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Školní rok převážně v optimistických číslech 
Oněch necelých 1500 hodin letních 

prázdnin nenávratně zmizelo v pro-
padlišti dějin. Zůstaly krásné vzpo-
mínky, pár fotografií a dost možná 
i pár šrámů z letního dovádění. Nasta-
la na deset měsíců opět práce ve škol-
ních třídách i nad domácími úkoly. 
V tuto chvíli už i poslední prvák i ne-
zbeda z vyšších ročníků pochopil, že 
situace je vážná. Ale následující řád-
ky i je přesvědčí, že školní rok má 
i své světlé stránky. Tak například ješ-
tě v září bude volno! Přinese nám ho 
sv. Václav v pondělí 28., kdy oslaví-
me Den české státnosti. A bude to ještě 
lepší - posuďte. 

Přestože má celý školní rok hrůz-
ných 303 dnů, v průměru čeká školá-
ky každý měsíc jen 19 „pracovních" 
dnů, na zbytek padnou soboty, neděle, 
svátky a samozřejmě také prázdniny. 
K tomu ještě mohou ředitelé škol ve 
školním roce přidat až pět volných dní, 
takzvané ředitelské volno, které by 
obecně nemělo sloužit k prodlužování 
prázdnin. V praxi to bývá tak, že když 
je třeba státní svátek v úterý nebo ve 
čtvrtek, můžete skoro se stoprocentní 
jistotou počítat s tím, že ředitel(ka) vy-
užije svého práva a dá dětem na pon-
dělí, respektive pátek volno. Tak věř-
me, že se ředitelé (včetně nové paní 
ředitelky na základní škole) „ukážou 
v dobrém světle". 

První prázdniny už v říjnu! Poprvé 
si od školy na delší dobu odpočinete 
na konci října, kdy se ke středečnímu 
státnímu svátku 28. 10. připojí čtvrtek 
a pátek, a s víkendem máte rázem pět 
dní volna. 

Pak se děti budou učit s výjimkou 
jednoho volného dne v listopadu až do 
Vánoc, kdy si však užijí nejméně dva-
náctidenních zimních prázdnin. Ofici-
álně začínají až ve středu 23. prosince, 
ale v mnoha školách odstartují díky ře-
ditelskému volnu o dva dny dříve, už 
v pondělí 21. 

Počátkem února začne série jarních 
prázdnin. Pro ledečské školy to bude 
hned druhý únorový týden. V dub-
nu následují velikonoční prázdniny. 
Květnové svátky tentokrát (bohužel) 
připadnou na víkend, ale středoškolá-

ci se mohou těšit na volno okolo přijí-
maček a maturit. 

Některé třídy pojedou ještě na lyžař-
ské výcviky či na školy v přírodě, kde 
probíhá učení ve volnějším rytmu. Pár 
dnů k dobru můžete získat, když vás 
rodiče vezmou na společnou dovole-

nou. Pravidla uvolňování jsou v kom-
petenci ředitelů. Vysvědčení za ten-
to školní rok dostanete ve středu 30. 
června 2010. Suma sumárum 195 dní 
učení a 108 dnů volna. Více o novém 
školním roce na ZŠ na straně 4. 
(Foto: F. Pleva, L. Skála) ok 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 17. srpna 2009 

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

od 28.7.2009 do 17.8.2009. 
- podkladové materiály pro jednání Rady kraje Vysočina ohledně převodu 

kompetencí k ZUŠ a DDM. Rada města pověřuje starostu města Stanisla-
va Vrbu kontrolou těchto materiálů a zasláním případných připomínek do 
24.8.2009 na krajský úřad. 

II. RM schvaluje: 
- zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu ě.p. 82 v ulici 

Na Mizerově, stojícím na pozemku parc.ě. st. 63 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou. 

- provedení stavebních úprav v objektu č.p. 82 v ulici Na Mizerově, stojí-
cím na pozemku parc.č. st. 63 v kat. území Ledeč nad Sázavou s tím, že 
specifikace těchto prací bude zakotvena do nájemní smlouvy. 

- výběr dodavatele na vypracování projektové dokumentace pro potřeby žá-
dosti o dotaci pro projekt „Zateplení objektu MŠ Stínadla v Ledči nad Sá-
zavou", firmu Ateliér DEK centrála, s.r.o., která předložila nejvýhodnější 
nabídku s nejnižší cenou 33.915,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy 

- uzavření Smlouvy o předání a ochraně datových sad mezi krajem Vyso-
čina a městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu podpisem této smlouvy. 

- konání předvolebních shromáždění politickými stranami v prostoru Huso-
va náměstí v Ledči nad Sázavou v měsíci září a říjen roku 2009 po před-
chozím písemném oznámení koordinátorovi mítinků Odboru samosprávy. 

- možnost prezentace volebních stran pro volby do poslanecké sněmovny v 
Ledečských novinách za úhradu v rozsahu A5, možnost bezplatného vyu-
žití veřejného prostranství na Husově náměstí k pořádání volebních mítin-
ků a možnost bezplatného využití městských plakátovacích ploch k pre-
zentaci volebních stran. 

- instalaci nového aktivního hromosvodu správcem bytového fondu firmou 
ATOS spol. s.r.o v rozsahu 50.000,- Kč, hrazeného z účtu nájemného. 

- aby Nemocnice Ledeč-Háj, spol.s.r.o. Ledeč nad Sázavou uzavřela pod-
nájemní smlouvu na byt 4+1 v budově nemocnice Háj s panem MUDr. 
Alešem Zlámalem s termínem od 1.8.2009. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 1103, ul. 5. května 1276, Ledeč nad 
Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní Jindřišce Fialové z Led-
če nad Sázavou, a to na dobu neurčitou. Rada města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 887,- Kč měsíčně. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 5, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sáza-
vou v domě s pečovatelskou službou paní Jaroslavě Baldové z Hněvkovic 
u Ledče nad Sázavou, a to na dobu neurčitou s tím, že se v Ledči nad Sá-
zavou přihlásí k trvalému pobytu. Rada města Ledeč nad Sázavou schva-
luje nájemné sjednané dohodou ve výši 629,- Kč měsíčně. 

- paní Ivě Kratochvílové prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 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 2147,- Kč měsíčně. 

- předloženou Smlouvu o poskytování dodávek stravy, uzavřené mezi Měs-
tem Ledeč nad Sázavou a Nemocnicí Ledeč - Háj, spol. s r.o. 

- prodloužení nájemní smlouvy manželům Erice a Petrovi Staníčkovým 
k bytu č. 3 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 
1.7.2009 do 31.12.2009. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájem-
né sjednané dohodou měsíčně ve výši 2338,- Kč. 

- bezplatné využití pozemku Města v katastru Ledči nad Sázavou na re-
kultivované skládce Rašovec ZKO Ledeč nad Sázavou na pořádání akce 
„Psí loučení s prázdninami" na den 28.8.2009. ZKO zabezpečí dodržová-
ní všech právních předpisů a vyhlášek vztahujících se k organizování ve-
řejných akcí a požární dozor. Po ukončení akce bude pronajatý prostor 
uklizen a uveden do původního stavu. 

III. RM pověřuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu podpisem Smlouvy o poskytování dodá-

vek stravy s Nemocnicí Ledeč - Háj, spol. s r.o. 

Radní kraje Hyský a poslanec Zgarba v Ledči 
Radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Ing. Bc. Mar-

tin Hyský a poslanec Parlamentu ČR Ing. Petr Zgarba navštívili spo-
lečně 2. září 2009 naše město. Po přivítání na ledečské radnici si se zá-
jmem prohlédli filmové kulisy a rekvizity na ledečském hradě, ale také 
zrekonstruované střechy, parkány, věž a hradby. Z hradu se v doprovo-
du starosty a místostarosty přesunuli do areálu ledečské základní školy 
v Nádražní ulici, kde je představitelé města seznámili se stavem škol-
ní jídelny a kuchyně a za přítomnosti ředitelky ZŠ Mgr. Petry Vágne-
rové požádali o podporu záměru radnice zajistit potřebné finanční pro-
středky na generální rekonstrukci tohoto zařízení, a to jak stavební, tak 
i technologické části. Od areálu školy to není daleko na zimní stadi-
on, kde jsme našim hostům ukázali přípravy na zahájení nové sezóny, 
pochlubili se technologickým zázemím a úsporným provozem zimního 
stadionu, zavzpomínali s Petrem Zgarbou na zahájení, průběh výstavby 
a silvestrovskou kolaudaci v roce 2004. Hostům jsme též ukázali sou-
sední pozemky plánované pro výstavbu plaveckého bazénu. Ze zimní-
ho stadionu jsme se autem přemístili na Rašovec, prohlédli si společně 
nový areál motokrosového závodiště a rekultivovanou skládku Rašo-
vec. Na zpáteční cestě jsme hosty přímo na místě informovali o při-
pravované rekonstrukci Nádražní ulice, o zahájení výstavby marketu 

BILLA a rekonstrukce ulice Jaroslava Haška. Radnímu Hyskému navíc 
z auta ukázali areály Kovofiniše, Sudexu, bývalého Lecomu a nové 
sportovní haly. Seznámení s naším městem se radnímu kraje velice lí-
bilo, byl příjemným a pozorným společníkem a přislíbil podobnou ná-
vštěvu v brzké době zopakovat. 

