 
ale rovněž o významnou výchovnou fimkci tohoto ojedinělého střediska," uvedl kraj-
ský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý. 

Stanice ochrany fauny v Pavlově je centrem chovu ohrožených druhů živočichů, jako 
jsou vydra říční, sokol stěhovavý, raroh velký, puštík bělavý a řada dalších. Z Pavlova 
pochází rovněž známý Vydrýsek z televizního seriálu. Ten si ovšem užívá v rámci me-
zinárodní výměny zvířat svůj zralý věk v Bavorsku. Stanice je také mimo jiné útulkem 
pro raněné živočichy z regionu Vysočiny Mohou zde přežít kritické chvíle, a pak se 

vrátit do přírody Zdejší středis-
ko ekologické výchovy navštíví 
více než pět tisíc návštěvníků 
ročně. Ti zde mají na rozdíl od 
zoologických zahrad možnost 
vidět naši původní faunu a od 
průvodce slyšet zajímavosti 
o životě našich zvířat i o tom, co 
je ohrožuje. 

Tisková zpráva kraje 
Vysočina 2009 

Petice na podporu dalšího fungování Stanice ochrany 
fauny Pavlov poběží ještě do konce března 

Od prosince, kdy byla petice požadující změnu rozhodnutí AOPK o zrušení SOF 
Pavlov poprvé zveřejněna, se podařilo nashromáždit již více než 1600 podpisů (pe-
tice nebyla podepisována v elektronické podobě). AOPK sice nadále trvá na tom, 
že stanici nechce již dále provozovat a dala minulý týden výpověď vedoucí stanice 
Mgr. Růžičkové. Avšak petice SOS SOF Pavlov spolu s dalším napomohla k medi-
alizaci celé kauzy a tlaku na odpovědné osoby v záležitosti dalšího fungování SOF 
Pavlov. AOPK již dnes netvrdí, že ukončí činnost stanice, ale že stanici transformuje 
v subjekt provozovaný jinou organizací. Přes stále ještě nejistou budoucnost pav-
lovské stanice bych ráda jménem petičního výboru poděkovala všem, kdo pomohli 
a svým podpisem vyjádřili stanici podporu. Petice se všemi podpisy bude petičním 
výborem zaslána řediteli AOPK a ministru životního prostředí na konci března 2009. 

Ing. Jana Prchalová, vedoucí petičního výboru 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SPOLUPRACOVNÍCI, KOLEGOVÉ, 
s lítostí Vám oznamuji, ze mračna nad mou hlavou se konečne protrhla a dostala 

jsem výpověď (prý jsem se stala nadbytečnou). Po dohodě s AOPK mi bylo umožněno 
ukončit pracovní poměr ihned, takže můj pobyt v Pavlově definitivně končí v pátek 
27. 2. 2009. Děkuji Vám za spolupráci a pokud byste mě z nějakého důvodu chtěli 
v budoucnu kontaktovat - zde jsou možnosti: 

e-mail: olga.ruzickova@email.cz, mobil: 777 750 110 
adresa: Příseka 58, 582 91 Světlá nad Sázavou 

Hezké dny vám přeje Olga Růžičková 

PS: Těm, kteří to potřebují, přeji mnoho štěstí v úsilí o lepší svět a v boji s všudypří-
tomnými zloduchy. 
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Únorové akce v ÚSP 
Únor uživatelé a pracovníci v ÚSP Ledeč nad Sázavou prožili sportováním a spo-

lečenskými událostmi. Úvod měsíce zahájili uživatelé plaveckou soutěží a hokejem 
v Havlíčkově Brodě. Ukončen pak byl florbalem v Ledči n.S. 

12. 2. jsme se v hojném počtu zúčastnili již VIII. Valentýnského plesu ve Svitavách. 
K poslechu i tanci nám hrála svitavská kapela ABC. Užívali jsme si vystoupení mažo-
retek, tance, dobrého jídla a pití. Na každého z nás se usmálo štěstí i v bohaté tombole. 
Nejvíce legrace bylo při volbě miss a missáka plesu. Přes veškeré sněhové bariéry 
a mrazivé počasí se naši uživatelé vrátili zpět plni dojmů také díky svému doprovodu 
a hlavně řidiči autobusu p. Tomovi z Habrů. 

