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BILLA otevřela dva dni před Mikulášem 
Po třech letech a 176 dnech od schválení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s BILLA, s.r.o. 

byl dne 2. prosince 2009 večer v novém marketu BILLA v Ledči nad Sázavou učiněn první 
nákup. Stalo se tak po slavnostním otevření prodejny BILLA za přítomnosti ředitele prodeje 
BILLA pro ČR Ing. Petra Dupala, rakouských zástupců REWE Group a hlavně 11 ledečských 
zastupitelů, kteří akci BILLA po celou tu dobu podporovali. 3. prosince 2009 ráno byla prodejna 
BILLA otevřena veřejnosti. Na zákazníky zde čekaly plné regály zboží, usměvavé prodavačky 
a příjemné prostředí. Jedenácti přítomným zastupitelům města však nešlo o prodejní interiér 
a plné regály, ale hlavně o exteriér a konečné smysluplné uspořádání západního konce Husova 
náměstí, které přestalo být po 20 letech staveništěm a zbořeništěm zároveň. To se nám nakonec, 
byť s tříletým zpožděním, podařilo. 

K tříletému zpoždění přispěla řada aspektů, je na čase je pojmenovat: 
1. Petice, apely, vyjadřování pro média členů petičního výboru, jmenovitě Petra Fialy, který 

si z akce BILLA vytvořil svoje politické téma a příležitost nesmyslně a nečestně bojovat 
s ledečskou radnicí. 

2. Postoje a požadavky státních orgánů, jmenovitě NPU Brno a ORP Světlá n. S., které daly 
na menšinová hlasy odpůrců akce a snažily se „ navrhovanému záměru všemi prostředky 
zabránit" (citace z dopisu NPÚ čj. 8473/OPP/ga/2006 z 18. 7. 2006). 

3. Zamítavé stanovisko OZP Světlá n. S. ke stavbě parkoviště ze dne 7. 1. 2008. 
4. Ze strany BILLA převzetí 97 Delvit v polovině roku 2007. 
5. Ze strany zastupitelstva neuvážené zkrácení termínu dodatku k původní smlouvě o % roku. 

Z těchto příčin nebylo možno získat ve smluvně stanoveném termínu územní rozhodnutí (sta-
vební povolení) pro stavbu marketu BILLA, původní výhodná smlouva vypršela a zástupci města 
museli vyjednávat nové, již ne tak výhodné podmínky. Přesto se akci BILLA podařilo zrealizovat 
a zajistit tím dvanáctimilionový přínos pro město (za nemovitosti 10 mil. Kč, za demolici kina 
2,5 mil. Kč, za čekárnu a objízdnou trasu 3,5 mil. Kč). K tíži města šly vyvolané investice a de-
molice (přeložka venkovního vedení nn za 1 mil. Kč a demolice domků u autobusového nádraží 
za 1, 6 mil. Kč, kompenzace za tenisový kurt TJ Sokol). 

Tříletým zpožděním, jehož příčiny jsou uvedeny výše, město Ledeč nad Sázavou přišlo o: 
• rekonstrukci autobusového nádraží, 
• rekonstrukci úseku ulice Hrnčíře, 
• úhradu demolic domků u autobusového nádraží, 
• úhradu přeložky venkovního vedení nn v západní části Husova náměstí. 

Tuto škodu lze vyčíslit částkou 5-6 mil. Kč!! 
V březnových Ledečských novinách z roku 2006 jsme na počátku akce BILLA uvedli: 
„Jsme si vědomi, že se jedná o obrovský zásah do charakteru městské zástavby v blízkosti 

centra města, o nepříjemnou konkurenci pro menší obchodníky, o zásadní a nevratné rozhodnutí, 
proto budeme k dalším jednáním přistupovat velice obezřetně a se snahou dojednat pro město 
Ledeč nad Sázavou ty nejvýhodnějšípodmínky. " 

Tento svůj závazek jsme přes různé nátlakové akce odpůrců splnili. Jsme připraveni splnit 
i náš slib a náhradou za odstraněné kino ve spolupráci s krajem Vysočina zajistit přebudování 
sálu na gymnáziu na důstojné multifunkční zařízení. 

Akci BILLA po celou dobu bez zakolísání podporovali tito zastupitelé: Jaroslav Doležal, 
Miroslav Kouba, Josef Nechvátal, Martin Píbil, Pavel Policar, Karel Šrámek, František Trpi-
šovský, Zdeněk Tůma, Otto Vopěnka, Stanislav Vrba a Pavel Vrbka. Na slavnostní otevření je 
doprovodila i Ilona Dokoupilová. Nepodporovali Jan Drápela, Jaroslav Poborský a Petr Stránský. 

Děkuji všem akci podporujícím kolegům a přátelům. Bez ohledu na politickou příslušnost 
vítězí v Ledči vždy zdravý rozum, a to je dobře. 

Stanislav Vrba, starosta města 

RADOSTNÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 0 1 0 

PŘEJEME VÁM, AŤ JSTE 
V PŘÍŠTÍM ROCE HODNĚ 

ZDRAVÍ, ŠŤASTNÍ, 
ÚSPĚŠNÍ A NECHŤ NEMÁTE 

NOUZI 0 DOBRÉ ZPRÁVY 
I DOBROU ZÁBAVU. 

Redakce Ledečských novin 

TRADIČNÍ PRODEJ 
VÁNOČNÍCH KAPRŮ 

firma Mart in PÍBIL - SALM0N, 
rybárna v Barborce: 

19.12.-23.12.2009, 
v prodeji další druhy ryb - pstruh, štika 

odborné zabití, vykuchání 
a naporcování v místě prodeje 

- t e l . : 6 0 2 100 715, 724 795 387 

KAFft JáP 

Firma BIO FISH nabízí vánoční 
kapry na Husově náměstí 
(před barem NONSTOP) 

od 21. prosince 2009 - 1 0 hodin 
odborné zabití, vykuchání 

a naporcování v místě prodeje 

DŮLEŽITÁ 
INFORMACE! 

Z provozních důvodů budou 
31. prosince 2009 

pro veřejnost uzavřeny 
tyto ledečské instituce 

a zařízení: 
MĚSTSKY URAD, KNIHOVNA 
A INFORMAČNÍ CENTRUM. 

Děkujeme za pochopení. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
U S N E S E N Í 

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

I. RM schvaluje: 
- Zveřejnění záměru města pronajmout, prodat nebo vložit jako majetkový podíl 

do SPV nově odměřený pozemek p.č. 1230/42 na průmyslové zóně v Ledči 
n.S. o výměře 3,856 ha pro stavbu FVE a rozeslat výzvu všem dostupným zá-
jemcům o FVE ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 
5.2009/1 lZM-u) ze dne 9.11.2009. Zveřejnění proběhne dne 1.12.2009. 

- Záměr nákupu nových odpadkových košů v roce 2010. Odpadkové koše budou 
umístěny na Husově náměstí a blízkém okolí s tím, že stávajícími zbylými nepo-
škozenými odpadkovými koši budou osazeny sídlištní útvary v našem městě. 

- Dodatky č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 20.7.2009 a k Mandátní smlouvě ze 
dne 27.7.2009.s panem Josefem Ptáčníkem STAVREKO, Světlá nad Sázavou, 
kterými se navyšuje odměna mandanta o 7.500,- Kč a 1.000,- Kč + DPH. 

- Odkoupení drobného dlouhodobého hmotného majetku od Muzea Vysočiny 
Havlíčkův Brod pro Město Ledeč nad Sázavou (muzeum) za zůstatkovou cenu 
500,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- Pronájem nebytových prostor 2 místností v 2. NP o celkové ploše 28,86 m2, 
firmě K-medik s.r.o., Zbožice čp . l l , Havlíčkův Brod zastoupené jednatelem 
MUDr. Vratislavem Kaniokem za cenu 600,- Kč/m2/rok v budově čp.450 (po-
liklinika) ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou od 1.1.2010 a pověřuje starostu 
města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- Povolení vánočního prodeje ryb ve dnech 21.-23. 12. 2008 na chodníku před 
provozovnou STARWIN na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou společnosti 
BioFish s.r.o., Horní Paseka 40, za cenu 30,- Kč/den. Celkem 90,- Kč. 

- Návrh zastupitele města ing. Jana Drápely na zveřejnění záměru města odpro-
dat promítací techniku ze zrušeného městského kina. 

U S N E S E N Í 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 9. listopadu 2009 
5/2009/ZM 

I. ZM schvaluje: 
- V návaznosti na své usnesení č. 3.2006/50ZM-s) ze dne 19.6.2006 Kupní smlou-

vu 2B na prodej částí pozemků p.č. 227, 229, 245, 103 a 113/1 u autobusové-
ho nádraží v k.ú. Ledeč nad Sázavou společnosti BILLA Reality, s.r.o. za cenu 
2000,- Kč/m2 a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- Zřizovací listinu příspěvkové organizace města Ledeč nad Sázavou „Středisko 
volného času Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace". 

- Zřizovací listinu příspěvkové organizace města Ledeč nad Sázavou „Základní 
umělecká škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace". 

- Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku ČR na bezúplatný převod hasičského 
vozu CAMIVA CCF 4000 HB 88-46 s vybavením v hodnotě 4.780.138,98 Kč 
z kraje Vysočina na Město Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města Stani-
slava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- Smlouvu o zabezpečení požární ochrany na území města Ledeč nad Sázavou 
s ČR - Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a pověřuje starostu města Sta-
nislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- Dodatek č.l ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany na území města Le-
deč nad Sázavou s ČR - Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, kterým se 
Město zavazuje v roce 2010 zajistit repasi kompresoru a opravu nátěru fasády 
ledečské stanice HZS v celkové výši do 300.000,- Kč a pověřuje starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- Prodej budovy čp. 592 - občanská vybavenost, stojící na pozemku parc.č. st. 598 
a pozemku parc.č. st. 598 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 599 m2 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou firmě TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za cenu 3.250.000,-
Kč + DPH a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- Přijetí příspěvku z rozvojového fondu společnosti Vodovody a kanalizace Hav-
líčkův Brod, a.s. na akci „Ledeč nad Sázavou - ZTV 18 RD Plácky I" ve výši 
450.000,- Kč. 

- Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu společností Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na akci „Ledeč nad Sázavou - ZTV 18 RD 
Plácky I" ve výši 450.000,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu pod-
pisem této smlouvy. 

- Přijetí příspěvku z rozvojového fondu společnosti Vodovody a kanalizace Hav-
líčkův Brod, a.s. na akci „Hlavní vodovodní řad k ZTV 18 RD a k ZTV - Prů-
myslová zóna Zahrádecká v Ledči nad Sázavou" ve výši 200.000,- Kč. 

- Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu společností Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na akci „Hlavní vodovodní řad k ZTV 18 RD 
a k ZTV - Průmyslová zóna Zahrádecká v Ledči nad Sázavou".ve výši 200.000,-
Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- Přijetí dotace z kraje Vysočina na náklady účtované auditorem za provedení 
přezkoumání hospodaření za rok 2008 v částce 5000,- Kč. 

- Přijetí dotace z kraje Vysočina na podporu turistického informačního centra 
v částce 47.000,- Kč. 

- Návrh na rozpočtová opatření č. ZM05_R04 na rok 2009 
- Návrh na změnu závazných ukazatelů rozpočtu dle podkladového materiálu 

ZM-05/2009-16. 

- Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Mateřská škola Ledeč nad Sázavou (Č.5.2002/2ZM 
-z ze dne 21.10.2002, změněná Č.5.2006/128ZM-S ze dne 11.10.2006) s ohle-
dem na změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

- Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní škola Ledeč nad Sázavou (Č.5.2002/1ZM 
-z ze dne 21.10.2002, změněná Č.2.2005/9ZM-S ze dne 6.4.2005) se s ohledem 
na změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů. 

- Převedení vodovodů v obci Souboř a v obci Vrbka včetně všech provozních 
objektů současnému provozovateli tj. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, 
a.s. formou navýšení jmění Města Ledeč nad Sázavou v uvedené společnosti 
a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušných smluv. 

- Prodej části pozemku pare. č. 887/42 o rozloze cca 180m2 v katastrálním území 
Ledeč nad Sázavou Josefu a Marii Novákovým z Ledče nad Sázavou, dle geo-
metrického odměření, za cenu 100,- Kč/m2. 

- Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen s Telefóni-
ca 0 2 Czech Republic,a.s. se sídlem Praha 4, Michle, ul. Za Brumlovkou čp. 
266/2, týkající se pozemku pare. č. 2215/19, 2215/42, 2215/43, 2799 a 2800 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou pro účely uložení podzemního komunikačního vede-
ní veřejné sítě komunikační sítě kabely a účastnickými rozvaděči, v kat.území 
Ledeč nad Sázavou za cenu 530,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 
podpisem této smlouvy. 

- Uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě Telefónica 0 2 Czech 
Republic,a.s. zastoupená Vladimírem Semerádem o vnitřním komunikačním 
vedení veřejné komunikační sítě mezi Billou a BUS vedené po pozemcích pare. 
č. 2215/19, 2215/42, 2215/43, 2799 a 2800 v kat.území Ledeč nad Sázavou 
a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- Uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín na věcné břemeno, 
spočívající v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy (uložení 
vodiče) u pozemku pare. číslo PK 929, 949/1, 1217, 1219 a 2243 v kat.území 
Ledeč nad Sázavou za cenu 2.700,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu podpisem této smlouvy. 

- Zpracování projektu na úpravu autobusového nádraží a přilehlých komunikací 
projektantem Ing. Kolmašem z Chotěboře. 

- Rozšíření Rámcové smlouvy s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., ze dne 
26.2.2007 o činnost č. 10 sběr, svoz a nakládání s odpady. 

II. ZM ukládá: 
- Vedoucímu Odboru samosprávy Ing. Janu Čepovi zajistit po schválení rozpočtu 

na rok 2010 ve spolupráci s velitelem ledečské stanice HZS plnění dodatku č. 1 
ke Smlouvě o zabezpečení požární ochrany na území města Ledeč nad Sáza-
vou - zajistit repasi kompresoru a opravu nátěru fasády ledečské stanice HZS 
v celkové výši do 300.000,- Kč. 

Termín: 30. 9. 2010 
Zodpovídá: Ing. Jan Cepa - ved. OS 

- Vedoucímu Odboru samosprávy Ing. Janu Čepovi zajistit územní a stavební 
řízení na výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemku pare. č. 1230/25 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou 

Termín: 31. 1. 2010 
Zodpovídá: Ing. Jan Cepa - ved. OS 

- Vedoucímu Odboru samosprávy Ing. Janu Čepovi oslovit minimálně 10 firem 
k předložení nabídky obálkovou metodou na fotovoltaické elektrárny, a to do 
18. 12. 2009 do 12:00 hodin na podatelnu městského úřadu. 

Termín: 30. 11. 2009 
Zodpovídá: Ing. Jan Cepa - ved. OS 

- Referentovi pro rozvoj města panu Luďku Šímovi prověřit zdroje financování 
(Mze + VaK) pro realizaci projektu kanalizace Obrvaň - Habrek a podat zprávu 
o výsledcích. 

Termín: 21. 12. 2009 
Zodpovídá: Luděk Šíma 

III. ZM zřizuje: 
- Příspěvkovou organizaci města Ledeč nad Sázavou „Středisko volného času 

Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace". 
- Příspěvkovou organizaci města Ledeč nad Sázavou „Základní umělecká škola 

Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace". 

IV. ZM pověřuje: 
- Pana Miroslava Hánečku do doby skončení konkursního řízení na ředitele pří-

spěvkové organizace města Ledeč nad Sázavou „Středisko volného času Ledeč 
nad Sázavou, příspěvková organizace" výkonem této funkce. 

- Paní Janu Laudátovou do doby skončení konkursního řízení na ředitele příspěv-
kové organizace města Ledeč nad Sázavou „Základní umělecká škola Ledeč 
nad Sázavou, příspěvková organizace" výkonem této funkce. 

V. ZM vydává: 
- Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č.3/2009, kterou se ruší 

obecně závazná vyhláška 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. 
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Vánoční výstava v sociálně 
terapeutické dílně 

Naši uživatelé mají šikovné ruce, zvládají 
i ruční práce. Pomáhají ochotně při veškeré 
výrobě. Díky jejich pomoci jsme uspořádali 
vánoční výstavu, která se uskutečnila 24. listo-
padu 2009 v sociálně terapeutické dílně (budově 
DPS). Navštívili nás nejen někteří rodiče uživa-
telů dílny a obyvatelé DPS, ale i uživatelé a za-
městnanci stacionáře Petrklíč. Dále se přišli na 
naše výrobky podívat žáci spolu s vyučujícími 
ze ZŠ praktické. Každý, kdo přišel, nás svojí návštěvou potěšil. K vidění a nákupu byly adventní 
věnce, svícny, praktické oplétané krabice, papírové stromečky a andělé, svíčky s vánočními mo-
tivy, papírové dekorace do oken, keramické ozdoby, zvonky, sošky andělů a jiné. Téměř všichni, 
kteří k nám do sociálně terapeutické dílny zavítali, si nějaký drobný dárek, ať už pro sebe nebo své 
blízké, zakoupili. Vánoční výstava byla po celý den protkána příjemnou atmosférou. 

Jana Hromádková Dis. - sociální pracovnice 

Jaký byl listopad v Petrklíči? 
Listopad jsme opět prožili v plném pracov-

ním nasazení. Začátkem listopadu jsme získali 
dvě nová auta pro naše zařízení, několikrát jsme 
zavítali se svými uživateli do Kutné Hory zare-
laxovat si do solných jeskyní. Navštívili jsme 
v Brzoticích paní kadeřnici Sýsovou, která naše 
uživatele pravidelně sponzorsky stříhá a češe. 
Také si někteří naši uživatelé užívali perličko-
vé koupele a pedikúru v Denním centru Astra 

Humpolec. Pro ledečské občany jsme zorganizovali spolu s Blažkovou kapelou Svatomartinský 
lampionový průvod, kterého se zúčastnilo snad pět set občanů našeho města. Pobavili jsme se na 
koncertě Jakuba Smolíka v Kutné Hoře, zatancovali si na Plese lidí dobré vůle, kde byla bohatá 
tombola díky všem sponzorům z Ledče a širokého okolí, kterým bych touto cestou chtěla podě-
kovat. A na závěr měsíce nás pozval pan Jaroslav Beneš z Geofondu u Chotěboře na mikulášskou 
zábavu, kde jsme trávili sedm hodin na tanečním parketu spolu s čerty a Mikulášem. Nyní se 
připravujeme na Vánoční besídku a odpočinek o svátcích. 

Stacionář Petrklíč a sociálně terapeutická dílna, obě tato zařízení zřizovaná Oblastní charitou 
Havlíčkův Brod, přejí všem svým příznivcům a všem lidem dobré vůle hodně zdraví, štěstí a kli-
du o vánočních svátcích a všechna splněná přání v roce 2010. Děkujeme za podporu. 