-sv-

Poděkování 
Vedení Mateřské školy Ledeč nad Sázavou děkuje ledečskému zastupiteli RNDr. Pavlu Po-

licarovi za zajištění výměny dlažby na přístupovém chodníku k objektu MS Družstevní, kde 
původní kluzkou dlažbu nechal během prázdnin na své náklady vyměnit za protiskluzovou. 
Jménem dětí, rodičů i zaměstnanců děkujeme. Vedení MŠ 

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

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

JEHLIČNANY, OKRASNÉ KEŘE, VŘESY, AZALKY, 
RHODODENDRONY, KANADSKÉ BORŮVKY, 

BEZTRNNÉ OSTRUŽINÍKY 
Prodejní doba: Po - pá: 8-16 hod., So: 8-12 hod. 

Podzimní prodej ovocných stromků a růží bude zahájen 10. října 2009. 

PROVÁDÍME 
montáže, opravy 

elektroinstalací a hromosvodů 
rodinných domků, průmyslových 

objektů, domácích telefonů, 
rozvaděčů - vše včetně revizí. 

PRODEJ 
elektromateriálu, spotřebičů 

sporáky, boilery, přímotopy, 
elektrokotle. 

(se zapojením pro bydlení - s DPH 9 %). 

Tel. 602 252 365 
elektro@elkomplex.cz 
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KARUZOŠOU POŠESTÉ 
Šestý ročník pěvecké soutěže ústavů 

sociální péče a stacionářů Karuzošou 
proběhl v pondělí 7. září 2009 dopo-
ledne v ledečské sokolovně. 

Soutěže se zúčastnilo celkem deset 
účastníků, a to USP z Háje, Slatiňan, 
Červeného Hrádku, denní centrum pro 
seniory ASTRA Humpolce, stacionáře 
z Poličky, Chotovic, Fokusu Chotěboř 
a pořadatelský stacionář Petrklíč. Ne-
chyběli tentokrát ani hosté z DPS Le-
deč n.S. a soutěžící z ledečské rehabili-
tační dílny. Porota ve složení Bc. Anna 
Blažková, ředitelka Oblastní chari-
ty, starosta města Stanislav Vrba, mís-
tostarosta Jaroslav Doležal, poslanci 
Jan Kasal a František Bublán s man-
želkou Věrou, vyslechla a zhlédla cel-
kem 22 vystoupení od 27 interpretů. 
Vítězství ve velice vyrovnané soutěži 
si odnesla Jaroslava Hořčíková z Cho-
tovic s písní Svítá nad velkou louží 
s absolutním ziskem 30 bodů. Z ledeč-
ských účastníků získali největší počet 
bodů pan Jan Vodehnal z DPS, Elemír 
Šmatár z USP Háj a Katka Nováčková 
z rehabilitační dílny. 

Pořad tradičně a dobře moderoval 
pan Karel Hruša, který nám opět bez 
nároku na odměnu poskytl i svoji apa-
raturu, a podruhé mu opět velice mile 

sekundovala rodilá Ledečačka Petra 
Ivančová (Krajířková). Během soutěž-
ního dopoledne vystoupila i dívčí pě-
vecká skupina LuŠtěLa z VIII.B ledeč-
ské základní školy, která se na závěr 
ujala i předávání cen. Díky sponzorům 
se ceny dostaly na všechny soutěžící. 

Poděkovat se patří sponzorům akce, 
kterými byli všichni členové poroty, 
Oblastní charita H. Brod, TJ Sokol Le-
deč nad Sázavou, Město Ledeč nad Sá-
zavou, pan Karel Hruša, dále též rodi-
čům dětí a zaměstnancům stacionáře 
Petrklíč. 

Mgr. Iveta Vrbová 

Ledečská kulturní sezóna 
s o. s. Molekul 

Občanské sdružení Molekul pro vás na následující podzimní 
a zimní období připravuje kulturní pořady několika žánrů. Přízniv-
ci písničkářů a nejrůznějších variací folkové hudby se mohou těšit 
na pokračování Hudebních sklepů Václava Koubka, v jejichž rám-
ci do Ledče přijede například Oldřich Janota, Dagmar Voňková či 
Luboš Pospíšil. 

Na své si pňjdou příznivci folkové hudby hlavně v pátek 6. lis-
topadu, na kdy je naplánováno vystoupení folkového nestora Pav-
la Zalmana Lohonky 

Nanovo zahajujeme také divadelní sezónu pro dospělé, v jejímž 
rámci jsou zatím připravena tři představení: v sobotu 24. října je 
to Kodaň s Martou Vančurovou v hlavní roli, v sobotu 7. listopadu 
pak Pískoviště se Zdenou Hadrbolcovou v hlavní roli, a konečně ve 
čtvrtek 18. února 2010 Havlovy aktovky Chyba a Audience v po-
dání Jana Potměšila a Jakuba Spalka. 

I malí diváci se mohou těšit na svá nedělní divadelní odpoledne, 
přijede již osvědčená dvojice Karel Zima a Jarmil Škvrňa, také di-
vadlo AHA, divadlo Emmilion či Kašpárek v rohlíku. 

Mladší generaci určitě potěší vystoupení Xindla X - pražského 
rapera s kytarou, nebo Xaviera Baumaxy. 

Veškeré kulturní akce pořádá o. s. MOLEKUL za finančního při-
spění města Ledeč n. S. 

Podrobnější informace o pořádaných akcích najdete na našem 
webu www.molekul.cz 

Příjemnou kulturní sezónu 2009/10 vám za Molekul přejí Jana 
Budinská a Honza Drápela. 

POZVÁNKA 
Na akordeon nevážně i vážně ... 
Známé populární skladby např. Fantom opery. Růžový 

panther, Libertango, And All That Jazz apod. a písně Karla 
Hašlera budou znít v sále gymnázia v pátek 18. září 2009. Na 
akordeon nevážně i vážně budou hrát akordeonové orchestry 
ZUŠ Ledeč n. S. a spojený orchestr ZUŠ Telč a Třešť. Akor-
deonisté všech tří zmíněných škol jsou už několik let dobrý-
mi přáteli a vždy, když se 
setkají, není nouze o dob-
rou náladu ani o kvalitní 
muziku. Právě tím chtějí 
potěšit všechny návštěv-
níky tohoto koncertu. 

Pozor: na všechny čeká 
malé a netradiční 
překvapení... 
Začátek v 18 hod | _ e d e č n a d S á z a V O U 

PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY v centru 
LEDČE N. S. (Mostecké ul.). 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONU: 731 066 039 
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ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 
V letošním školním roce usedne do lavic dvou prvních tříd 54 prvňáčků. Jejich prvním 

školním rokem je provedou paní učitelky M. Cuchalová a J. Hniková. 
Spolu s prvňáčky bude I. stupeň naší školy navštěvovat celkem 338 žáků rozdělených 

do 15 tříd. Na I. stupni bude i letošní rok otevřena speciální třída pro žáky se specifickými 
vývojovými poruchami učení, v této třídě budou oddělení pro děti z 2. a 3. ročníků. Třídní 
učitelkou ve speciální třídě bude paní učitelka B. Šrůtková. 

Šestý ročník bude letos navštěvovat 48 žáků rozdělených do dvou tříd. Třídními učitel-
kami budou paní učitelky I. Doležalová a J. Příhodová. Novinkou pro letošní rok je zří-
zení speciální třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení na II. stupni. 
V této třídě bude jedno oddělení pro 6. ročník. Třídní učitelkou ve speciální třídě bude paní 
učitelka I. Veselá. Ve školním roce 2009/2010 bude mít II. stupeň 11 tříd s celkovým po-
čtem 230 žáků. 