24. 2. se konal v areálu ÚSP odpolední „Maškarní rej!". Masky si uživatelé za pomoci 
pracovnic vyrobili sami. Za kytarového do-
provodu maskovaný průvod navštívil veš-
kerá pracoviště a oddělení, kde si všichni 
zazpívali a zatancovali. Hromadné veselí 
bylo zakončeno v klubovně malým občerst-
vením, reprodukovanou hudbou a tancem. 

Všichni si zaslouží velkou pochvalu 
a díky. Takto nám zima rychleji uteče a již 
se těšíme na jarní sluníčko a s tím i společ-
né akce venku. 

N+Z 

LESNÍ SPOLEČNOST 
LEDEČ NAD SÁZAVOU, a.s. 

Hrnčíře 2, Ledeč nad Sázavou 

vypisuje výběrové řízení na pozici 
asistentka generálního ředitele 

• SS nebo VS, nejlépe ekonomické-
ho zaměření 

• PC, Word, Excel 
• spolehlivost, flexibilita, komum-

kativnost 
• dobrá znalost AJ nebo NJ výhodou 

Zájemkyně mohou poslat struk-
turovaný životopis na adresu: 

Lesní společnost, Hrnčíře 2, 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

SPĚCHÁ 

OZNÁMENÍ KLIENTŮM 

KOSMETICKÝ SALON 
IVETA 

V Havlíčkově ul. v Ledči n. S. 
(pod poliklinikou) 

OZNAMUJE 
všem svým klientům, že od 

1. dubna 2009 
se veškeré služby (kosmetika, 

pedikúra, kadeřnictví) 

PŘESOUVAJÍ 
do nových prostorů v budově 

polikliniky v Ledči n. S. 
Tyto služby budou ve III. patře 

(vedle ORL a oční optiky). 

UVEDENÍ ŠTĚNĚTE 
DO NOVÉHO DOMOVA 

Tak už je štěňát-
ko vybráno, zapla-
ceno a vezeme si 
ho radostně domů... 

Aby byl i převoz 
v klidu, je dobré 
(v případě, že ne-
máme spolujezd-
ce, který si štěně 
vezme na zadním 

sedadle na klín do tašky nebo nepromokavou 
podložku) použít speciální přepravku. Vhod-
ná velikost je taková, která bude stačit psovi 
i v dospělosti = ušetříte výdaj. 

První, o co se bude štěně po příchodu do 
nového bydliště zajímat, bude kompletní 
prohlídka všech místností. Musíme počítat 
s tím, že psi vše očichávají a štěňata navíc be-
rou do tlamky. Proto je potřeba i na tento fakt 
domácnost připravit a odstranit nebezpečné 
věci! K nim patří různé čistící prostředky 
v koupelně či na WC, malé = spolknutelné 
předměty, elektrické kabely, šicí a pletací po-
třeby, molitanové houby a věci snadno roz-
kousatelné. Obzvlášť pozor na různé léky, 
šperky, mobily a také jedovaté pokojové 
i venkovní rostliny. K nejjedovatějším patří 
diffenbachie, oleandr, tis ajmelí! Ale je jich, 
samozřejmě, mnohem více. 

Počítejte asi s takovou mírou „zábran" 
jako pro zvídavé 1-2 leté dítě... Vhodné jsou 
i různé prodávané mříže do dveří, zamezující 
vstup při otevřených dveřích. 

Důležité je seznámení štěněte s domácími 
mazlíčky, máme-li je. S jiným psem je lépe 
štěně seznámit MIMO byt a zahradu, na „ne-
utrálním" území. Původní pes by mohl na 
„vetřelce" zareagovat agresivně. 

Kočky také potřebují na seznámení více 
času, nikdy je nenuťte násilím. Menší zvířátka 
jako ptáky, křečky, morčata, králíčky, rybičky 
apod. určitě odstraňte z dosahu štěněte. 

Seznámení s ostatními „členy nové smeč-
ky"nebývá větší problém, štěně má snahu 
ztracenou původní smečku rychle zapome-
nout. Pozor jen na malé děti, aby neublížily 
štěněti necitlivou manipulací (vykloubení 
tlapky) nebo přímo upadnutím na zvíře. 