Mgr. Iveta Vrbová - vedoucí obou zařízení 

Hudební podvečer pro radost 
Jistě se mnou budete souhlasit: málo povzbudivé listopadové počasí a brzké stmívání 

společně s každodenností naplněnou povinnostmi leží na člověku jako kámen. A přece 
se najdou chvíle, ve kterých pookřejete, kdy se vám do srdce vrátí radost a všechna tíha 
spadne. Takovou chvílí pro mne byl koncert, který uspořádala ledečská ZUŠ v sále gymnázia 
ve čtvrtek 12. listopadu. Pomyslně jím poměřila síly s Hudebním oddělením ZUŠ v Třešti -
každé ze škol patřila polovina času. A tak jsme vyslechli klasické skladby v podání ledečského 
tanečního orchestru pod vedením pana učitele Růžičky, kytarového orchestru pod vedením 
paní učitelky Brabcové, i třešťského jazzového orchestru. Dalšími body programu byla 
vystoupení žáků v různém komorním složení: čtyřruční hra na klavír, dechové trio či zpěv 
za doprovodu klavíru. Vystoupili i žákyně tanečního kroužku ledečské školy a závěrečným 
zpestřením bylo několik veselých písniček v podání nejmladších žáčků hudebního oddělení 
pod vedením paní učitelky Liběny Čepové. 

Děkuji paní ředitelce Laudátové i všem aktérům za příjemný zážitek! 
Jana Budinská 

ROZLUČKOVÁ ZÁBAVA S IVETOU 
Po dlouholetém působení ve skupině S.D.A. 

opouští post zpěvačky Iveta Petrusová. 
Sokol Vilemovice se skupinou S.D.A. zve všechny příznivce 

muziky na rozlučkovou zábavu, která se koná 
19. prosince 2009 v obecním domě ve Vilemovicích od 20 hod. 

DÁREK 
Hledáte na poslední chvíli vhodný dárek pro své 

blízké? Dáváme vám dobrý tip. Město Ledeč n. S. 
vydalo DVD, které obsahuje na dvě stě tématických 
rozdělených starých pohlednic tohoto posázavského 
města. Najdete tu více než sto let staré pohlednice 
až pohledy na Ledeč, které mohl návštěvník vidět 
těsně před začátkem druhé světové války. DVD Staré 
pohlednice Ledče n. S. můžete zakoupit v místním 
informačním centru za 49 korun. Za pár korun hod-
ně radosti pro milovníky Perly Posázaví. Věřím, že 
právě v tento vánoční čas náš tip oceníte, -ok-

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ! 

OD 5. PROSINCE 2009 
AŽ DO ODVOLÁNÍ 

PLATÍ V NEMOCNICI 
LEDEČ N. S.-HÁJ 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV! 

Jf^A II i H J 

Mikuláš v Petrklíči 
Jako každý rok i letos navštívili stacionář 

Petrklíč čerti s Mikulášem. Čerti se rekrutova-
li z DS Mimochodem a Mikuláše jsme museli 
obsadit z vlastních řad. V pátek 4. prosince 
v 10 hodin dopoledne tak byly ve stacionáři 
k vidění vyděšené výrazy, ustrašené obličeje, 
dokonce i slzičky, ale také úsměvy a rozzáře-
né oči nad dárkovými balíčky. Kromě uživate-
lů ze stacionáře a sociálně terapeutické dílny 
se na ně přišli podívat i žáci Základní školy 
Habrecká. Mikulášská nadílka byla tentokrát 
opravdu štědrá. Čerstvě otevřená prodejna 
BILLA totiž ochotně darovala dětem ze sta-
cionáře po okraj plný nákupní košík ovoce 
a sladkostí. Děkujeme. 

Iveta Vrbová (Mikuláš) 



Naše deka 
Bylo to dávno v prosinci 1944, když 

mně otec dal do ruky nákupní tašku s tím, 
abych ji donesl panu faráři Kracíkovi na 
faru církve českomoravské, která se na-
cházela na Husově náměstí. Pochopitelně, 
že jsem tento úkol uvítal, neboť byl důvod 
zmizet z domu. Měkký a lehký obsah taš-
ky jsem prohlédl a zjistil, že obsahuje naši 
deku. To nic, povídám si a upaluji na faru. 
Pan farář s poděkováním tašku převzal a já 
upaloval, abych moji zdůvodněnou absen-
ci doma řádně využil ke svým zájmům. 
Doma jsem splnění úkolu ohlásil a jenom 
jsem se dotázal, nač pan farář potřebuje 
naši deku. Odpověď otce byla vyčerpáva-
jící v tom smyslu, že panu faráři netáhnou 
kamna a že mu je zima, než bude komín 
na faře opraven. To mně stačilo. 

Všechno bylo ovšem jinak. Na půlnoč-
ní mši, kdy Husův sbor praskal ve švech, 
jak byl naplněn ledečskými občany, jsem 
naši deku objevil na jednom z oken kos-
tela jako na všech dalších oknech jako 
opatření k zatemnění oken proti možné-
mu náletu spojeneckých svazů, které v té 
době přelétaly nad městem. 

V průběhu „půlnoční" pan farář ve svém 
kázání seznámil přítomné, že kostel, který 
byl stavěn z úvěru, je zaplacen a je tedy 
majetkem církve. Lidé po tomto sdělení 
začali jásat, ženy plakaly a my děti nechá-
paly, oč vlastně běží. Teprve později jsem 
pochopil, že v období nacistického útisku 
tuto skutečnost přijali věřící jako důkaz 
lidské soudržnosti, která dnes v naší spo-
lečnosti chybí, o čemž svědčí také nízká 
návštěvnost Husova sboru. Skoda. Přes 
veškerou snahu dnešního faráře církve 
československé husitské, bratra Jana Hál-
ka se naplnit sbor nedaří. 

Ale veškerá radost pro věřící z Ledče se 
rychle vytratila. Někdy na přelomu března 
a dubna roku 1945 vstoupili do naší školy na 
náměstí muži v zelených kloboucích a gu-
mových pláštích. Gestapo, díváme se z oken 
třídy a vidíme, jak odvádějí pana učitele 
Doubka směrem k protější straně náměstí. 
To také nám dětem nebylo do smíchu. 

Pan učitel se vrátil ke konci vyučování 
a aby toho nebylo málo, oznámil, že přebí-
ral farní úřad od pana faráře Kracíka. Pan 
farář že nás pozdravuje a brzy se vrátí. Za 
měsíc přijela na ledečské náměstí sovětská 
armáda a na první bohoslužbu se dostavil 
také pan farář Kracík. Bylo to štěstí a nebo 
to bylo vítězství všech pokrokových sil, 
které pět roků bojovaly proti nenáviděným 
okupantům. Pan farář se vrátil pobledlý, 
unavený, ale šťastný, byl opět mezi námi. 

A naše deka, ta zmizela v nenávratnu, 
protože věděla, že již nikdy jí nebude po-
třeba k zakrytí oken. Nikdy?????v 

Ze vzpomínek člena Klubu Českých 
dětí, posledně sídlem ve dřevníku, ten-
krát v Hlaváčově ulici č. p. 400. 

JUDr. Ctibor Kugler, Nový Bor 

BODY STUDIO PYRAMIDA 
Kavitaaií liposukce 

• Spinal touch 
••• Masáže, lymfodrenáže 

KONTAKT: 776 222 971 
www.kavitacni-liposukce.com 

WWW.SEDESATKA.CZ 
INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY 

O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt 
pro seniory v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umís-
těn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný 
na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šede-
sátka. cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý 
návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články 
nebo posílat redakci to, co jej zaujalo. 

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdanostiod 
seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk na-
bídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka, 
cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílenivyjádření 
názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolic-
ký mikrofonvysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. 

Internetový projekt přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i tech-
nické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvo-
řila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje spole-
čenské vztahy. 

DEN SENIORU V LEDCI NAD SAZAVOU 
Ve čtvrtek odpo-

ledne 12. listopadu 
se zaplnila ledečská 
sokolovna seniory. 
Výbor Svazu dů-
chodců ČR Ledeč 
nad Sázavou při-
pravil setkání členů 
svazu při příleži-
tosti Dne seniorů. 

Setkání zahájil 
předseda ledečské-
ho svazu pan Malý, — — — — —• 
který připomenul vznik Dne seniorů a začátky svazu v Ledči. K dobré náladě přispěl 
svým repertoárem taneční orchestr ZUŠ Ledeč nad Sázavou, řízený učitelem Jiřím 
Růžičkou. Nechybělo ani výborné občerstvení a hudba k poslechu i tanci. Setkání se 
přítomným líbilo. 

Text a foto: Sladkovský 

„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které 
mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnostimo-
hou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůz-
nější informace, zpravodajstvírozhovoryzajímavostikřížovkyrecepty 
tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou 

republikou, zastavit se 
třeba v každém kraji 
nebo okrese a podívat 
se, jak Šedesátka.cz 
žije u sousedůdodá-
vá šéfredaktor webu 
Jan Vojvodík. 

Navštivte www.se-
desatka.cz. Třeba se 
budete rádi vracet. 
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SVATÝ FLORIÁN U LEDEČSKÝCH HASIČŮ 
Slyš, svatý Floriáne náš! Slyš ctitele své důvěrné; ty kterýž naše bídy znáš, slyš prosby 
naše pokorné. Vždy chraň nás ohně škodného a zbav nás ohně věčného. Amen. 

Ledečský řezbář Jaroslav Urban (na snímku při práci ve své dílně) nedávno 
věnoval zdejším hasičům dřevěnou sochu jejich patrona - svatého FLORIANA 
(Květoslav). 

Čtvrtý den v květnu je Květoslava neboli Floriána. Naši předkové mu ve svých 
rčeních nasazovali různé pokrývky hlavy - svatý Florián si ještě může nasadit 
sněhový klobouk, což opravdu občas platí na horách - nebo sv. Florián nosí 
strakatou čepici. Tento světec je patronem hasičů. Zachovalo se k němu několik 
„ohňových" pranostik - Je-li o dni sv. Floriána velký vítr, jest toho roku mnoho 
ohňů nebo - Déšť sv. Floriána je ohňová rána. Takovéto souvislosti bychom ale 
dokazovali asi jen těžko. 