V loňském školním roce opustilo I. stupeň 67 žáků, z nichž 23 bylo přijato do víceletého 
gymnázia, ostatní žáci přešli na II. stupeň. Z II. stupně odešlo 90 žáků devátých tříd, kteří 
byli přijati do středních škol a učebních oborů. Nejvíce žáků bylo přijato na Gymnázium, 
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou. 

O prázdninách odešla ze školy p. uč. J. Laudátová, kterou od 1. záři nahradí paní učitel-
ka Hana Nejedlá. 

V rámci zlepšení prostředí školy došlo během prázdnin k vymalování školní jídelny, cho-
deb pavilónu B v Nádražní ulici a prvních tříd v budově v Komenského ulici. 

Minulý školní rok získala naše škola cca dvoumiliónovou dotaci z Evropského sociál-
ního fondu a rozpočtu České republiky na grantový projekt s názvem „Arboretum - škola 
v přírodě". Tento tříletý projekt bude pokračovat i v letošním roce. Na co se mohou naši 
žáci těšit? Například na září připraví naši učitelé pro žáky I. a II. stupně projektový den na 
Šeptouchově, kde si děti formou soutěže ověří své znalosti o lese a vyzkouší také svoji tě-
lesnou zdatnost. Na podzim tohoto roku a v jarních měsících roku 2010 žáci spolu se svými 
učiteli navštíví již vytvořená arboreta, aby získali inspiraci v jejich práci na arboretu. Žáky 
také čeká navrhování uspořádání arboreta spojené se soutěží o nejlepší návrhy. 

Arboretem však naše snaha o pestřejší a příjemnější výuku ve škole končit nebude. Na-
vážeme na úspěšné akce z minulých let: projektový den „Hrátky s rozvrhem", divadelní 
představení žáků spojené se slavnostním vyřazováním 9. ročníků, sportovní turnaje, akce 
školní družiny atp. I nadále se budeme aktivně účastnit mezinárodního stonožkového hnu-
tí „Na vlastních nohou". 

Na závěr přeji všem našim žákům, zaměstnancům a rodičům hezký a úspěšný nový škol-
ní rok 2009/2010. 

Petra Vágnerová, ředitelka školy 

(Foto: F. Pleva, L. Skála) 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Rádi bychom touto cestou upozornili ro-

diče a jejich děti, že mohou i v nastávajícím 
školním roce 2009/2010 využívat nabídky 
Školní družiny při ZŠ v Ledči nad Sázavou, 
která umožňuje všem dětem od první do páté 
třídy účelně využívat a naplňovat volný čas, 
a to nejenom v době, kdy jsou rodiče v za-
městnání, nebo děti čekají na své dopravní 
prostředky. 

Provoz školní družiny je každý den ráno od 
6,30 do 8,00 hodin a odpoledne navazuje na 
ukončené vyučování (děti jsou námi přebírá-
ny) do 16,30 hodin, případně až do 17,15 ho-
din podle požadavků dojíždějících dětí. 

Každé dítě si může v rámci pravidelné nebo 
podle potřeby volené docházky vybrat svoji 
zájmovou činnost a naučit se již od dětství vy-
užívat vhodným způsobem svůj volný čas. 

Nabízíme dětem již tradičně zajímavou 
a prospěšnou činnost v následujících krouž-
cích: gymnastika, atletika, míčové hry, flor-
bal, cyklistika (příprava na dopravní soutěže), 
bruslení (v zimní sezóně), turistický kroužek, 
diskotance, výtvarný kroužek, divadelní krou-
žek, novinářský kroužek, zdravotní kroužek 
a muzikoterapii, kroužek vaření a keramický 
kroužek, používání počítačů - internet, ang-
lický jazyk. 

V každém měsíci pak připravujeme pro děti 
společné akce, jako jsou poznávací zájezdy, 
plavání, turistické výlety do okolí, sportovní 
soutěže, kulturní a společenské soutěže (mód-
ní přehlídku, bingo, soutěž o nejlepšího kluka, 
ve zpěvu, dětský den apod.), besídky, karne-
valy, zábavná odpoledne. 

Přihlášky do školní družiny budou vašim 
dětem rozdány při zahájení školního roku. Po-
platek za celý školní je 400,- Kč a je vybírán 
společně s odevzdanou přihláškou v září. 

Na vaše děti, které přijdou mezi nás, se těší 
vychovatelky ŠD. 

Jarmila Palánová 
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Duch pověstného fausta bloudí ledečským hradem 
V těchto dnech se na ledečském hradě dokončuje natáčení mezinárodního velkofilmu s ná-

zvem Faust. Studio Barrandov Praha tady během měsíce postavilo kulisy pro tento rusko-němec-
ký film. Režisérem filmuje světově uznávaný Alexandr Sokurov, který si také sám napsal scé-
nář a za kamerou je držitel dvou Oskarů - Francouz Bruno Delbonnel. Tento kameraman natáčel 
i poslední díl o Harry Potterovi a film Princ dvojí krve. Děj filmu se bude odehrávat v 18. a 19. 
století na známé faustovské téma. Celý film natáčí ruská produkční společnost Ankor, vedená 
Alexandrem Bykovem. Hlavní postavy ve filmu ztvárňují známí němečtí herci. Vystupují v něm 
ale i ruští a čeští herci. Na plátně se objeví i řada místních obyvatel, kteří se přihlásili do řad sta-
tistů a budou doplňovat doprovodný kompars. Odtud se filmaři přemístí na další natáčení do go-
tického hradu Lipnice a na hrad Točník. Většina obyvatel města a jeho okolí si určitě nenecha-
la ujít jedinečnou práci architektů a řemeslníků, kteří přetvořili obě hradní nádvoří k nepoznání. 
I lidé znalí zdejšího prostředí museli často poklepat na „zdivo", zdaje skutečné nebo jen kašíro-
vaná krabice. Fotografie byly pořízeny těsně před natáčením na ledečském hradě. 

Text a foto f p 

Tenis - Ledečský zámek 2009 
Poslední srpnový víkend probíhal na ledečských tenisových kurtech druhý ročník turnaje star-

ších žákyň a žáků, který je pokračovatelem 10 ročníků turnaje žen. Jako pořadatelé jsme měli za-
stoupení čtyřmi děvčaty a šesti chlapci. Je vidět, že o budoucnost ledečského tenisu nemusíme 
mít obavu. Když se podíváme na obsazení turnaje (20 děvčat a 16 chlapců prakticky z celé repub-
liky) a na umístění některých hráčů v celostátním žebříčku, musíme být - jako pořadatelé s úrov-
ní turnaje velice spokojeni (např. vítězka byla v minulém roce mistryní republiky v mladších žá-
kyních a letos je ve starších na 81. místě v ČR, vítěz chlapců je 289. v ČR). A protože uspořádat 
takovýto turnaj není vůbec jednoduché, chtěl bych touto cestou poděkovat všem pořadatelům: 
Marku Kroutilovi, MUDr. Vyroubalovi, Mgr. Soně Kroutilové, MUDr. Pavlu Jaremenkovi, Bc. 
Pavlu Vrbkovi a rozhodčímu panu Jiřímu Víškovi ze Světlé n. S. 

Turnaj by se také neobešel bez sponzorů, kterým jménem pořadatelů mnohokrát děkuji 
(MUDr. Kroutil, OZ Cemper, Pekárna Dymákovi, Rabbit, Elkomplex p. Kouba, Kola Ledeč, pí 
Kunášková, Envicomp, K+K Autodoprava). 

Výsledky: Chlapci - finále: Janoušek - Novák 6:4,6:7,6:1. V semifinále skončil na raketě No-
váka náš nejúspěšnější tenista Rostislav Berka s výsledkem 6:2, 6:2. Čtyřhra: Janoušek, Simek-
Novák Rychtecký 6:4,4:6,6:2, když s oběma finalisty prohráli v semifinále naši chlapci Blažek, 
Bezděk a Gažák, Berka. Děvčata: Prvé místo obhájila z loňska velká naděje českého tenisu Pet-
ra Melounová z HB, která hraje za Agrofert Prostějov. Ve finále porazila Slovenku Takýáčovou 
v barvách Neridé Praha 6:4 a 6:0, ale výsledek neodpovídá dvouhodinové bitvě obou soupeřek. 
Ve finále čtyřhry zvítězila děvčata Melounová, Takáčová nad dvojicí Martinovská, Čemusová. 
Věřím, že příští ročník zaujme i ledečskou veřejnost a poslední sobotu a neděli v srpnu příštího 
roku najdou na kurty cestu příznivci tenisu. 