Starším dětem je třeba vysvětlit, že STĚ-
NĚ NENÍ HRAČKA, že potřebuje klid, 
když spí, že se nemůže stále nosit (při ne-
vhodném uchopení může vzniknout břišní či 
jiná kýla!) a že potravu i pamlsky přiděluje 
dospělý. Péči o štěně je kompletně možné 
svěřit dítěti až od věku 14-15 let! Jinak je to 
vždy záležitost DOSPĚLÝCH! 

V prvních dnech je potřeba se štěnětem trá-
vit co nejvíc času, zavírání do předsíně nebo 
koupelny („znečišťuje") mu způsobuje těžko 
napravitelné psychické poškození! Protože je 
„VYLOUČENO ze SMEČKY", a to v příro-
dě znamená nejtěžší TREST a navozuje sepa-
rační úzkost... Také přechod na nový režim 
a krmení je nutný pod dohledem. 

Do POSTELE ani kňučící štěně NEBRAT, 
maximálně k posteli. Proč, to vysvětlíme 
příště. 

(Podle literatury zpracovala Jana P. 
Příště: PRVNÍ DNY VNOVĚ SMEČCE) 

r M O T O K R O S ~ 
V L E Q p l N A D . S Á Z A V O U 

Místní organizace AMK připravila 
pro příznivce motokrosu atraktivní 

podívanou na 8. května 2009 
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Fotbalové jaro 2009 TJ Kovofinii Ltdeč n. Sáz. 
Den, kdy startují jarní fotbalové soutěže kraje Vysočina 

(28. 3. 2009), si řada věrných fanoušků ledečské kopané tradičně 
zaškrtává v kalendáři a moc se na něj těší. 

Studenou letošní zimu prohřejí první kličky, střely a góly 
a mnohým z nás je na světě o něco lip. 

Jenže letošní jarní start pro naše fotbalová mužstva (mimo muž-
stva B) nebude tolik optimistický a radostný jako jiné roky. 

A muži se pohybují v pásmu sestupu I.A.tř. a o nic lépe na tom 
nejsou ani dorostenci a žáci hrající krajský přebor. 

Klid a pohoda je relativně pouze u B mužstva, které v okresním 
přeboru okupuje druhou příčku tabulky s tříbodovou ztrátou na ve-
doucí Lipnici. 

Situace v oddíle, v hráčské základně a ve výsledcích patří k nej-
horším obdobím ledečské kopané za posledních 30 let. 

Důvody této určité krize zaslouží podrobnější rozbor, než posky-
tuje tento příspěvek do Ledečských novin. 

1. Mládežnický fotbal nelze nařídit: 
Kdyby vám tak chtěly ty kulky umrznout, říkávaly často mamin-

ky, když jsme se nemohli dočkat jara, vzali jsme lopaty, odstranili 
na hřišti závěje a začali s jarní přípravou na mrazu. 

Nám bylo jasné, že po návratu ze školy uděláme úkoly a sejdeme 
se na pláce. Hokejová sezona se dokonce dala odehrát na řece před 
Koželužnou a mantinely neodplavaly. To bylo ovšem před 50 lety, 
kdy nebyla možnost jiné zábavy, navíc za lajnou postávaly spolu-
žačky, tak kam jinam se jít vytahovat než na fotbalové hřiště. A tak 
tehdy byla před každým mistrákem velká bitva o fotbalová trička 
a o reprezentaci fotbalového klubu. Po roce 1945 byly postupně po 
AFK v Ledči - 4 fotbalové kluby (Spartak, Slovan, Rudá Hvězda 
a Tatran). 

Bitva o fotbalová trička byla rozhodně zdravější než dnes, kdy 
kluci sedí nad počítačem a hrají na obrazovce bojové hry kdo dřív 
koho zastřelí - místo aby si dali na břevno branky lahve od piva 
a snažili seje trefovat míčem z hranice šestnáctky, jako to trénoval 
Tonda Panenka. 