Svatý Florián sídlí na komíně. V českém prostředí je jedním z nej populárnějších 
světců. Často představoval běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských 
usedlostí, které měly především ochraňovat dům. Je to muž opředený legendami 
a pověstmi. Narodil se ve 3. století nedaleko Vídně. Později se stal patronem 
hasičů, kovářů, horníků, zedníků - také kominíků. U nás je sv. Florián nejčastěji 
znázorňován jako voják ve zbroji, s mečem a korouhví, obvykle s putnou v ruce, 
z níž lil vodu na hořící kostel u nohou. Někdy kostel (dům) nahrazoval mlýnský 
kámen jako připomínka toho, že mu byl uvázán na krk při jeho utopení (mučednické 
smrti) ve vlnách řeky Enže. O jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit 
vodu, jinak by mohlo usedlost stihnout neštěstí. Staré úsloví pravilo, že „kde pálí 

ohně žár a vzrůstá 
hřích a svár, pomocník je dán sv. Florián". Světec tedy 
neochraňoval jen před ohněm - vodou poléval i lidský 
svár, zlobu a nenávist. 

Řezbářská práce Floriána od pana Jaroslava Urbana 
znázorňuje světce jako římského vojáka s přilbou, 
mečem a korouhví, vylévajícího vodu z vědra na hořící 
dům. Socha Floriána tak zdobí novou budovu zdejšího 
hasičského záchranného sboru. 

Řezbář Jaroslav Urban 
Pan Jaroslav Urban, ledečský rodák, se od dětství 

zajímal o dřevo a řezbářství. Již jako malý chlapec 
kudličkou vyřezával nejprve lodičky, později 
pistolky a čím dál náročnější věci, jako je třeba 
Kapela jazzmenů, betlémy, totemy, z nichž největší 
byl 12 m vysoký. Ten byl na zakázku pro skautskou 
základnu ledečských junáků. Nedávno dokončil již 
druhou postavu svatého Floriána. Ta poslední bude 
vystavena v krajském zastupitelství Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina v Jihlavě. 
V současné době pracuje na plastice z hruškového 
dřeva Útěk do Egypta. Pět let navštěvoval v Praze 
ateliér sochaře Josefa Simka, kde 
získával cenné zkušenosti. Inspiraci 
pro svá díla získává v různých 
časopisech a knihách, tak jak ji přináší 
život, ale hodně děl vzniklo dle přání 
zákazníků. Svojí zálibou poskytuje 
mnoha lidem radost a potěšení 
pohledem na krásnou ruční práci. 

Text a foto: -fp-, -js-

Z U B N Í P O H O T O V O S T P R O S I N E C 2 0 0 9 
12.-13. 12. Dr. Richter Tomáš, Chotěboř, Jiráskova 669 569 626 481 

19.-20. 12. Dr. Anderová Milena, Chotěboř, Nám . T.G.M. 326 569 623 987 

24.-25. 12. Dr. Šovan, Ledeč n. S., Husovo nám. 12 569 721 809 

26.-27. 12. Dr. Klíma Jasoň, Přibyslav, Bechyňovo nám. 2 569 484 614 

31. 12.-1. 1.2010 Dr. Němcevová Ivana, Golčův Jeníkov 35 569 442 394 
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INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

Převod kompetencí k ZUŠ a DDM 
Z rozhodnutí Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

a Zastupitelstva kraje Vysočina se od 1. 1. 2010 stává 
zřizovatelem původně krajských organizací ZUŠ a DDM 
město Ledeč nad Sázavou. 

Na fungování ZUŠ - Základní umělecké školy se tím 
prakticky nic nemění. Název zůstává, činnost a sídlo též. 
S převodem zřizovatelských kompetencí bude převeden 
veškerý movitý a nemovitý majetek, včetně účtů z kraje na 
město. Dům čp. 231 v ulici Nádražní tak bude patřit městu. 
Vedením ZUŠ jez rozhodnutí zastupitelstva města pověře-
na Jana Laudátová. DDM se od 1. 1. 2010 bude jmenovat 
Středisko volného času (SVČ), sídlo bude mít ve vile čp. 
82 na Mizerově. S převodem zřizovatelských kompetencí 
bude též převeden movitý majetek včetně zůstatků na účtu 
z kraje na město. Vila na Mizerově bude na náklady kraje 
zrekonstruovaná. Vedením SVČ je z rozhodnutí zastupitel-
stva města pověřen Miroslav Hánečka. Na obsazení funkce 
ředitele jedné i druhé příspěvkové organizace města bude 
počátkem roku 2010 vypsáno konkurzní řízení. 

• Výsledky kontroly v MŠ 
Česká školní inspekce provedla počátkem školního 

roku veřejnoprávní kontrolu využívání finančních pro-
středků státního rozpočtu (SR) poskytnutých Mateřské 
škole Ledeč nad Sázavou v roce 2008. 
Kontrolované byly tyto oblasti: 
- zda poskytnuté finanční prostředky SR byly použity 

oprávněně a k daným účelům, 
- zda přezkoumávané operace byly v souladu se stano-

venými úkoly a cíli, 
- zda údaje o hospodaření věrně zobrazovaly zdroje, stav 

a pohyb těchto prostředků, 
- zda MŠ ve svém účetnictví sledovala finanční prostřed-

ky ze SR odděleně a správně, 
- dodržování právních předpisů souvisejících s čerpáním 

finančních prostředků SR, 
- kontrola počtu dětí ve třídách MŠ, 
- zařazení pedagogických pracovníků do platových tříd, 
- poskytování příplatků za vedení a zvláštních příplatků, 
- stanovení a vyplácení nenárokových složek platu, výše 

osobních příplatků, 
- výjimky z požadovaného vzdělání pedagogických pra-

covníků, 
- podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
- správnost předávání údajů z dokumentace školy, 
- dodržování povinné dokumentace - správnost vykazo-

vání údajů pro statistiku škol, 
- výše základního přídělu fondu FKSP, 
- zda finanční vypořádání vztahů se SR bylo provedeno 

v souladu s vyhláškou, 
- zda byly ve sledovaných oblastech provedeny kontroly 

státní správy, 
- zda MŠ zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém 

a zda bylo zajištěno jeho fungování. 
V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení 

příslušných právních předpisů až na nesprávné stano-
vení výše příplatku školnice, která byla v průběhu in-
spekční činnosti dopočítána a pracovnici doplacena. 

Kontrolu provedly dvě inspektorky ČŠI Inspektorátu 
kraje Vysočina ve dnech 23.-25. září 2009 a výše uvede-
ná zjištění zapracovaly do protokolu čj. ČŠI-229/09-11, 
který nám předaly dne 9. 10. 2009. 

• Lezecká stěna v sokolovně 
Dne 29. listopadu 2009 byl od 13:00 hodin v sále le-

dečské sokolovny zahájen provoz umělé lezecké stěny, 
která byla pořízena z příspěvku města ve výši 250 000,-
Kč pro TJ Sokol Ledeč nad Sázavou jako kompenzace 
za zrušený tenisový kurt, na jehož místě vyrostlo nové 
nákupní středisko BILLA. 

Lezecká stěna, díky prostorovým možnostem soko-
lovny, patří mezi nejvyšší v kraji Vysočina i nejbližších 
okresů sousedních krajů a proto věříme, že bude využí-
vána nejen místními obyvateli, pro které byla především 
vybudována, ale přiláká též do Ledče nad Sázavou nové 
návštěvníky ze širokého okolí. 

Stěna byla dodána firmou MAKAK a na její realiza-
ci se podílely i místní firmy PYRAMIDA a truhlářství 
Jiří Koudela. Stěna je 8,5 m vysoká se čtyřmi jistícími 
kruhy a s cca jedenácti cestami, včetně převisů, kte-
ré mají barevností chytů a stupů rozlišenou obtížnost. 
Součástí stěny jsou i vrata, znemožňující vstup mino 
otevírací dobu, která po otevření slouží jako bouldero-
vací stěna 3,7 x 3 m, vhodná i pro malé děti. Více infor-
mací lze získat též na webu www.stenaledec.mypage.cz 
Součástí otevření stěny byla i výstava fotografií alpských 
vrcholů, které pořídili ledečští milovníci hor. K poslechu 
zahrála skupina Víkend a v přisáli probíhala videoprojek-
ce z cest do Alp. 

Od následujícího týdne je již stěna přístupná veřejnosti, 
a to vždy v pondělí od 18:00 do 21:00 hodin a ve středu 
od 17:00 do 20:00 hodin. Vstupné 40Kč za osobu, děti 
do 8 let zdarma, na místě je možné zapůjčení i lezecké-
ho vybavení - sedák za 10 Kč, jistící pomůcka za 10 Kč 
a lano za 20 Kč. Po telefonické domluvě (viz www.stena-
ledec.mypage.cz) je o víkendech možný pronájem celé 
stěny za 300 Kč na hodinu. 

• Oprava chodníku v ul. Marie Majerové 
Dlážděný chodník v ulici Marie Majerové před domy 

čp. 924, 930 a 940 byl již několik let v žalostném sta-
vu, na kterém se podepsaly všechny opravy a přeložky 
energetických rozvodů prováděné v minulosti. Na moha 
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místech byl chodník nad vodovodním či kanalizačním 
řádem propadlý, na mnohých místech dlažba nájezdem 
těžších aut rozlámaná a povrch neschůdný. Náprava to-
hoto stavu byla stále odkládána, a to i přes skutečnost, že 
v ulici bydlel bývalý vedoucí Technických služeb a také 
současný tajemník městského úřadu. © 

Až letos v závěru roku přistoupily Technické služby 
z titulu správce místních komunikací k opravě tohoto 
chodníku, kterou nejprve vyvolala potřeba opravy kana-
lizačního napojení nové prádelny a s tím spojeného roze-
brání a znovupoložení několikametrové části chodníku. 
Frekventovaný chodník v úseku od domu čp. 924 až ke 
křižovatce s ulicí Ke Stínadlům tak byl poté přeložen 
celý včetně porovnání některých obrubníků a kanalizač-
ních pokopů či roštů. Částečné opravy se v závěru roku 
dočkal i chodník v ulici Na Žižkově, kde Technické služ-
by po částech doplňují chybějící asfaltový koberec. 