Josef Hnik 

Poslední srpnovou so-
botu se od 14 hodin na 
psím cvičišti Rašovec ko-
nal 2. ročník zábavného 
odpoledne pro děti i do-
spělé nazvaný „Psí louče-
ní s prázdninami". 

Místní základní kyno-
logická organizace připravila pro veřejnost 
program, kterým chtěla potěšit hlavně malé 
diváky. Děti dostávaly hned u vstupu taštič-
ky (s malým obrázkem pejska a čokoládo-
vou mincí uvnitř) a mohly jít do nich sbírat 
bonbónky, které se rozdávaly v různých sou-
těžích. Připraveno bylo házení míčků do tla-
my dřevěného maxipsa, skládání psího puz-
zle, házení kostí (umělých) do psích misek, 
skákání v pytlích, házení kroužků a další. Pro 
zvídavé čekala dvě hasičská auta v plné vý-
zbroji. Děti si mohly vše prohlédnout, zeptat 
se hasičů na jejich akce a odvážnější si zkusily 
dokonce stříkání vody hadicí. Větší děti (ale 
i dospělí) se ve spodní části areálu vozili na 
koních pana Pavelky. 

V 15 hodin pak odstartoval vlastní „psí" 
program. Ukázka výcviku psů z místní ZKO, 
na kterých psovodi ukázali přihlížející ve-
řejnosti, že pes může být vycvičen a použí-
ván přesně tak, jak jeho majitel potřebuje. 
Po předvedení poslušnosti a klidové ovlada-
telnosti přišel „adrenalin" - ukázka psa jako 
ochránce svého pána před napadením, opět v 
podání členů ZKO. Následovala soutěž Ukaž, 
co umíš, kdy pejsci předváděli různé válení 
sudů, skákání do náruče nebo přes nastave-
nou ruku či nohu. Děti z publika si mohly také 
zkusit, jak je budou půjčení pejsci poslouchat. 

Program pokračoval Módní přehlídkou obleč-
ků jorkšírky Agátky p. Hálové a zlatým hře-
bem bylo AGILITY = pejsci v radostném po-
hybu. (Máme totiž v Ledči pár opravdových 
nadšenců, kteří se tomuto odvětví kynologie 
věnují se zápalem a na „agicvičáku" v Pivo-
varském údolí za Coopem umožňují pejskům 
si bezvadně hrát - více na www.cvicakvledci. 
wbs.cz.) Předvést psy přijeli i zástupci profí-
ků z organizace v Havlíčkově Brodě pod ve-
dením p. Nehyby. 

Celé odpoledne také návštěvníci hlasovali 
o Psu Sympaťákovi, vyhrál mladý a neposed-
ný pinč Aggy slečny Jeníčkové. 

Přes ranní déšť se odpoledne povedlo slu-
nečné a lidem, kterých se - včetně dětí - sešlo 
na tři stovky, se líbil i předvedený program. 
Jistě také k pohodě odpoledne přispěla i mož-
nost občerstvení v místním stánku a reprodu-
kovaná hudba, provázející celé odpoledne. 

Děkujeme jako pořadatelé všem, kteří ke 
zdárnému průběhu Loučení přispěli a těšíme 
se příští rok na shledanou! 

IxMit*UííjAKH. 
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• Demolice ukončena 
Ve smluvně stanoveném termínu 31.8 . 2009 byly ukon-

čeny demoliční práce na budově kina a domků u autobuso-
vého nádraží a následující den 1. září předacím protokolem 
předány dokončené demoliční práce investorovi. Majitel 
pozemku a též stavebního povolení na market BILLA spo-
lečnost BILLA Reality, s.r.o. převzal zároveň staveniště i s 
hromadou recyklované stavební suti, kterou hodlá použít 
při terénních úpravách před zahájením stavby. Suť z domku 
u autobusového nádraží je majetkem města. To ji využilo 
k zásypu nepotřebných zemních jímek a úpravě cest. Jed-
ná se o rozemletou přetříděnou stavební suť, ze které byly 
odstraněny kovové části, dřevo a eternitová krytina. Eter-
nit byl jako nebezpečný odpad obsahující azbest likvidován 
prostřednictvím specializované firmy .A.S.A. 

Zástupci investora a dodavatele zároveň již začali s pří-
pravou staveniště budoucího marketu BILLA s parkoviš-
těm, objízdnou trasou pro autobusy a autobusovou čekár-
nou v hodnotě do 3,5 mil. Kč. Město po splnění závazku 
demolice již mohlo požádat o převod kupní ceny 8,8 mil. Kč 
z vázaného účtu od Raiffeisenbank na účet města a vystavilo 
fakturu na částku 2,5 mil. Kč za provedené demoliční práce. 
Bohužel ale muselo proti původním předpokladům navíc fi-
nancovat přeložku venkovního vedení nn za 1 mil. Kč a de-
molice domků čp. 52 a 53 též za částku blížící se 1 mil. Kč, 
o což se měla původně také postarat BILLA. 

Průtahy se stanovisky odborných útvarů ORP Světlá n. S. 
k územnímu řízení a požadavky NPU ke stavebnímu povo-
lení způsobily nejen zpoždění celé akce, ale též zapříčinily 
zhoršení původně výhodně vyjednaných podmínek pro měs-
to. Velký podíl na tom mají hlavně ledečští odpůrci akce, 
kteří dopisem z 20. 8. 2006 požádali NPÚ o pomoc ve svých 
snahách zabránit demolici kina (srpnové datum je pro po-
dobné žádosti „o pomoc" příznačné!). 

• Zahájena výstavba marketu BILLA 
Po tříletém vyjednávání a dohadování zahájila 1. září 

2009 BILLA Reality, s.r.o. konečně výstavbu marketu BIL-
LA v Ledči nad Sázavou u autobusového nádraží. Výstav-
bě předcházely demolice domku čp. 52 a 53 a budovy kina 
čp. 596. Ty provedla v dohodnutém termínu městská firma 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Domky zbourala v režii měs-
ta, budovu kina za úhradu od investora. Nyní již dodavatel 

stavby po převzetí staveniště zahájil zemní práce a uspořá-
dává staveniště. 

Základní údaje o stavbě jsou tyto: 

Investor: BILLA Reality, s.r.o. Modletice 

Generální dodavatel: EKOTEMPO Krnov 

Dodavatel skeletu: STRABAG, a.s. 

Investiční náklady: 50 mil. Kč 

Termín ukončení stavby: prosinec 2009 

V rámci stavby marketu BILLA bude vybudováno též 
parkoviště, objízdná trasa pro autobusy a autobusová če-
kárna. Ta bude následně převedena bezúplatně do majet-
ku města. 

30. září uspořádá BILLA v sokolovně náborový den pro 
zájemce o zaměstnání, bližší informace budou včas sdě-
leny. 

• Rekonstrukce ulice J. Haška jde do finále 
Komunikace a chodníky v ulici Jaroslava Haška jsou již 

téměř připraveny k položení krycích vrstev. Rekonstrukce 
ulice J. Haška tím jde do finále. Původní rozpraskané a po-
slepované asfaltové vrstvy byly první zářijový týden z vo-
zovky odstraněny frézováním a po dosypání podkladních 
vrstev a urovnání terénu na ně v příštích dnech položí fini-
šer nový asfaltový povrch. Teprve poté budou moci být do-
končeny chodníky po obou stranách vozovky včetně napo-
jení na chodníčky k obytným domům. Jako poslední v řadě 
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bude instalováno nové dopravní značení. Ukončení prací 
je plánováno ještě v tomto měsíci, jak je také uvedeno ve 
smlouvě o dílo s městskou firmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. 