Na vesnicích je dnes spousta kluků, co v životě nekopli do míče, zato 
umějí docela slušně anglicky, což je asi dobře. K větší škodě je však asi, 
že jejich všeobecné vědomosti jsou jiné než naše, tedy internetové. 

Zeptal jsem se studentů zdejších škol, kdy byla bitva na Bílé 
hoře. Podívali se na mne pohledem, jakým se dívá mercedes na 
traktor, a pravili: „Tak to nevím, ale jestli chceš, hned to zjistím." 
Udeřili několikrát do klávesnice počítače a přečetli na obrazovce 
správné datum - 8. listopadu 1620. 

Stejným způsobem hledali i přesné vysvětlení slova ofsajd. 
Všechno je dnes jinak, ale článek 11 Soutěžního řádu ČMFS na-

řizuje pro kluby hrající I.A.tř. povinnost přihlásit pro současnou 
soutěž 2 družstva mládeže (pro ročník 2007-2008 to byla dokonce 
3 družstva mládeže). 

Pokud tak klub neučiní, následuje finanční pokuta za každé muž-
stvo mládeže ve výši 20.000 Kč. 

K výše uvedeným nařízením přibývají v současné době v Ledči 
slabé ročníky (nedostatek hráčů) a nedostatek trenérů či vedoucích 
i z řad rodičů, kteří by se o tuto fotbalovou mládež starali. 

A navzdory všemu jeden z obětavých, někdy i trochu svérázných 
trenérů p. Hofrichter z pracovních a osobních důvodů (odchod 
syna na hostování) u mládeže končí. Za vykonanou práci i přes 
různé kritiky na jeho činnost mu patří poděkování a synovi Filipovi 
za jeho poctivý přístup popřát další fotbalové štěstí a postup do 
vyšších pater fotbalu. 

2. Kategorie dospělých: 
A mužstvo - tvoří kádr převážně mladých a perspektivních hrá-

čů, kterým zatím chybí výraznější fotbalové myšlení, koncovka 
a proměňování standardních situací. 

Zatím se nepodařilo doplnit tým alespoň dvěma zkušený-
mi hráči, kteří by dokázali zpřesnit hru, usměrnit jejich výkon 
a dokonale využít herního potenciálu těchto mladých hráčů. 

Zkušený trenér a bývalý velmi dobrý fotbalista Mfla Kafka, který 
se opět k týmu vrací, nebude mít lehké jaro pro záchranu v soutěži 
event. umístění v polovině či v popředí tabulky. Vše je ještě možné, 
bude-li více dbáno na psychiku mladých hráčů, důsledné plnění ur-
čené herní taktiky na utkání, vytvoření dobré a jednotné party, složení 
a výběr hráčů pro náročná utkání jara, kdy mužstva od poloviny tabul-
ky budou hrát o bytí či nebytí v soutěži, včetně posledních Štoků. 

Hlavní břemeno váhy bude však na samotných hráčích. Musí 
si uvědomit, že výsledky za ně nikdo jiný neuhraje, dát stranou 
alespoň pro jaro různé nesrovnatelnosti, táhnout za jeden provaz 
a nezklamat věrné fotbalové ledečské fandy, kteří poctivě, ať se 
daří či nedaří, na fotbal chodí a ke kterým jsou za to vázány zodpo-
vědností a poctivým výkonem. 

Podaří-li se dobré fotbalové jaro, bude před dalším ročníkem do-
statek času na rozbory, úvahy a opatření, aby dále ledečský fotbal 
měl své jméno a bylo se na stadionu při dobrém fotbale stále na 
něco těšit. 

V opačném případě raději další nedomýšlet, historie je v tomto 
směru krutá a pády jsou z těchto tříd až do okresního přeboru. 

Veškeré další rozbory jsou bezpřednětné a ztrácí smysl. 

B mužstvo: V kádru mužstva panuje dobrá pohoda, hráči mají 
dobrou partu, a to je vidět na výsledcích. Výhledově však B-tým 
netvoří potřebnou základnu pro A mužstvo a přechodový most pro 
dorostence pro zařazení se mezi dospělé. Je jen málo výjimek, aby 
dorostenec přešel přímo do A týmu. A proto pro tento přechod je B 
mužstvo důležitým článkem. 