• Oplocení ZŠ Komenského 
V souvislosti s realizací projektu Arboretum, na kte-

rý ledečská základní škola získala dvoumilionový grant 
z prostředků EU, vyvstala potřeba oplocení školního po-
zemku v sousedství železničního přejezdu a tratě v ulici 
Komenského. Rada města proto přijala nabídku firmy 
Atos, která počátkem prosince zahájila práce na oploce-
ní. Předtím však bylo potřeba tuto část pozemku zbavit 
zbytků starého oplocení a keřových porostů. O to se pro 
změnu postarali nezaměstnaní v rámci institutu veřejné 
služby. Oplocení bude doplněno ocelovou bránou, která 
se vyrábí v dílnách SOS. Spoluprácí těchto tří subjektů 
vzniká u základní školy nové oplocení, které bude chránit 
prostory arboreta na školním dvoře a zahradě. 

• Oprava Nádražní ulice na zimu přerušena 
Práce na rekonstrukci Nádražní ulice byly na zimu 

přerušeny. Firma Unimont pracující pro Vodovody a ka-
nalizace H. Brod zde dokončila opravu kanalizačního 
řádu od křižovatky s ulicí Komenského až po křižovatku 
s ulicí Poštovní. Rozkopaný úsek vozovky zprovoznila 
a zprůjezdnila. Průjezdná bude až do března, kdy další le-
dečská firma EVOS-HYDRO, jakmile jí to počasí dovo-
lí, nastoupí na celkovou rekonstrukci vozovky, chodníků 
a přilehlých parkovišť, kde investorem bude pro změnu 
město. Práce si opět vyžádají uzavírku Nádražní ulice, 
která bude trvat až do června 2010. 

• Novoroční ohňostroj 
Z rozhodnutí rady města přivítáme nové desetiletí 21. 

století novoročním ohňostrojem. Bude zažehnut 1. led-
na 2010 ve 20:00 hodin na skalním masivu Šeptouchov. 
Ledečský ohněstrůjce Leo Válek slíbil pro vás připravit 
nádhernou podívanou v novoročním čase, kdy šiji budou 
moci vychutnat i děti. V organizaci mu budou pomáhat 
opět nezaměstnaní, v případě sněhové nadílky i Technic-
ké služby. Ve střehu budou muset být samozřejmě též 
hasiči a policie. Náklady spojené s ohňostrojem nebudou 
hrazeny z městské kasy, ale sponzorem. Začátek nového 
desetiletí si takovou oslavu zajisté zaslouží. 
• Vánoční turnaje 

Tak jako v minulých letech proběhne i letos v nové 
sportovní hale Vánoční futsalový turnaj o pohár staros-
ty města. Hlavním organizátorem je opět pan Jaroslav 
Hofrichter a starosta města. S organizací budou pomáhat 
rodiče starších žáků a další osvědčení dobrovolníci. Pro 
každého účastníka je připravena cena, pro každého hráče 
velká bageta. Moderovat bude pan Karel Hruša, o pře-
stávkách turnaje zazpívá dívčí trio LuStěLa. 

Letos se do turnaje přihlásilo 12 účastníků, a to: 
Čejov, Dolní Královice, Ledeč nad Sázavou, Leština 

u Světlé, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pohled, Řeporyje, 
Speřice, Světlá nad Sázavou, Stoky a Tišnov. 

Ten samý den bude probíhat také tradiční vánoční turnaj 
v nohejbale v tělocvičně základní školy v Nádražní ulici. 

Třetí a nejslavnější vánoční turnaj v odbíjené mužů 
proběhne 26. prosince 2009 v nové sportovní hale. Bude 
se jednat již o 44. ročník tohoto slavného turnaje. 

Všechny tři vánoční turnaje probíhají pod záštitou sta-
rosty města Ledeč nad Sázavou. 

-sv-
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ROZHOVOR NA PROSINEC 
S Ledečákem Davidem Plevou rozmlouval Jiří Pecha 

Zdejší rodák David Pleva si zahrál před Hynaisem. A pak taky v Číně, Japonsku, Libanonu 
nebo v legendárním berlínském „Karajanově cirkusu" pro 2500 návštěvníků. V Manches-
teru doprovázel na housle Andreu Bocelliho a slyšet ho můžete i na soundtracku k filmu 
Kletba bratří Grimmů, jenž se točil na ledečském hradě. Díky Davidově péči je nyní na 
světě album Symphony Reloaded. 

Jednou založím punkovou kapelu 

Co je pravdy na historce, že jsi prý na housle začal hrát díky dědovi, který tento nástroj ukradl 
příslušníkovi wehrmachtu? 
Pravda je taková, že na soudě se na jaře '45 povalovaly housle a děda se jich ujmul. Míval je pak 
zamčené ve skříni a vytáhnul je vždycky na Vánoce, aby nám před stromečkem zahrál tři koledy, 
které se naučil. Jako kluk jsem se prý pod tím dojmem chtěl stát houslistou, a tak mě táta v šesti 
letech přihlásil do hudebky. 

Co cvičení? 
Dneska už to není žádná sláva, ale jako školák jsem musel vstávat před šestou a každý den ho-
dinu dřít. Pak ještě dvě hodiny odpoledne. Od páté třídy jsem navíc jezdil do Pardubic na konzervatoř k jedné paní profesorce na 
konzultace. Pro další vývoj je klíčové mít srovnání s konkurencí. Neméně důležité je mít rodiče, kteří tě v hraní podporují. Já měl 
štěstí, protože naši stáli vždycky za mnou. Nebýt jich a nebýt té profesorky, houslí bych asi v pubertě nechal. 

Výčet souborů, v nichž jsi působil, je úctyhodný, často jde o zvučná jména. Kde hraješ nyní a na která angažmá rád vzpomínáš? 
Užívám si hraní ve všech souborech. Momentálně vystupuju s Českou komorní filharmonií, v Hudebním divadle v Karlině, s Pil-
grim Pimple a taky se starám o projekt Ensemble 18+. Vážnou hudbu miluju, ale abych byl upřímný, vždycky jsem inklinoval spíš 
k bigbítu. Léta strávená v ledečské kapele Perpetuum debile považuju za nejhezčí. 

Nebylo ti líto, že nehraješ na kytaru? 
To víš že jo, jenomže já byl vždycky strašnej flink. Na kytaru jsem se nikdy pořádně nenaučil, ale kdo ví - třeba se jednou naštvu 
a založím na stará kolena punkovou kapelu:-) Byla to skvělá éra. Na zdejší scéně se tehdy vynořila spousta zajímavých uskupení, 
která stálo za to sledovat. Zkoušelo se na Mlejně, epicentru všeho, pamatuju si třeba velký koncert na zimáku, kde jsme v roce 1995 
zahráli na valníku, a taky adrenalinové turné po Anglii. Do Ledče jezdívaly kapely jako Volant, Ready Kirken, Vypsaná fixa nebo 
-123 min. Na tu scénu, kterou jsme ve Mlejně v devadesátých letech vybudovali, jsem dodneška patřičně hrdej. Spousta dobrých 
nonkonformních kapel a díky starému panu Kůrkovi i geniální prostředí, které je dneska nejspíš už vepsí. 

Mohl bys představit svůj projekt Ensemble 18+, s kterým jste teď vydali CD Symphony Reloaded? 
Je to haydnovský orchestr, typ tělesa obvyklý v 18. století, který je charakteristický svým nástrojovým obsazením. Číslovka v ná-
zvu odkazuje na dobu, na níž se specializujeme: Mysliveček, raný klasicismus i rané Mozartovy věci. Obecně jde o hudbu spíš ve-
selou, která se poslouchala v rámci produkcí, jimž se říkalo akademie: sešla se smetánka, které se zahrála symfonie, pak zazpívala 
pěkná zpěvačka, následoval houslový koncert a hosté mezitím třeba tři hodiny jedli a popíjeli. De facto populární kultura své doby. 
Aplikujeme tzv. historicky poučenou, autentickou interpretaci: na základě zachovaných informací provádíme hudbu způsobem, 
který by se co nejvíc přiblížil tomu, jak kdysi mohla skutečně znít. Dané období eminentně zajímá vedoucího souboru, dirigenta 
Vojtěcha Spurného, experta na barokní a raně klasicistní hudbu. Na CD uvádíme díla méně známých autorů. A třeba Symfonie g 
moll varhaníka Josefa Bárty je prokazatelně první realizovanou nahrávkou této skladby vůbec. 

S jakými ohlasy se zatím setkáváte? 
Zatím s kladnými. Hrajeme neotřelý styl, snažíme se ty věci dělat jinak než bývá zvykem. Nechceme být klasický orchestr pro 
kravaťáky. Rádi bychom zažité schéma narušili, rozložili představení třeba na třetiny jako v hokeji: 20 minut hudba, pak víno, jak 
to kdysi bývalo v akademiích... Rádi bychom propojili hudební zážitek se zážitkem společenským. Vojta je erudovaný a dokáže 
v archivech vytáhnout nejrůznější „špeky". Produkce navíc sám moderuje, umí o hudbě velmi barvitě vyprávět. Na Svatováclav-
ských slavnostech jsme trochu vybočili a v Jeruzalémské synagoze premiérovali skladbu izraelského dirigenta Elli Jaffeho, žáka 
Leonarda Bernsteina. Ner Mitzva je dílo vzniklé k svátku židovského nového roku. Pan Jaffe byl nadšen a dokonce se rýsuje 
možnost další spolupráce. 