• Rozšíření vodovodního řádu Na Pláckách 
K rozšíření vodovodního řádu dochází nyní v ulici Na 

Pláckách. Po získání příslibu společnosti Vodovody a ka-
nalizace Havlíčkův Brod, a.s. na příspěvek z rozvojového 
fondu a stavebního povolení na prodloužení trasy veřejné-
ho vodovodu od ulice Zahrádecká až k firmě GALATEK 
přistoupilo Město Ledeč nad Sázavou k této tolik potřeb-
né investiční akci. Vodovodní řád se tak zatím prodlouží až 
k průmyslové zóně a umožní napojení na veřejný vodovod 
firmám SÚS, EVOS-HYDRO a GALATEK, případně i dal-
ším subjektům. Vždyť např. firma GALATEK odebírala od 
svého vzniku provozní vodu z krajské studně a pitnou vodu 
musela až doposud dovážet balenou. Veřejný vodovod se 
tím přiblíží i k rodinným domkům na konci ulice Na Plác-
kách, s jejichž napojením počítá město až v další etapě, po 
získání dalších finančních prostředků. 

• Nová lípa zdobí Náměstí Svobody již pět let 
Nové lípě na Náměstí Svobody se viditelně daří. Vysaze-

na byla před pěti lety 1. června 2005 v 13:45 hodin na místě 
původní lípy Svobody, které tenkrát musela ustoupit gene-
rální rekonstrukci komunikace a chodníků v této části měs-
ta. Lípu uprostřed náměstí lemují záhony keříkových růži, 
o které se nám stará pelhřimovská firma Ekoimpex. 

Při vysazování lípy jsme jí přáli hodně vláhy, živin, čers-
tvého vzduchu a spoustu letokruhů. Nezbývá, než jí po pěti 
letech toto přání zopakovat. 

• Zimní stadion zahajuje již pošesté provoz 
V pátek 4.9. 2009 zahájil po týdenním mrazení provoz le-

dečský zimní stadion. Jako první na nově namrazený led vy-
jela hokejové přípravka, elévové, veteráni a A mužstvo. Od 
soboty byla pak ledová plocha přístupná i veřejnosti. Večer-
ního bruslení se však zúčastnilo pouze 14 nadšenců. Rozpis 
ledů v letošní sezóně najdete nově na stránkách HC Ledeč. 
Organizaci Hobby ligy se letos ujímají sami hokejisté. Při-
hlášeno do této oblíbené soutěže bylo v době uzávěrky Le-
dečských novin 26 týmů z Ledče a okolí. 

Město bude i tuto sezonu trvat na hodinách veřejného 
bruslení v rozsahu minulých sezon a dopoledním bruslení 
dětí z ledečských základních a mateřských škol zdarma. 

• Klobása s hřebíky políčená na psy 
Odsouzeníhodný nález učinil pan Miroslav S. ve středu 

26. srpna 2009 v Ledči nad Sázavou. Při procházce se svým 
psem zahlédl u garáží za ulicí J. Haška pár kousků nakráje-
né klobásy se zasunutými hřebíky, které měly zřejmě poslou-
žit jako nástraha na pobíhající psy! Nálezce zákeřné nástrahy 
kousky klobásy posbíral a odnesl na místní veterinární stani-
ci a zároveň informoval ledečskou radnici. Ta jeho upozor-
nění na hrůzný nález umístila na městské stránky společně 
s fotografií pořízené na veterinární ošetřovně. Článku na 
webu si povšimli regionální novináři a tak se informace 
z webu i s fotografií dostala na stránky Havlíčkobrodské-
ho deníku a obrazovku TV Prima. Mnozí majitelé psů se tak 
o obludných snahách nebezpeč-
ného souseda jistě včas dozvě-
děli a ty dosud neinformované 
upozorňujeme na možné nebez-
pečí tímto článkem. 

„Když teda má někdo něco 
proti psovi, tak si to má vyří-
dit s majitelem toho psa a ne to 
řešit takhle podle", komentoval 
na kameru svůj nález pan Mi-
roslav. 

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ- ŘÍJEN 2009 

12.-13.9. Dr. Ander Jozef, Chotěboř 
Nám. T.G.M. 326 569 623 980 

19.-20.9. Dr. Hanusek Milan 
HB, Nádražní 72 Zatím nemá 

26.-28.9. Dr. Bohanes Milan, 
Světlá n./S,. Lánecká 970 569 453 246 

3.-4.10. Dr. Curda Pavel 
HB, Dobrovského 2023 569 426 102 

10.-11.10. Dr. Brixi Martin 
HB, Dobrovského 2023 569 426 112 

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. Chládek Albert 
HB, Humpolecká 244 569 426 110 

[ m 
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY! VZHLEDEM K TOMU, ŽE V DOBĚ UZÁVĚRKY TOHOTO VYDÁNÍ LN BYLY 
NEVY JASNÉ OTÁZKY O PŮVODNĚ OZNÁMENÉ DOBĚ KONÁNÍ VOLEB - SLEDUJTE PROSÍM V MÉDIÍCH AKTUÁLNÍ 

INFORMACE, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD NÍŽE UVEDENÉHO OZNÁMENÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

O Z N Á M E N I 
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

Starosta Města Ledeč nad Sázavou pan Stanislav Vrba podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 
v pátek dne 9. října 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 10. října 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ve volebním okrsku č. 1 - je volební místnost v budově Městské-
ho úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro voliče byd-
lící v ulicích: 
- Barborka - Jiřího Wolkera - Petra Bezruče 
- Hrnčíře - Julia Fučíka - Podolí 
- Husovo náměstí - Mlýnská - Pod Septouchovem 
- Jaroslava Haška - Mostecká - Tyršovo nábřeží 

ve volebním okrsku č. 2 - je volební místnost v Zasedací místnosti bu-
dovy bývalého MěU, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč nad Sázavou pro 
voliče bydlící v ulicích: 
- Družstevní - Melechovská - Spojovací 
- Háj - Na Pláckách - Údolní 
- Havlíčkova - Na Potoce - Zahrádecká 
- Hůrka - Na Skalce - Z. M. Kuděje 
- Hutní - Nad Internátem - Želivská 
- Koželská - Pod Skalkou 

ve volebním okrsku č. 3 - je volební místnost v Základní škole, Ná-
dražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- 28. října - Lipová - Poděbradova 
- Čechova - Lovčen - Poštovní 

Hálkova 
Heroldovo nábřeží 
Hlaváčova 
Hradní 
Jabloňová 
Ke Křížům 
Komenského 
Letní 

Mizerov 
Nádražní 
náměstí Svobody 
Nad Lesem 
Nad Strání 
Na Žižkově 
Partyzánská 
Pivovarská 

Růžová 
Sázavská 
Slunečná 
U Hradce 
Zahradní 
Zoufalka I 
Zoufalka II 
Zoufalka III 

- Na Sibiři 
- Pod Stínadly 

- Zdeňka Fibicha 

ve volebním okrsku č. 4 - je volební místnost v Základní škole, Ko-
menského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- 5. května - Ke Stínadlům 
- Aloise Jiráska - Marie Majerové 

(do č.p. 670) 
- Boženy Němcové - Na Rámech 
- Habrecká 

ve volebním okrsku č. 5 - je volební místnost v Mateřské škole, Stína-
dla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou, pro voliče bydlící v ulicích: 
Marie Majerové (od č.p. 681), Stínadla 

ve volebním okrsku č. 6 - je volební místnost v areálu Zemědělství Vr-
cha a.s., Habrek, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v obcích: Habrek, Souboř, Vrbka, Obrvaň, Sychrov 

Stanislav Vrba, starosta města 

UTOČSKl NOVINY 



Dobrý den je, když 
Vám můžeme pomoci 

Čeněk jůzl 
Havlíčkův Brod 

Jiří Havlíček 
Krutemburk 

Milan Linhart 
Chotěboř 

Jan Tou rek 
Světlá nad Sázavou 

jan Kasal 
Ždár nad Sázavou 

www.kduvysocina.cz KDU-CSL 
to lepší v nás 

PRÁCE A SOCIÁLNÍ JISTOTY - POŽADAVKY, KTERÉ SPLNÍME 
Práce pro všechny za spravedlivou mzdu 

• Minimální mzda postupně zvýšená až na 14 000 Kč 
• Státní příspěvek na tvorbu nových pracovních míst 
• Přednostní vyplácení mezd zaměstnancům při konkurzu podniku 
Žádná tolerance k omezování sociálních jistot všech generací 
• Stop privatizaci penzijních fondů, zdravotnictví a veřejných služeb 
• Postupné zvýšení minimálního důchodu až na 10 000 Kč 
• Zrušení poplatků ve zdravotnictví a za léky, bezplatné očkování pro 

děti 
• Prosadit v EU zrušení DPH u potravin, snížení z 9 na 5 % u základ-

ního zboží a služeb 
• Ochrana nájemníků, státní podpora dostupného bydlení 
Šance pro mladé na kvalitní život 
• Stop školnému na státních vysokých školách, prospěchová stipendia 