Přípravka: Příchodem hráče Jana Lebrušky, který se velmi 
aktivně ujal trenérské role, rapidně vzrostl zájem našich nejmen-
ších o fotbal. V současné době má Honza v registraci 18 hráčů, 
a to je dobrý předpoklad pro další oživení nejmladších hráčů fotbalu. 
U těchto kluků právě vznikají základní fotbalové návyky. 

3. Stadion, technické zázemí: 
Hrací plocha kupodivu po zatravnění vydržela téměř 35 let 

a při další dobré údržbě nepatří k nejhorším v kraji. Horší však je 
technický stav kabin, tribuny a zázemí, které od vzniku stadionu 
neprošlo žádnou rekonstrukcí či větší opravou. V tomto směru nás 
ve vybavenosti předčí kdejaká menší obec či vesnice. Je to i dluh 
minulosti, kdy stadion byl používán ke všem sportovním i kultur-
ním akcím a veškerá tíha oprav a údržba ležela na podniku Kovofi-
niš. Dřívější představitelé města měli o jednu starost méně a dá se 
říci, že až na výjimky většině ani sport k srdci nepřirostl. 

Současnost dává přeci určité naděje. Stadionu se odlehčilo, byl 
vybudovám zimní stadion, sportovní hala a připravuje se výstavba 
plaveckého bazénu. 

Ze současné radnice je cítit podpora a pochopení pro rozvoj 
ledečského sportu. Po vyřešení všech složitostí, které zatím TJ 
Kovofiniš provázejí, věřím, že se stadion podaří a s tím i fotbal 
dostat pod město a že vznikne nový klub (např. SK, FC, nebo FK 
Ledeč) a podaří se postupně opravit a zrekonstruovat stadion. 

Krach některých podniků a propouštění zaměstnanců se pocho-
pitelně odrážejí i v klubové finanční politice. Sehnat peníze bude 
stále složitější. Rozpočet a kolik nás činnost oddílu za rok stojí 
je uvedeno v závěru tohoto příspěvku. 

„Krize udeřila do míče!" To je odhad slovy místopředsedy ČMFS 
Jaroslava Vacka s tím, že zkrachuje až desetina malých klubů. 

Znalci fotbalového prostředí však tento hrůzný scénář odmítají. 
Zboží jako auto, elektroniku, oblečení či potraviny lze při zkra-

chování některého podniku koupit jinde, každý fotbalový klub je 
však pouze jedinečný. S jeho zánikem padá možnost výchovy 
budoucího hráče či sportovce. 

4. Závěr: 
Držme palce fotbalovému A týmu a trenérovi, aby pochopitel-

ně za pomoci fotbalového výboru (v současnosti pouze 4 osoby) 
udrželi pro Ledeč I.A.tř. a abychom v příštím ročníku stabilizovali 
mužstvo a navázali na tradice dobré ledečské kopané, kdy fotbal byl 
nejen v Ledči, ale i v širokém okolí pojmem, vychoval řadu vynika-
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jících hráčů a hrála zde řada čs. reprezentantů včetně legendárního 
Oty Nožíře. Nezapomínejme na ty, kteří pro ledečský fotbal toho 
hodně udělali, dnes žijí někdy trochu v ústraní a nebo se dívají na 
fotbal z hvězdného nebe. Těm všem by měl patřit další příspěvek, 
poděkování, nebo vzpomínka na ně. Rozhodně si to zaslouží! 
- Pokusme se výhledově zajistit placeného odborného trenéra, 

který bude garantem výchovy a fotbalového umu u všech mlá-
dežnických mužstev. 

Ještě více však zejména nyní bude záležet na dobrých funkci-
onářích. 
Věřím, že i zde v Ledči se postupně najdou. 
Přežijí ty oddíly, které vždy spoléhaly na své schopnosti. Za-
niknou ty, které žijí v domnění, že je něčí povinnost se o ně 
starat. Pevné kořeny českého fotbalu ani světová finanční krize 
nevyvrátí. Plody však už tak šťavnaté všude nebudou. 