CD pokřtila Dagmar Pecková a herec Karel Zima. Co bys vyzdvihl, na co jsi pyšný? 
Jsem pyšný na kvalitu, s jakou je nahrané. Bez přehánění si myslím, že ansámbl na tomto albu klidně může konkurovat České 
komorní filharmonii, což je u nás v tomto oboru špička. Na rozdíl od filharmonie, která má široký rozhled a velké pole působnosti, 
se náš soubor úzce profiluje, což považuji za nespornou výhodu. 

David Pleva (1974) - houslista, violista. Vystudoval hudební konzervatoř v Pardubicích. Působil jako zástupce ředitele na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka. Angažmá: Divadlo F.X. Saldy v Liberci, Filharmonie Hradec Králové, Hudební divadlo v Karlině, Český národní symfo-
nický orchestr, Česká komorní filharmonie, Virtuosi di Praga, Emperor Kvartet, Ligetti kvartet aj. Hraje též v Národním divadle. Kapely: 
Perpetuum debile, Pilgrim Pimple, Ta Jana z Velké ohrady aj. Stál u zrodu souboru Ensemble 18+ . Spolumajitel agentury BIVA Music 
Management. Nahrává hudbu k filmům, mj. Kletba bratří Grimmů, Cinká Panna, Letopisy Narnie... Obdivovatel Ivy Bittové. Člen občan-
ských sdružení Melechov a MOLEKUL. 

Hra CELEBRITA na ledečském hradě 
^oslední listopadový víkend se uskutečnila na ledečském hradě repríza divadelní hry spisovatelky Lenky Procházkové 
nazvaná Celebrita. Hru nastudovalo Pivadelní sdružení Mimochodem Ledeč r. Sáz. Výborné herecké výkony předvedli 
Kuba Sajdl jako stárnoucíprofesor filozofie a Markéta Prchalová jako jeho hospodyně. Prváci po oba dny, kdy se hrálo, 
odměnili herce potleskem. Síadkoveký 
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INSTRUKTORSKÉ ZKOUŠKY 
V sobotu 28. listopadu 2009 složila v České Třebové oficiální národní zkoušku pro 

instruktora sportovní kynologie ing. Jana Prchalová ze zdejší základní kynologické 
organizace. Příští rok se chystají na stejné prověření znalostí další tři výcvikáři, aby 

tak zajistili opravdu ODBORNÝ výcvik psů v Ledči. 

Česká televize natáčela 
v Ledči nad Sázavou 

Základní kynologická organizace Ledeč nad Sázavou zorganizovala na odpoledne 11. listopa-
du 2009 pro širokou veřejnost a hlavně pro děti a majitele psích miláčků natáčení MIKULÁŠ-
SKÉ BESÍDKY PRO PSY. Akce se konala na Husově náměstí před Domem dětí. Mikuláš i anděl 
rozdávali přítomným psům různé psí dobroty. Nechyběl ani čert. Natáčení se zúčastnila i herečka 
Dana Syslová a bylo pro televizní rodinný magazín o poutech mezi lidmi a zvířaty nazvaný 
MEZI NÁMI ZVÍŘATY. 

Sladkovský 

SLOVO HEJTMANA 
(Pro města na prosinec) 

Blíží se konec roku a s ním je završen i první rok období, kdy sociální demokracie řídí kraj Vysočina. 
S jeho počátkem bylo spojeno téměř vyděšení mnohých a předpovědi, co všechno provedeme. Jak zame-
teme se všemi, kdo nebyli příznivci sociální demokracie, jak si neporadíme s tím samostatným vládnutím 
apod. Nic takového se nestalo. 

Přiznali jsme slušnou startovní čáru po osmi letech existence našeho kraje, kdy jsme byli opozicí. Troufnu si 
říct - opozicí, která se na rozvoji kraje také podílela. Neházeli jsme nikomu klacky pod nohy a potřebné kroky 
jsme i podpořili. Atak v těch osmi letech obecného celostátního i celosvětového růstu kraj hospodařil i s přebyt-
kem. Před rokem jsme začali řídit kraj v situaci, jakou náš nový stát od let 1995-1998 nepamatuje. Podstatně 
snížené příjmy jsou v současnosti našimi omezujícími mantinely. Přesto jsme vše zvládli - k žádnému kolapsu 
nedošlo. Vše funguje, i když všichni víme, že situace není jednoduchá. 

Ale nechci se vymlouvat na momentální podmínky. Jsou jaké jsou a musíme se s nimi poprat. Na druhé 
straně si myslím, že životní úroveň je v naší zemi i na Vysočině pořád slušná, nežijeme si špatně. Bolestným 
problémem je, když se živitelé rodin nebo i celá rodina ocitnou bez práce, zvláště u lidí pár let před penzí. 
Snažíme se i v krizi potřebnými investicemi nezaměstnanost přinejmenším brzdit. 

Bohužel vnímání současnosti mezi lidmi není příliš pozitivní, výrazná je otrávenost úrovní chování a jed-
nání našich elit. Zvláště ve vrcholné politice vidíme často nedostatek tolerance, hádky a hrubosti motivované 
i osobními animozitami místo hledání společného prospěchu nás všech. To je dnešní realita. Nejde ovšem jen 
o problém „těch nahoře", mnohdy se ta vulgarita a útočnost projevuje i v našem běžném životě. Každý by si 
proto měl zamést i před svým soukromým prahem a ne jen ukazovat prstem jinam. Mrzí mě i obecný nedostatek 
vlasteneckého cítění, sounáležitosti se svou zemí či regionem. Na druhé straně je důležité si uvědomit, že to 
zdaleka neplatí o většině, to špatné je pouze více vidět a slyšet. 

Na krajském úřadu a ve městech jsem cítil před rokem jistou nedůvěru, místy i strach. Nakonec se mi po-
tvrdilo mé očekávání - časem všichni poznají, že se schopnosti a vlastnosti lidí neliší jen podle zavedených 
stranických triček, a že i ti méně zkušení mohou poměrně brzy dokázat své profesionální i lidské kvality. 

Jsem rád, že na všech úrovních v našem kraji se setkávám s množstvím lidí ochotných poctivě makat 
pro společný prospěch. Poznal jsem jich za ten rok nemálo. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci 
kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci v obchodě a ve firmách nejrůznějšího zaměření 
- všude lze nalézt lidí, kterým o něco jde a umí zabrat. 

Všem bych za to chtěl teď na sklonku roku poděkovat, popřát hezké Vánoce a vyjádřit své přesvědčení, 
že rok 2010 bude pro nás všechny úspěšnější. 

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 

„ČAS PRO PSA NENÍ POD PSA ..." 
Většina lidí, kteří si pořizují pejska, psa nebo po-
řádného hafana, má celkem jasnou představu, 
na CO si ho pořizují. Ale již menší část majitelů 
ví, jak se správně k cíli = k tomu, co od nového 
člena rodiny očekávají, dopracovat. 
Protože pořídit si štěně je ta NEJMÉNĚ složitá 
věc z celého dalšího výchovného a výcvikového 
procesu, z celé dlouholeté následné péče. Jak 
říká jeden zkušený cvičitel psů: „Pes je jako hu-
dební nástroj, jestliže ho špatně naladíte, nemů-
žete na něj dobře hrát! Na rozladěný nástroj si 
potom nestěžujte, sám se naladit neumí!" A prá-
ce majitele se štěnětem - „hudebním nástrojem" 
- začíná hned PRVNÍ den, první hodinu, kdy si 
ho přinesete a nekončí dalších 12-15 let...! 
Samozřejmě čas strávený se psem člověku při-
náší do života hodně pozitivního, čas pro psa 
vážně není pod psa! Proto chceme psy ve svém 
životě. Láska, kterou psi milují své páníčky, je 
přece pověstná. Kladný vliv psa na zdraví ma-
jitele je také dokázaný, ať už se jedná o proka-
zatelné vylaďování psychiky člověka či čas na 
zdravém vzduchu, který při procházkách člověk 
získá. Nebo pes výs tavní -co ten dokáže přinést 
„svému" člověku radosti! O asistenčních psech 
není ani třeba mluvit! Ale nesprávně vychovaný 
a necvičený pejsek dokáže také pěkně zacvičit 
s adrenalinem majitele, když - ponechán chvíli 
0 samotě - zničí, kde co najde ... 
Zoufalství páníčka, který někam spěchá a nemů-
že dostat svého psího miláčka z procházky, je také 
lehce představitelné ... A agresivní dokáže být ne-
jenom velký „bojový" pes, ale i nejmenší jorkšírák 
- a jak takové kousnutí bolí! Hodně infarktových 
situací má pes možnost navodit, to je jasné! 
PROSTĚ: Ať už si psa pořizujete jen jako spo-
lečníka, nebo na výstavy, výcvik či ostrahu ne-
movitosti, vše má své postupy, jak dojít ke spo-
kojenosti majitele i psího miláčka. Tyto postupy 
se ovšem liší nejen podle plemene a cíle, ale 
1 podle každého jednotlivého psího JEDINCE! 
Každý pes potřebuje jiný přístup podle toho, jak 
je schopný se učit novým věcem. Jsou psychicky 
slabší i silnější štěňata i v jednom vrhu a přesto, 
že je to JEDNO plemeno, každé potřebuje JINÝ 
přístup, jinou metodiku, jinou rychlost výcviku, 
jiné zacházení. (Proto by bylo ideální, kdyby si 
lidé mohli psa pořídit až PO absolvování nějaké-
ho kurzu o péči o něj, výchově a výcviku. Je to, 
samozřejmě, pouze moje nedosažitelné přání... 
Představte si ale, jak by se ulevilo i lidem BEZ 
psů, když by psa měli jen opravdu ZODPOVĚD-
NÍ lidé, kteří měli zájem se proškolit, a tak by psi 
byli jen SPRÁVNĚ krmeni, vychováváni, cvičeni, 
neobtěžovali by a navíc by URČITĚ jejich majite-
lé uklízeli po Ledči výkaly po svých miláčcích...) 
V těchto pár řádcích bych ráda poděkovala 
všem, kteří neberou vlastnictví psa na lehkou 
váhu, těm, kteří pochopili, že ač je pes stále 
(a nepochopitelně!) právně podle zákonů pouze 
VĚC, je to citlivá živá bytost, která potřebuje své-
ho milujícího (a milovaného) páníčka. A chovají 
se ke svému pejskovi tak, jak si to zaslouží = jako 
k právoplatnému ČLENU RODINY. Členu se vše-
mi PRÁVY - na péči, slušné zacházení, výcho-
vu, pochopení, zábavu a v neposlední řadě na 
VZDĚLÁNÍ, kterým je pro psa jakákoliv činnost, 
kterou s ním majitel systematicky vykonává. 
Protože tito majitelé pochopili, že teprve toto je 
správný vztah ČLOVĚK - PES. 
Přeji za naši základní kynologickou organizaci, 
která se vám snaží se psy pomáhat, všem pejs-
kařům i nepejskařům pohodové Vánoce a v tom 
dalším roce 2010 hlavně zdraví a vše, co si pře-
jete sami, ať se vám vyplní! 