(až 5000 Kč/měs.) 
• Právo na první zaměstnání, daňové zvýhodnění pro podnikatele při-

jímající absolventy 
• Státem dotované půjčky pro mladé rodiny na bydlení 
• Mateřskou ve výši 14 000 Kč do tří let věku dítěte 
• Podpora služeb pro rodiny, děti a mládež 
Investice do vědy a nových technologií - základ boje proti krizi 
• 3 % HDP na vědu a výzkum, tj. až 110 mld. Kč ročně 
• Daňová a finanční podpora moderním odvětvím 
• Snadný přístup k úvěru a informacím a podpora pro malé a střední 

podnikatele 
• Rovnoprávné podmínky pro české zemědělství v EU, umožňující 

jeho modernizaci 
• Zastavení privatizace významných podniků (ČEZ, letiště, železnice, 

pošty aj.) 
Zdravé životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj a regulace trhu 
• Ochrana a obnova přírodních zdrojů, stop privatizaci lesů a vodních 

zdrojů 
• Bezpečný jaderný program a snižování energetické náročnosti spo-

třeby 

• Rozvoj ekologicky šetrné dopravy - neprivatizovat železnice ani 
jiné cesty 

• Alternativní formy zemědělského podnikání ke kultivaci krajiny 
a rozvoji venkova 

Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví 
• Boj proti kriminalitě, organizovanému zločinu a korupci 
• Ochrana občanů před lichvou a nekontrolovanými exekucemi 
• Ochrana zaměstnanců před krácením jej ich práv 
Rovný přístup k informacím 
• Rozšiřování dostupnosti moderních informačních technologií 
• Důraz na poskytování objektivních a úplných informací občanům 
Demokracie a lidská práva - KSČM pojistkou demokracie 
• Stop snahám o ovládnutí státu dvěma politickými stranami 
• Rozhodování ve všeobecném referendu o důležitých otázkách 
Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek 
• Zastavení výdajů na vojenské mise v zahraničí 
• NE umístění americké základny na území ČR 

KSČM SVÉ SLIBY PLNÍ-S NÁMI NERISKUJETE! 
Mgr. Milan Bičík 

Přijďte pohovořit 
s kandidáty do PSP ČR 

na Husovo náměstí v úterý 
22. září od 9 do 10 hodin 

a v pondělí 5. října od 10 do 17 hodin! 
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ODS Neusnout na vavřínech aneb 
Jak dále zlepšit kvalitu života na Ledečsku 

Ledeč nad Sázavou, město na hranicích kraje Vysočina pověstné 
malebnou krajinou a dominantou hradu. Podobně jako v jiných kou-
tech Vysočiny se i Ledečsko pyšní takovými výsadami, jako je jed-
no z nejzdravějších prostředí k životu v České republice a také vyso-
ká bezpečnost. Jen pro zajímavost - vím například, že právě krása 
Ledečska inspirovala Jaroslava Foglara k napsání legendární knihy 
Hoši od Bobří řeky. Kvalita života je tady tedy re-
lativně vysoká. 

Důležité je ale právě ono slovíčko relativ-
ně. Protože na druhou stranu jsou tady i takoví 
strašáci jako nezaměstnanost nebo třeba špat-
ná kvalita silnic. Tedy obecně problémy, kterými 
do určité míry trpí Havlíčkobrodsko jako takové. 
Jedním z mých cílů v případě zvolení je tedy sna-
ha odbourat právě tyto problémy, které jistě trá-
pí řadu z nás. 

Trend v rámci kraje jako takového je neúpros-
ný. Zejména v současné době ekonomické krize 
zaniká poměrně mnoho pracovních míst, ať už 
vezmeme velmi známý případ krachu skláren Bo-
hemia v nedaleké Světlé nad Sázavou nebo konec 
strojírenské firmy Lecom v Ledči nad Sázavou. 
Logicky tak musí ze strany státní správy přijít 
iniciativa k tvorbě nových a především trvalých 
pracovních míst. Mým cílem bude tedy co nejví-
ce podporovat například nové menší firmy a také 
drobné živnostníky. 

S tímto cílem souvisí právě i téma, které už j sem zmínil v začátku, 
a to je kvalitní infrastruktura. Jen za toho předpokladu, že mikroregi-
on Ledečsko nabídne kvalitní dopravní síť, bude skutečně fungovat 
živý obchod. Pokud danou problematiku zobecníme: poctivá práce 
úředníků, která zajistí potřebnou podporu pro podnikání a obchod, 
zajistí i vznik trvalých pracovních příležitostí a samozřejmě také příliv 
dalšího kapitálu do tohoto kraje. 

Zde se vyloženě nabízí další otázka, kam dále investovat rostou-
cí rozpočtové prostředky (pokud pomineme právě zmiňovanou sil-
niční s íť)? Peníze se samozřejmě musí dále vracet lidem, kteří je do 
regionu pomohli přinést - tedy občanům. Chci proto alespoň část 
těchto finančních prostředků investovat do bezpečnosti v ulicích. Jak 
už bylo předesláno, kriminalita na Ledečsku je v souladu s celokraj-

ským trendem nízká. Důležité je proto tento vý-
voj podporovat preventivními programy - pří-
kladem mohou být osvětové kampaně v ulicích 
nebo zábavné vzdělávací projekty pro žáky 
a studenty. Ruku v ruce s tím pak jde potírání 
kriminality, v ulicích tak chci více strážníků, lep-
ší osvětlení a také nerozbitné vybavení (infor-
mační panely, koše, apod.), které je odolnější 
proti vandalům. Dalším bodem je pak také spo-
lupráce s místní samosprávou s cílem posílení 
kamerového systému ve městě, který umožní 
včasný zásah policie a také rychlejší dopadení 
případných pachatelů. 

Mým předsevzetím je tedy nejen udržet, ale 
dále zlepšit kvalitu života v tomto krásném re-
gionu. A to formou podpory podnikatelů a živ-
nostníků, kteří vytváří další pracovní místa, ale 
také kvalitní infrastrukturou, která v budouc-
nosti přiláká i další investory. Takto získané pe-
níze se pak budou vracet do rozpočtu města, 
které bude moci zajistit jeho občanům bezpeč-

ný, plnohodnotný a kvalitní život. 
Náš okres doposud neměl žádné zastoupení v Poslanecké sně-

movně. Jako zastupitel města Havlíčkův Brod dobře vím, jakou vý-
hodou je takovéto zastoupení pro každý region. Ucházím se i proto 
o vaši důvěru a slibuji, že budu vždy i na Ledečsku vstřícným spo-
lupracovníkem. 

Jan Tecl, kandidát do Poslanecké sněmovny na kandidátce ODS 

Kandidátka SZ na Vysočině z pohledu Ledče 
16. srpna 2009 byly definitivně schváleny všechny kandidátní listi-

ny Strany zelených do podzimních předčasných voleb do Poslanecké 
sněmovny. Mezi lidmi, kteří se objevují na zelených kandidátkách, voli-
či letos naleznou - vedle již známých zelených poslanců Ondřeje Liš-
ky, jako celostátního lídra, či Přemysla Rabase - mj. disidentku a so-
cioložku Jiřinu Šiklovou, režisérku Olgu Sommerovou, investigativní 
novinářku Janu Lorencovou známou odhalením kauzy lehkých top-
ných olejů nebo spisovatelku Terezu Brdečkovou. Nechybí ani nedáv-
ný návštěvník Ledče Matěj Stropnický a další příslušníci dosavadní 
vnitrostranické opozice. 

Bez vlastní účasti na kandidátce nadále podporuje zelené i bývalý 
český prezident Václav Havel, a to mj. slovy: „.. přece nechceme, aby 
z naší země byla za třicet let jen průmyslová poušť, sloužící sice růs-
tu, ale vyzařující jediné: totální beznaděj..." Podporu zeleným sou-
časně vyslovují i další osobnosti: Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, 
Michal Viewegh, Eva Holubová, Bohuslav Klepl, Meda Mládková 
a řada dalších. 