Karel Hruša, sekretář 

Fotbalové hvězdičky se zlepšují 
Nejmenší fotbalisté přípravky TJ KOVOFINIŠ Ledeč, ročníky 1998 

a mladší, opět během jednoho týdne zvládli velkou zátěž, a to dva velmi 
těžké turnaje i s tréninkovými jednotkami v průběhu týdne. Prvního 
turnaje jsme se zúčastnili na konci ledna ve sportovní hale ve Zruči. 
Celkově jsme obsadili pátou příčku. Celý turnaj jsme odehráli ve velmi 
slušné formě a celkový přístup hráčů byl na výbornou. Turnaje se zú-
častnili tito hráči: Březina Dominik, gólman - vyhodnocen nejlepší hráč 
týmu, David Holata, Honza Vavrla, David Popek, Petr Kulich, Cudlín 
Radek, Lukáš Vavrla, Bezděk Sedrik, Petr Smolko, Lebruška Vít. 

Druhý turnaj jsme uspořádali v našem městě, a to za účasti osmi 
týmů. Týmy byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech: skupina A -
Speřice, Ledeč, Sázava, Lípa a skupina B - Církvice, G. Jeníkov, Jiřice, 
Poděbrady. Ve skupině jsme skončili na druhém místě, ale celkově až 
sedmí. Turnaje se zúčastnili: Dominik Březina - vyhlášen nej lepším 
gólmanem turnaje, Smolko Petr, Vavrla Jan, Vavrla Lukáš, Cudlín 
Radek, Šárka Stáníčková, David Popek - vyhlášen nej lepším hráčem 
týmu, Vít Lebruška, Erik Koubský, Sedrik Bezděk, Chlubna Martin, 
David Holata, Matyáš Andr, Lukáš Zich, Andreas Innemann, Petr Ku-
lich, Dominik Vorlíček. I přesto, že jsme měli ze všech týmů nejmladší 
výběr, musím kluky pochválit za odvedenou a bojovnou hru a je vidět, 
že se pomaličku zlepšují. Turnaj se povedl, a to i za přispění sponzorů, 
kteří byli ochotni podat pomocnou ruku. Za příspěvek sponzorů jsme 
mohli jak uspořádat turnaj, tak i nakoupit klukům nové dresy i nové 

Stojící zleva: trenér Jan Lebruška, Šárka Staníčkové, Sedrik Bezděk, 
Erik Koubský, David Popek, Jan Vavrla, David Holata. 

Klečící zleva: Petr Smolko, Lukáš Zich, Lukáš Vavrla, Petr Kulich, Vít 
Lebruška, Matyáš Andr, Radek Cudlín, Andreas Innemann, 
Martin Chlubna a ležící gólman Dominik Březina. 

tréninkové bundy. Všichni členové týmu, včetně rodičů, moc děkují 
sponzorům. 

Trenér Jan Lebruška 

MUŽI „ A „ I.A třída skupina „ A 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí - Hosté 
Ne 29.3. 15:00 D Ledeč - Dlouhá Ves 
So 4.4. 15:30 13:15 Janovice - Ledeč 
Ne 12.4. 15:30 D Ledeč - Kamenice 
Ne 19.4. 14:30 12:30 Dobronín - Ledeč 
Ne 26.4. 16:00 D Ledeč - Přibyslav 
Ne 3.5. 15:00 13:00 Věžnice - Ledeč 
Ne 10.5. 16:30 D Ledeč - Zirovnice 
So 16.5. 15:30 13:30 Ustrašín -Ledeč 
Ne 24.5. 16:30 D Ledeč - Pacov 
Ne 31.5. 16:30 14:30 Štoky - Ledeč 
Ne 7.6. 16:30 D Ledeč - Habry 
Ne 14.6. 16:30 15:00 Speřice - Ledeč 
Ne 21.6. 16:30 D Ledeč - Chotěboř 

DOROST KP starší - mladší 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí - Hosté Pozn. 