Jana Prchalová 

Svatý Mikuláš 
se svou suitou 

mezi pejsky 
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Gymnázium, Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 

Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Gymnázium a Střední odborná škola Vás zvou na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Kdy: v sobotu 28. 7 7. 2009 od 8.00 do 12.00 
Kde: budova Gymnázia na Husově náměstí 7, 

Škola a Domov mládeže Koželská 55 7 
a Dílny, Poštovní 405. 

Naše gymnázium nabízí osmileté a čtyřleté všeobecné studium s maturitou. 
Střední odborná škola nabízí následující obory: 

PŘEVOD KOMPETENCÍ 
ZMĚNA ZŘIZOVATELE 

m Logo na obráz-
ku patří nové pří-

^ ^ spěvkové organizaci 
f ^ ^ - Z ^ m , STŘEDISKO VOLNÉHO 
I (Ledeč ČASU, která byla 
V 9- 11. 2009 zřízena 

na základě rozhodnu-
^ ^ ^ ^ ^ tí Zastupitelstva měs-

ta Ledeč nad Sázavou. Stávající orga-
nizace Centrum - Dum dětí a mládeže 
byla usnesením Zastupitelstva kraje 
Vysočina dne 15. 9. 2009 zrušena ke 
dni 31. 12. 2009. 

Sídlem nové příspěvkové organizace 
bude po dokončení stavebních oprav 
vila navMizerově č.p. 82 (bývalá budo-
va ZUŠ). Stávající budovu na Husově 
náměstí, která je od října roku 2007 
v soukromém vlastnictví, v průběhu 
jarních měsíců roku 2010 SVČ opus-
tí. Vzhledem k tomu, že prostory ve 
vile na Mizerově jsou mnohonásobně 
menší, budeme užívat ještě prostory 
v bývalé budově městského úřadu na 
Husově náměstí č. 16. Do této budovy 
se přesune zrcadlový sál pro taneční 
kroužky a klub volného času CÉČKO. 
SVČ přebírá všechny činnosti zájmo-
vého vzdělávání, které dosud zajišťo-
val Dům dětí a mládeže. 

Miroslav Hánečka 

Oslava Vánoc 
u stromečku 2009 

Neděl© 20. prosince 2009, na Husově 
náměstí v Ledči nad Sázavou 
16.00 zahájení, ukázka vánočních tradic 

a zvyků, soutěž pro děti 
strom vánočních přání 
rozdávání Betlémského světla 
teplé nápoje pro zahřátí a další 
překvapení 

vstupné-, ta správná vánoční nálada 
pořádá: Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou 

KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ 
CENTRA-DDM VÁM 

PŘEJE KLIDNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮA 

PO NOVÉM ROCE SE NA 
VÁS A VAŠE DĚTI TĚŠÍME 

V NOVÉ ORGANIZACI 

příjem zboží do komise 

DĚTSKŘ flÓDfí Z RÍ10LIE 
HÓDfí Z/V. Í1EXT PRO DOSPĚLÉ 

DĚTSKÉ R KOJE/IECKÉ POTŘES V 
Najdete nás v Ledči n/Sáz., 

Husovo nám. 139, průchodem 
kolem fy Atos, vstup z ulice od řeky, 

nad Cafebarem. 

. TEL.: 777 159 322 

STUDIJNÍ: 
Informační technologie 
a ekonomika - čtyřletý učební obor 
zakončený maturitní zkouškou 
Strojírenství se zaměřením na 
informační technologie a počítačovou 
grafiku - čtyřletý učební obor 
zakončený maturitní zkouškou 

UČEBNÍ: 
Strojní mechanik (zámečník) -
tříletý obor zakončený závěrečnou 
zkouškou s výučním listem 
Nástrojař - tříletý obor zakončený 
zkouškou s výučním listem 

Mistrovské PUZZLE v Ledči 

Nejlepší skládací puzzle z celé Vysočiny se 12. listopadu sešli v Centru - DDM 
Ledeč nad Sázavou. Účast si vybojovali v oblastních kolech na pěti místech Vysoči-
ny. Sešlo se 45 závodníků, kteří byli rozděleni do třech kategorií. Nejmenší skládali 
100 dílkového krtečka a stačilo jen pár minut a obrázek byl složený. V této kategorii 
zvítězil Vojta Večeřa z Jihlavy. Druhá kategorie skládala Jacka Sparowa z 200 dílků. 
Neuvěřitelných 24 minut stačilo vítězce ze Svratky Kristýně Řádkové. Ani daleká 
cesta výpravy z Nového Města nebyla zbytečná. Vyhráli v kategorii družstev. Všichni 
vítězové postoupili na Mistrovství České republiky v Praze, které se konalo poslední 
listopadový víkend. Ani zde mezi závodníky z celé republiky se Vysočina neztratila 
a i když naši zástupci v kategorii jednotlivců nezvítězili, družstvo z Nového Města na 
Moravě získalo bronzovou medaili. 

(foto: Soutěž družstev v Ledči n. S., na snímku v popředí bronzové družstvo na 
MČR v Praze) 

Hlavní organizátor - Ivana Svobodová 
M̂MiiiiimimiiiiimiuiiiiimiiimmimiiHiiimniiiiiiiiMimiiiiim̂  

Městská knihovna v Ledči nad Sázavou | 
I vyhlašuje soutěž pro děti j 

O nejhezčí vánoční záložku do knihy. | 
Šest vybraných prací bude oceněno. | 

| Svoje výrobky odevzdávejte do knihovny do 20.12. 2009. [ 
i Těšíme se na ně! I 
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Z B Y L A J E N N E P O P U L Á R N Í B R A M B O R O V Á DALŠÍ ÚSPĚCH MLADIČKÉ 
KRASOBRUSLAŘKY HC 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

Členky krasobruslařského oddílu 
HC Ledeč n. Sázavou se 5. prosince 
2009 zúčastnily krasobruslařského 
závodu v Příbrami. 
Závod se jel jako 34. ročník kraso-
bruslařského závodu PŘÍBRAMSKÝ 
KAHAN 2009 a devítiletá Eliška 
Lísková v kategorii nejmladší žačky 
vybojovala krásné druhé místo z 20 
závodnic. Předsedkyně oddílu Ka-
teřina Lísková doufá, že při kra-
sobruslařkách bude i nadále stát 
trošinku toho sportovního štěstíč-
ka a budou hodny přízně města 
Ledeč nad Sázavou. 

Sladkovský 

Výsledky automobilových závodů do vrchu - mistrovství Evropy 
Duben - Rechberk (Rakousko) 3. místo 
Květen - Ústí nad Orlicí (ČR) 3. místo 
Červen - Šternberk - Ecce Homo 3. místo 
Červenec - Pezinok (SK) Kopec Baba, 6. místo 
Srpen - Vsetín 2. a 3. místo 
Září - Pedavena (Itálie) 4. místo, Buzet (Chorvatsko) 1. místo. 

Redakce LN 
mmmĚmĚmĚmĚmmĚĚĚmmmĚĚmmmĚĚĚĚĚĚtKĚĚĚBĚKĚĚĚĚĚm 

HÁZENKÁŘI MUŽI „A* KF LEDEČ 
M/S. DOMA ZVÍTĚZILI 

Hráči 2. ligy házené KF Ledeč n / S . v posledním 
zápase podzimní soutěže hostili na palubovce v le-
dečské sportovní hale T J Bohemians Praha. Do-
mácí od počátku hry vedl i 9:2, pak hos té dotáhli 
a 1. poločas skončil rozdílem pouhého jediného 
bodu za stavu 16:15. I v druhém poločase domá-
cí podali dobrý výkon, píšťalka rozhodčího zápas 
ukončila za stavu 27:22 ve prospěch domácích. 

Sladkovský 

UMĚLÁ LEZECKÁ 5TENA V lEVC\ 
V neděli 29. listopadu 2009 uvedl v sále ledecske soko-
lovny slavnostně do provozu přestřižením pásky Stanislav 
Vrba, starosta Ledče nad Sázavou, umělou lezeckou stěnu. 
Zastupitelstvo města poskytlo na vybudování teto stěny 
příspěvek 250 000 Kc jako kompenzaci za zrušený tenisový 
kurt, na jehož místě vyrůstá nově nákupní středisko. Lezecká 
stěna patří díky prostorovým možnostem sokolovny mezi nej-
vyšsív kraji Vysočina, a proto sokolově věří, že ji budou využívat 
nejen místní obyvatele, pro kterě byla především vybudována, 
ale přiláká takě do Ledče nad Sázavou nově návštěvníky ze 
širokého okolí. 
Sou částí otevře ní stěny byla i výstava nádherných fotografií 
alpských vrcholů, kterě pořídili ledecští milovníci hor. 