Zelené na Vysočině povede náměstkyně primátora města Jihlavy -
a v současné době též hlavní organizátorka unikátní výstavy obrazů Pa-
bla Picassa tamtéž - ak. mal. Irena Wagnerová. Na druhém místě bude 
náměstek ministra zemědělství a dlouholetý šéf Svazu ekologických 
zemědělců ČR Ing. Jiří Urban, na místě třetím pak první ze zástupců 
bývalého okresu Havlíčkův Brod, v současnosti radní Havlíčkova Bro-
du, Ing. Tomáš Hermann. Dalším reprezentantem našeho regionu je 
na páté pozici zástupce ředitele chotěbořského gymnázia Mgr. Michal 
Jakeš. Ledeč nad Sázavou na kandidátce zastupuje předseda místní zá-
kladní organizace a jeden ze dvou vysočinských členů nejvyššího orgá-
nu SZ mezi sjezdy (republikové rady) Petr Fiala na místě patnáctém. 
Největším „úlovkem", který uvízl v zelené síti na Vysočině, je jistě zakla-
datel a dlouholetý vedoucí nedaleké Stanice ochrany fauny v Pavlově, 
z mnoha večerníčků velmi populární RNDr. Aleš Toman, který úspě-
chu zelených pomáhá ze šestého stupínku. 

Zelení jdou do letošních voleb s ústředním heslem: 

Změna klimatu? 
Ano! Změňme klima v české politice. 

Korupce a klientelismus nabraly od pádu Topolánkovy vlády znovu 
dech a bez zelených není reálná šance na změnu. Hrozí i to, že jediný eko-
logický program v dějinách ČR mířící přímo k lidem - Zelená úsporám 
- skončí ve spárech mamutích průmyslových podniků, stejně jako dal-
ších až 70 mld. Kč, které jim poslanci ODS a ČSSD již společně „přihrá-
li". Že tento pocit nemají zdaleka jen zelení, dokazuje i text „Několik vět 
2009který vzešel z občanské společnosti a který vzbudil nečekaně vel-
kou pozornost mezi občany, jimž není budoucnost naší země zcela lhos-
tejná. Pokud si za rok nechcete vyčítat, že jste nic neudělali proti těmto 
praktikám, běžte k volbám, ať už bude jejich termín jakýkoli... 

a volte Stranu zelených. 

Předseda ZO Strany zelených Ledeč 
n. S. Petr Fiala na věži ledečské po-
likliniky 

Aleš Toman při natáčení večerníč-
ku „Podivuhodná cesta ježka Ala-
dina" 
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Házenkářská sezona 2009/2010 začíná 
Po pohárovém prologu, kdy naši muži zvítězili na hřišti Sokola 

Dolní Cerkev, zahájí o prvním zářijovém víkendu další rok účin-
kování ve 2. lize. Hned na úvod zavítají na hřiště tradičního ri-
vala - družstva HBC Strakonice 1921. I když v našem družstvu 
došlo v letních měsících k hráčským změnám v základním kádru 
(viz internetové stránky klubu www. hazenaledec. cz), přesto ve-
dení klubu věří, že i v letošní sezoně budou naši muži dobře re-
prezentovat jak tělovýchovnou jednotu, tak i samotné město Le-
deč nad Sázavou. Začátky domácích utkání zůstaly stejné jako 
v minulé sezoně, tj v sobotu od 15,30 hodin. Věříme, že i letos 
nás podpoří všichni příznivci házené alespoň tak, jak tomu bylo 
v sezoně minulé. 

Kromě druholigového družstva mužů bude mít oddíl házené 
v soutěžích oblastního přeboru „B" družstvo mužů a řadu mládež-
nických družstev. Oproti minulé sezoně budou všechna mistrovská 
utkání a turnaje sehrána v SH v Koželské ulici. O jednotlivých ter-
mínech mistrovských utkání budou naši příznivci vždy co nejpo-
drobněji informováni na výše uvedených internetových stránkách 

oddílu. Již teď však můžeme všechny příznivce házené ubezpečit, 
že mimo klasických mistrovských utkání bude v naší hale sehráno 
i utkání 2. kola Českého poháru, ve kterém naši muži uvítají 28. 9. 
2009 celek Sokola Nového Veselí, který v letošní roce hraje 1. ligu. 
Pro naše příznivce zde uvádíme alespoň rozlosování zápasů druž-
stva mužů ve 2. lize. 

Sobota 5.9.2009 18,00 
Sobota 12.9.2009 15,30 
Neděle 20.9.2009 17,00 
Sobota 26.9.2009 15,30 
Neděle 4.10.2009 13,00 
Sobota 10.10.2009 15,30 
Neděle 18.10.2009 10,30 
Sobota 24.10.2009 15,30 
Sobota 7.11.2009 19,00 
Neděle 15.11.2009 17,00 
Sobota 21.11.2009 15,30 

Strakonice - Ledeč n. S. 
Ledeč n. S. - Písek 
HK Rokycany - Ledeč n. S. 
Ledeč n. S. - České Budějovice 
Slavia VŠ Plzeň - Ledeč n. S. 
Ledeč n. S. - Lokomotiva Plzeň SCM 
Sezimovo Ostí - Ledeč n. S. 
Ledeč n. S. - Sokol Bolevec MAT 
Třeboň - Ledeč n. S. 
Praha 4 - Ledeč n. S. 
Ledeč n. S. - Bohemians 

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ - TASÍCE 
V sobotu 15. srpna pořádala obec Bělá 

již sedmý ročník turnaje v malé kopa-
né mužů a žen „O pohár starosty obce". 
Turnaje se zúčastnilo celkem 15 družstev 
z Ledečska a Kutnohorska, z nichž bylo 
osm mužských, pět ženských a dva míst-
ní dětské týmy. Za krásného, slunného 
počasí (na rozdíl od loňské siberie) čekal 
týmy téměř jedenáctihodinový fotbalový 
maratón, při kterém bylo odehráno úcty-
hodných 29 zápasů. Mírně podmáčené 
hřiště z předchozích dešťů dostalo tako-
vou porcí zápasů pořádně zabrat a po-
stupem času mělo k ideální hrací ploše 
opravdu hodně daleko. Přesto se turnaj 
obešel bez vážnějších zranění. 

Prvenství v mužích překvapivě ne-
obhájil vítěz posledních dvou roční-
ků - tým Bělé. I když se domácí, ve-
deni kapitánem Lukášem Peškem, přes 
vlažný úvod postupně dostávali do her-
ní pohody, nedokázali přejít v dramatic-
kém semifinále přes velezkušené mata-
dory z Ledče. Po nerozhodném výsledku 
2:2 následovaly pokutové kopy, při kte-
rých se plně projevily zkušenosti a pev-
né nervy ostřílených ledečských borců. 
Ve druhém semifinále suverénně zví-
tězila Ovesná Lhota nad Petrovicemi I 
6:0. Ve finále družstvo Ledče, opírají-
cí se o bezchybného gólmana P. Šaflera 
a neúnavného tahouna T. Dvořáka, 
již neponechalo nic náhodě a porazilo 

Ovesnou Lhotu 2:0. Zde je třeba rovněž 
vyzvednout výkon poraženého finalis-
ty, který celý turnaj odehrál pouze v pěti 
hráčích! 

Za vítězné družstvo Ledče n. S. (viz 
foto) nastoupili: Šafier, Edr, Jindra, Ma-
šek, Dvořák, Jeřábek, Horajs, Jeníček 
a Pechanec. 

V ženách obhájily loňské vítězství 
místní fotbalistky Tasic, které ve finále 
zdolaly Petrovice I 1:0. Na třetím mís-
tě se umístily házenkářky z Ledče, kte-
ré porazily Kutnou Horu 3:0. Postaraly 
se tak o velké překvapení a bylo vidět, že 
i s míčem u nohy (a ne jen v ruce) si umě-
jí skvěle poradit. 

Vítězné Tasice (viz foto) hrály v sesta-
vě: Kounická, Olivová, Dlouhá, Veselá, 
Bukovská a Vrbková. 

Tečku za turnajem obstaralo obecní 
dětské derby mezi Bělou a Tasicemi, ve 
kterém zvítězily na pokutové kopy děti 
z Bělé. 

Nej lepšími hráči byli vyhlášeni To-
máš Dvořák (Ledeč) a Pavla Vrbková 
(Ledeč-Tasice). Všechna družstva byla 
odměněna diplomy, věcnými cenami, 
šampaňským a bohdanečskou pálenkou. 
Originální poháry, vyrobené v bělské 
huti „Anna", obdržela první tři družstva 
a nejlepší hráči turnaje. 