starší mladší 
Ne 29.3. 12:15 10:00 7:30 Měřín - Ledeč 
Ne 5.4. 9:30 11:45 D Ledeč - Polná 
Ne 12.4. 9:00 11:15 7:15 Bedřichov-Ledeč 
Ne 19.4. 9:30 11:45 D Ledeč-Třebíč B 
So 25.4. 9:30 11:45 7:30 Kamenice n.L.-Ledeč 
Ne 3.5. 9:30 11:45 D Ledeč - Chotěboř 
Ne 10.5. 11:45 14:15 9:00 Velká Bíteš - Ledeč 
Ne 17.5. 9:30 11:45 D Ledeč - Okříšky 
Ne 24.5. 14:00 11:45 9:00 Třešť - Ledeč 
Ne 31.5. 9:30 11:45 D Ledeč - Pacov 
So 6.6. 11:00 13:15 9:15 Pelhřimov - Ledeč 
So 13.6. 10:00 12:30 7:45 Žďár n.S.- Ledeč um. tr. 
Ne 21.6. 9:30 11:45 D Ledeč- Batelov 

MUŽI „B" OKRESNÍ PŘEBOR 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí - Hosté 
So 28.3. 15:00 D Ledeč - Sobiňov 
Ne 5.4. 15:30 14:00 Veselý Žďár - Ledeč 
So 11.4. 15:30 D Ledeč - Havl.Brod 
Ne 19.4 16:00 14:15 Keřkov - Ledeč 
So 25.4. 16:00 D Ledeč - Mírovka 
Ne 3.5. 16:30 14:30 Přibyslav B - Ledeč 
So 9.5. 16:30 D Ledeč -Lipnice 
Ne 17.5. 16:30 15:00 Lučice - Ledeč 
So 23.5. 16:30 D Ledeč - Dolní Město 
Ne 31.5. 16:30 15:30 Leština -Ledeč 
So 6.6 16:30 D Ledeč -Staré Ransko 
So 13.6. 16:30 15:30 Světlá B - Ledeč 
So 20.6. 16:30 D Ledeč - Ždírec 

ŽÁCI KP starší - mladší 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí - Hosté Pozn. 

starší mladší 
Ne 29.3. 9:00 10:45 7:15 Kamenice - Ledeč 
So 4.4. 9:30 11:15 D Ledeč - Bystřice 
So 11.4. 9:00 10:45 7:30 Havl.Brod B - Ledeč 
So 18.4. 9:30 11:15 D Ledeč- Mor.Budějovice 
Ne 26.4 9:00 10:45 6:45 V.Mezeříčí - Ledeč 
So 2.5. 9:00 11:15 D Ledeč--Pacov 
So 9.5. 10:30 9:00 7:30 Chotěboř - Ledeč 
So 16.5. 9:30 11:15 D Ledeč - Bedřichov 
So 23.5. 10:00 11:45 8:30 Humpolec - Ledeč um. 
So 30.5. 9:30 11:15 D Ledeč - Třebíč 
So 6.6. 10:45 9:00 6:45 Žďár n. S. - Ledeč 
Ne 14.6. 11:00 9:30 7:30 Jemnicko - Ledeč 
So 20.6. 9:30 11:15 D Ledeč - Telč 
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Ovocná a růžová 
školka Šťastných 
zahajuje jarní prodej 

ovocných stromků, růží, kanad-
ských borůvek, vřesů, skalniček, 

jehličnanů a okrasných keřů. 

21. BŘEZNA (dle počasí) 

Prodejní doba: 
Po - Pá 8 - 16 hod 

So 8 - 12 hod. 

Ovocná a růžová školka Šťastných 
Hnévkovice - Nová Ves 2, 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 569 722 518, 604 360 546 
www. školka - stastny. cz 

,POL 
Ledeč n / S. 

s.r.o. 

Nádražní 271, držitel certifikátu 
ČSN EN ISO 9001 : 2001 

Vyrábíme splaškové jímky, vodoměr-
né šachty, odlučovače ropných látek, ná-
drže na hospodaření s dešťovou vodou, 
rezervoáry na pitnou vodu, kompostéry, 
díly vzduchotechniky, atd. Vše v prove-
dení dle konkrétních potřeb zákazníka 
v provedení hranatém, kruhovém nebo 
oválném. S výrobky předáváme potřeb-
né 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 

DESETILETÍ 
už uplynulo od rekonstrukce řeznictví pana Jana Vošického na Husově náměstí. I když nakupo-

vat jsme tu mohli už dva roky předtím, útulnost a lákavý vzhled získala prodejna právě před zmíně-
nými deseti lety. V časech gigantických nákupních center je takhle malý krámek jako zjevení. Snad 
právě pro tu atmosféru, sousedské slovo i bohatý „domácký" sortiment si toto řeznictví našla řada 
spokojených zákazníků. Věřme, že ona desítka existence je jen první v dlouhé řadě a že i nadále 
bude tato prodejna přinášet radost svým majitelům i všem těm, kteří tu dobře nakoupí. 