Sladkovský 

HLEDÁM DLDUHODOeY PRONÁJEM 
BYTU V LEDCI NAD SAZAVOU, 

3/1 NEBO 2/1 OD LEDNA 2010. 
KONTAKT NA T E L : 7 M 0 B92. 

NABÍZÍM 
pronájem nebytových prostor 

na Husově náměstí 13 
v Ledči nad Sázavou. Jedná se 
o prostor v přízemí, cca 40 m2, 

volný od března roku 2010. 

Kontakt: 728 608 903. 

NOVÁ MYČKA OSOBNÍCH AUT 
V LEDČI NAD SÁZAVOU JE 

OTEVŘENA 
V polovině listopadu uvedla NIKEY, 

s.r.o. pobočka Ledeč nad Sázavou v areálu 
ČSAD v Koželské ulici novou myčku pro 
osobní automobily. 

Jak uvedl manager společnosti Nikey, 
s.r.o. Vladimír Krčil, linka je vybavena 
portálem značky CHRIST od němec-
kého výrobce. Vozidlo nejprve obsluha 
předmyje ručně vysokotlakým zařízením 
značky KARCHER a teprve pak násle-
duje dokonalé umytí a osušení v portálo-
vé myčce. Zákazník si může vybrat ze 
čtyř mycích programů v ceně 60-120 Kč. 
Otevírací doba je stanovena v P O - P A od 
7 do 19 hod, v SO 8 až 1 2 h o d a v N E p a k 
od 14 do 18 hodin. 

J. Sladkovský 

Jak jsme slíbili v říjnovém 
vydání Ledečských novin, vrací-
me se k průběhu letošní závodní 
sezony ledečského automobilo-
vého závodníka Petra Dlouhého. 
Tehdy si ještě dělal velké ambice 
na kvalitní umístění na „bedně", 
ale nakonec bylo všechno jen 
o pověstný chlup jinak. 

Při neúčasti na posledním zá-
vodu v Itálii, kde právě vyhrál 
domácí italský závodník, schá-
zely Petrovi k velkému úspěchu 
pouhé čtyři body. V celkovém 

hodnocení mistrovství Evropy pak na Ledečáka zbyla zase jen ta fatální čtyřka. Můžeme vám ale 
prozradit skvělou zprávu, že za tyto úspěchy byla Petrovi nabídnuta na sezónu 2010 reprezen-
tace za český národní tým. Je to velký úspěch na to, že se připravuje v amatérských domácích 
podmínkách a s vlastní přípravou svého závodního auta Skoda 130RS. Poděkování patří i spon-
zorům a kamarádům, bez nichž by bylo těžké náročnou sezónu absolvovat: 

JPU - technik, Kowa, AK-Plast, Unimont-J.C.K, Evos-Hydro, Hradecká společnost, Autocen-
trum Ledeč, čerpací stanice Skuhrov, TS Ledeč. 

Gratulujeme k dosavadním úspěchům a reprezentaci Ledče n. S. a přejeme hodně úspěchů 
v prestižní společnosti českého týmu v příští sezóně - v roce 2010. 
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oto rofqi oslaví 
OttoMareJí 

ému pBíku tm 
, štěstí a pohodu. 
ta 

v a n o t m d á r k o v é p o u k a z y 
S t í m t o i n z e r á t e m 5 0 % s l e v a n a 

a p l i k a c i r e h a b i l i t a č n í c h p r o c e c 

Objednávky: 777 553 

KULTURNÍ AKCE V LEDČI A BLÍZKÉM OKOLÍ 

(Dne 9.prosince tohoto rofqi oslaví 

90 (et života pan Otto Marek 

Xtomuto významnému juBíku mu 

přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodu* 

Rodina 
V 

2.. 9. a 16. prosince 2009 
Vánoční trhy - Husovo náměstí 
Začátek od 8:00-17:00 hod. 

6. prosince 2009 
Výstava obrazů a keramiky Krajina tu i onde 
Vernisáž od 14:00 hod. Školící sál firmy ATF s.r. o 
Na Pláckách 1087 
Výstava potrvá do 31.1.2010, 
Otevřeno: Po-Pá 10:00-17:00 So-Ne 13:00-17:00 
24 12. 2009, 31.12.2009a 1.1. 2010-zavřeno 

13. prosince 2009 
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
V podání orchestru Collegium chrámových hudeb-
níků, pěvecký sbor Gaudeamus ze Světlé n. S. 
Kostel sv. Petra a Pavla od 15:00 hod. 
Předprodej vstupenek na IC. Cena 70 Kč 

19. prosince 2009 
Petr Váša 
Sál ZŠ Komenského, začátek od 19.00 hod.Člen 
pamětihodných kapel Z kopce. Ošklid, Ty syčáci 
a resuscitované Jasné páky. Více info na www 
molekul.cz 

19.prosínce200 9 ^ 
Vánoční koncerty dechového orchestru ZUŠ 
- od 14 h v Ledči n. Sáz., v sále gymnázia 
- od 18 h v Bojišti, v kulturním domě 20.12.2009 
- od 14 h v Kožlí, v kulturním domě 
- od 18 h v Bělé 

20. prosince 2009 
Oslava Vánoc u stromečku 2009 
Zahájení v 16:00 hod. na Husově náměstí. 

Ukázka vánočních tradic a zvyků, soutěže pro děti, 
strom vánočních přání, rozdávání betlémského 
světla, teplé nápoje pro zahřátí a další překvapení 
Pořádá Centrum DDM 

25. prosince 2009 
Vánoční Rockfest 
Sokolovna od 20.00 hod 

31. prosince 2009 
Silvestrovská zábava 
Sokolovna od 20:00 hod. 

V Á N O Č N Í A K C E V K L U B U C É Č K O 
C E N T R U M D D M 

15. prosince 2009 od 15.00 hod. promítání filmů 
17. prosince 2009 od 14:00 hod. vánoční turnaj 
v ATARI GO 9x9 o ceny 

Více info v DDM Ledeč n. S. 

M Š E SVATÉ O V Á N O C Í C H V D Ě K A N -
S K É M K O S T E L E SV. P E T R A A PAVLA 

V L E D Č I N. S. 

24.12. Štědrý den 
24.00 hod. půlnoční mše svatá 

25.12. Boží hod Vánoční 
9.00 hod. Mše svatá 
17.00 hod. Mše svatá 
7.30 hod. Mše sv. v kostele v Chřenovicích 
11.15 hod. Mše sv. v kostele v Hněvkovicích 

26.12. Svátek sv. Štěpána 
9.00 hod. Mše svatá 
7.30 hod. Mše sv. v kostele v Chřenovicích 

PŘEDPLATNÉ Ledečských 
novin na rok 2010 

Využ i j te i vy nabídky, k t e r á vám zaručuje , 
že vám Ledečské noviny budou 
chodit pravidelně až do domu. 

Cena pro ledečské p ředp la t i t e l e 1 2 0 Kč 
na rok, pro „ p ř e s p o l n f j e to 2 1 0 Kč. 

Ve volném prodej i p ř i jde jedno číslo LN na 10 Kč. 

Přejeme vám mnoho hezkých chvil nad stránkami 
našeho měsíčníku a věř íme, že spolu s vašimi 

náměty a příspěvky budete i j e j i c h spolutvůrc i . 
Předplatné si můžete z a j i s t i t na In formačním 

centru v Ledči n. S . (Husovo nám. 6 0 ) . 
Redakce 

STUDIO SALVĚ nádražní ul., ledeč n. 
nabízí nově služby rehabilitace: 

MASÁŽNÍ LÉHÁTKO SINFRA SAUNOU 
• masíruje záda i nohy při tep lo tě 7 0 °C, válečky 

a z l a d e kamenů s in f razdřením uvo lňu j í h loubkově 
z tuh lé a bolest ivé svaly 

BIOLAMPA OBLOUKOVÁ 
• léčí bolesti zad, pooperační stavy a k o ž n í nemoci 
RASELINOVÉ ZÁBALY = LÁZEŇSKÁ PROCEDURA 
• > 7 0 °C teplé rašel inové zábaly z Karlových Varů uvo lňu j í 

z tuh lé svalstvo 
MYOSTIMULÁTOR 
••• posi luje svaly místo cvičení při hubnut í a pro správné 

držení tě la 
VACUPRtS 
• podtlaková metoda proti celulit idě a na zpevnění podkoží 
LYMfODRíNÁŽNÍ KALHOTY 
• přístrojová l ymfodrenáž účinně působí pro t i o t o k ů m , 

ce lu l i t idě a t ě ž k ý m nohám 
NOVÉ MANIKÚRA A PEDIKÚRA 

první 
lur 

» 063 

11.15 hod. Mše sv. v kostele v Hněvkovicích 

31.12. Připomínka sv. Silvestra 
15.00 hod. Mše svatá na ukončení občanského 
roku 
I . 1 .2010 Novy rok 
Slavnost Matky Boží Panny Marie 
9.00 hod., 17.00 hod. Mše svatá 
7.30 hod. Mše sv. v kostele v Chřenovicích 
I I .15 hod. Mše sv. v kostele v Hněvkovicích 

6 . 1 . 2 0 1 0 
Slavnost Zjevení Páně - Tří králů 
8.00 hod. Mše svatá 
16.00 hod. Mše sv. v kostele v Chřenovicích 
17.00 hod. Mše sv. v kostele v Hněvkovicích 
Kostel bude otevřený vždy půl hodiny přede mší 
sv. a půl hodiny po mši svatě, v této době můžete 
zhlédnout betlém. 

D A L Š Í A K C E F A R N O S T I 

25.12. 2009 
Vánoční koncert skupiny Naděje - od 14.30 hod. 
v děkanském kostele 

2 . 1 . 2 0 1 0 
Živý Betlém - putování za betlémskou hvězdou -
od 15.00 hod. na ledečském náměstí 

1 . - 1 0 . 1 . 2 0 1 0 
Tříkrálové koledování - účast na celostátní sbírce 

Změna v programu vyhrazena 
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