Po předání cen následoval bohatý ve-
černí kulturní program, na který byl tra-

dičně vstup zcela zdarma. Jeho součásti 
byla taneční zábava, o kterou se postara-
la hudební skupina Profil. O přestávkách 
bylo k vidění vystoupení šermířů a ohňo-
vá show „Železných pánů". V deset ho-
din byl na programu velkolepý ohňostroj 
mistra svého oboru Leo Válka a o půlno-
ci následoval dámský a pánský striptýz, 
ve kterém nám své vnady poodhalili Va-
nesa a Rob. To už se ale dostáváme k sa-
motnému závěru. Po třetí hodině ranní se 
s námi loučí poslední písní kapela Pro-
fil a zbylí návštěvníci znaveni nejen fot-
balovými zápasy (vytočilo se rekordních 
17 sudů piva) klopýtají nebo jsou odvá-
děni do svých domovů. Letošní turnaj 
tedy máme definitivně za sebou a na jeho 
další - osmý ročník pořádaný 14. 8. 2010 
se s vámi těšíme v Tasicích na viděnou. 

Na závěr patří poděkování každému, 
kdo se na pořádání turnaje jakýmkoliv 
způsobem podílel, dále pak všem zúčast-
něným týmům, rozhodčím, atd. 

Hlavní poděkování však patří níže uve-
deným sponzorům, bez jejichž finanční-
ho či materiálového přispění by nebylo 
možné tento turnaj na odpovídající úrov-
ni uspořádat. Velmi si vážíme toho, že 
nám poskytli pomoc i v této ekonomicky 
složité době. Věříme, že nám zachovají 
přízeň i v dalších letech. 

Pavel Lhoťan 

Generální sponzoři: A.S.A. s.r.o., Batelov, 
TOST.cz, s.r.o, Ledeč n. S. Hlavní sponzo-
ři: Elektro Spektrum, Envicomp, Evos-Hyd-
ro, Hradecká společnost, Svema, Unimont 
J.K.C., Vrcha. 
Poděkování patří: Agro Podlesí, AK plast, 
Ating, Autodíly Holoubek, Autodoprava Třís-
ka, Autodoprava Uher, Beton Lebeda, Elkom-
plex+, Geodet, Huť Anna, Huť Jakub, Jízdní 
kola sport, Komma-EST, Kowa, Less, Restau-
race U Havla, Účetnictví Ing. Volencová, Vel-
koobchod Tvrdík, WAN Servis. 
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VZPOMÍNKA VZPOMÍNKA VZPOMÍNKA 

To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání, 

v srdci bolest zůstává 
a stálé vzpomínání. 

Na konci uplynulého měsíce jsme si už po-
šesté připomněli smutné výročí úmrtí našeho 
milovaného syna a vnuka - Tomáše Vadin-
ského z Ledče nad Sázavou. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. 

Rodiče, bratr Radek a prarodiče. 

Dne 25. září si připomínáme třetí rok od 
úmrtí pana Tibora BEDNÁRA. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi ti-
chou vzpomínku. 

Rodina 

Zhasly oči našich milých 
- tatínka a maminky, 

nezhasnou však nikdy na ně 
v našich srdcích vzpomínky. 

Dne 30. srpna 2009 uplynulo 20 let od 
úmrtí naší maminky, paní Anežky Pan-
ské a 17. září 2009 uplyne rovněž 20 let 
od úmrtí našeho tatínka, pana Josefa Pan-
ského. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera 
a synové s rodinami. 

BLAHOPŘÁNÍ 
Na sklonku září oslaví osmdesáté na-

rozeniny paní Daniela DOLEŽALOVÁ 
z Ledče n. S. K tomuto významnému ži-
votnímu jubileu jí přejeme především dob-
ré zdraví a mnoho hezkých chvil a radosti 
v dalších letech života. 

Rodina 

PRONAJMU částečně zařízenou 
kancelář v Nádražní ulici č. 309 v Led-
či n. S. (cca 15 m2, WC, k dispozici 
vstup do zahrady). 
Kontakt: 775 171 726, 607 622 309. 

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

trasa č. 13 Světlá nad Sázavou 
• 10 h Světlá n. Sázavou (městská tržnice) 

• 11 h Ledeč n. Sázavou (tržnice za autobus, nádražím) 
• 12 h Hněvkovice (na návsi) • 13 h Zruč n. Sázavou (před OD Sázavanka) 

• 14 h Zbraslavlce (na náměstí) • 15 h Chlístovice (na návsi) 
• 15.30 h Červené Janovice (na městečku) • 16 h Bohdaneč (naproti 0Ú) 

Prodej 2 . 1 0 . 2 0 0 9 
Kuřice černé, červené stáří: 14-18 týdnů - cena: 130-150 Kč 

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: 
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel. 567 212 754, 567 214 502, 

mob.731 701 331, Po-pá 8-15 h! gallus.extra@gmail.com 

pro DOTACE z programu ZELENÁ ÚSPORÁM s námi 

8komora s trojsklem 
letošní hit za super cenu 

ušetříte 40% 
mmm tepla navíc 

www.okna.eu 
OKNA+EU VLAŠIM, Žižkovo námě: 

telefon: 773 360 003 
BENEŠOV, Křižíkova 1703•telefon:773360015 e-mail:vlasim@okna.eu 

Dne 14. září 2009 by se dožil 77 let Doc. 
RNDr. Libor Krajíček, CSc., ledečský ro-
dák a patriot. Maturoval na ledečském gym-
náziu v roce 1951 a poté studoval na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde 
později přes třicet let pracoval jako vysoko-
školský pedagog. 

Zemřel po dlouhé těžké nemoci 26. dub-
na 2008. Vzpomínáme na jeho dobrosrdečnou 
povahu a smysl pro humor. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Rodina 

Doc. RNDr. Libor Krajíček, CSc., pochází 
z Ledče nad Sázavou, kde se narodil 14. září 
1932. Své mládí prožil v Havlíčkově ulici, 
v rodině Václava Kraj íčka, truhláře a majitele 
pohřební služby. Absolvoval ledečské gymná-
zium a poté studoval na Přírodovědecké fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze. Studia ukončil 
v roce 1955 jako promovaný pedagog. 

Pedagogickou dráhu začal v Moravských 
Budějovicích na tehdejší jedenáctileté střed-
ní škole. Během let dále studoval specializa-
ci geografie a získal titul promovaný geograf. 
V roce 1958 odešel do Prahy a pracoval ve 
Státním ústavu pro rajonové plánování. Po sed-
mi letech si jej vyžádala Přírodovědecká fakul-
ta, aby jako mladý schopný pedagog přednášel 
na katedře hospodářství a regionální geografie. 
V době svého působení na této fakultě vycho-
val mnoho učitelů a vědeckých pracovníků ve 
svém oboru. 

Byl spoluautorem řady vysokoškolských 
skript a učebnic pro základní a střední školy 
v oboru zeměpis. Na přírodovědecké fakultě 
pracoval přes 30 let a během své pedagogické 
činnosti se postupně habilitoval na výše uvede-
né vědecké hodnosti. Zemřel 26. dubna 2008. 

PNEUSERVIS A AUTODÍLY 
V KOŽLÍ 

Zveme vás k návštěvě a využití 
našich služeb PNEUSERVISU 

a AUTODÍLŮv prostorách 
lihovaru v KOŽLÍ. 

Servis je otevřen dle potřeb zákazníků, 
po předchozí dohodě i o víkendu. 

KONTAKT - 605 178 183. 

Zveme všechny do obchodu 
PRIMA MÁMA 

na naší nové adrese!!! 
Pod Stínadly 777, Ledeč n. Sázavou 

Nabízíme kvalitní a levné second 
handové oblečení z Anglie pro děti 

a dospělé. 
Otevírací doba: 

PO 8-14, ÚT-ČT 8-17, PÁ 8-14, 
SO 8-11 hod 

Klikněte na naše stránky www.primamama.cz. 
Při registraci a osobním odběru zboží 

z naší internetové nabídky máte 20% slevu. 
Výběr ze 4000 kusů značkového oblečení 

na internetu a dalšího značkového 
oblečení v obchodě. 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7,584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511, 
fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. 
Podávání novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o. 
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