Poznámka redakce - láhev šampaňského na pultu je opravdová, ale do běžného sortimentu 
tohoto řeznictví nepatří 

ZÁJEZD DO POLSKA 
trhy Kudowa Zdrój, termín 27. března 2009, odjezd v 6 hod. 

z Ledče nad Sázavou od spořitelny. 

Přihlášky v Cestovní agentuře NONA, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou 
(budova Atosu, I. patro). 

Provozní doba: 
PO-PÁ 9 -12,30 a 13,30-17 hod. 

tel.: 569 731 087, mobil: 737 10 31 91 

Nováček krajského přeboru - fotbalisté TJ Kovofiniš Ledeč. 
V závorce je uveden věk, počet utkání a počet vstřelených branek. 

Zleva: vedoucí mužstva Josef Žák, Mir. Holenda, kapitán mužstva Ladislav Kalivoda (24-22-19), Jaroslav 
Čapek (28-20-2), Josef Anděl (27-21-6), Josef Prchal (34-20-8) Jaroslav Novák (26-22-0), Ladislav Čech 
(33-16-5), Oldřich Dušátko (24-10-0), trenér Petr Lebeda. V pokleku: Vladimír Tichý (24-20-2), Karel Mikula 
(24-21-19), František Matlach (26-20-8), Ivo Holeta (20-9-3), Miroslav Drozd (26-8-1). 

UTEKLO ČTVRTSTOLETÍ 
Příznivci a pamětníci ledečské kopané si jistě rádi připomenou fotba-

lovou sezonu ročníku 1983 - 84. V této době si „A" mužstvo ledečského 
Kovofiniše zajistilo postup z krajské soutěže, a to nadmíru suverénním 
způsobem. V celé soutěži ztratilo v podzimní části, za remízy na hřiš-
tích soupeřů, pouhé 3 body. Na jaře mužstvo zvítězilo ve všech utká-
ních a s počtem 41 bodů a impozantním skóre 77:18 postoupilo poprvé 
v historii mezi krajskou elitu. 

Stalo se tak v roce oslav 60. výročí od založení oddílu kopané v Led-
či. O tom, že bylo na našem krásném stadionu na co se dívat, svědčila 

návštěvnost, která se pohybovala v průměru kolem 400 platících divá-
ků. Připomeňme jen několik výsledků z domácího prostředí: 

KF-E1 Chrudim 5:0; KF-Ždírec 4:0; KF- Přibyslav 7:0; KF-Chrast 
4:1; KF-Hrochův Týnec 10:0; KF-Skuteč 6:0; KF-H.Brod „A" 7:2 

Soupeři v té době nejezdili do Ledče uhrát body, jejich cílem bylo 
odvézt si přijatelnou porážku a obstát se ctí. 

S respektem bylo mužstvo přijímáno i na hřištích soupeřů: H. Brod 
„A"-KF 2:5; Třemošnice-KF 0:3; Přibyslav-KF 1:3 

Ve vzpomínané době byl vytvořen základ hráčského kolektivu, na jehož 
další úspěchy vzpomeneme (s nostalgií) v některém z dalších čísel LN. 

-iJP-

VZPOMÍNKA 
Těžko se s Tebou loučilo, maminko, 

je smutno bez Tebe žít. 
Láska však smrtí nekončí, 

v srdci Tě navždycky budeme mít. 

Dne 29. března 2009 vzpomínáme prv-
ní rok od úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky, paní Marie FOTROVÉ. 

Vzpomínají dcera, syn, snacha, bratr 
s rodinou a Anička 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7,584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511, 
fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. 
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