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FOGLAROVCI VE 
SLUNEČNÍ ZÁTOCE 

Již po osmé se sešli 20. června přízniv-
ci spisovatele Jaroslava Foglara-Jestřába 
u jeho pomníku ve Sluneční zátoce. Popr-
vé se tak stalo 15. června 2002 u příležitos-
ti 95. výročí Foglarova narození. Letošní 
setkání proběhlo ve znamení 75. výročí od 
prvního zveřejnění románu Hoši od Bobří 
řeky ve Slovíčku, novinové příloze České-
ho slova, v roce 1934. 

Setkání se jako hosté zúčastnili posled-
ní bývalí členové foglarovské skautské 
„Pražské dvojky", kteří tady pod vedením 
spisovatele tábořili. Jednalo se o Vladimí-
ra Janíka-Dana, Jendu Klepáče, Jaroslava 
Cvančara a Josefa Bláhu. Ti zavzpomínali 
na svého vedoucího a společně si i zazpíva-
li. Symbolický klíč od zátoky dostal dlou-
holetý šéfredaktor časopisu ABC Vlastislav 
Toman-Hadži, a to k jeho osmdesátým na-
rozeninám. Na setkání letos přijeli i další 
publicisté, zabývající se životem J. Foglara 
- Olga Bezděková, Jiří Polák a malin posta-
viček Rychlých šípů - Milan Teslevič a Jiří 
Filípek. Přítomní na místě uspořádali auto-
gramiádu. Přišel i majitel louky Miloslav 
Jeřábek a ledečský old skaut Standa Kova-
řík. Jako každoročně pronesl k účastníkům 
pozdrav starosta Ledče Stanislav Vrba. 

Na setkání se prezentovala řada edičních 
novinek jak brněnského Sdružení přátel 
J. Foglara, tak i pražské pobočky sdruže-
ní. Jednalo se o další sborník pojednávající 
o životě spisovatele, nové vydání zápisníku 
13 bobříků a společenskou stolní hru Cesta 
do Sluneční zátoky. Po společném fotogra-
fování před spisovatelovým pomníkem se 
účastníci vydali na místa, kde prožívali svá 
dobrodružství Hoši od Bobří řeky. Ostatní 
vyzkoušeli svoji zdatnost ve střelbě z luku, 
přetahování lanem, uzlování a dalších dis-
ciplínách. 

Celý program připravil, jako každý rok, 
předseda brněnského sdružení PhDr. Miloš 
Vraspír- Bobr a přivezl opět pamětní list, 
který obdržel každý účastník. Přes letošní 
nevlídné léto počasí vydrželo. A tak se se-
tkání, kterého se zúčastnilo na dvě stovky 
příznivců, vydařilo. V příštím roce se Fo-
glarovci sejdou ve Sluneční zátoce v sobo-
tu 19. června. 

Text a foto: František Pleva 

DRAVCI NA NÁMĚSTÍ 

„... I ZATOUŽÍ LIDÉ PO DALEKÉM KRAJI 
A DÁLNÉM BŘEHU; KAŽDÝ SVĚTA KOUT MÁ 

SVÉHO SVATÉHO A MÁ SVOU POUŤ" 

LÉTO. To letošní sice jistě nezačalo podle přání většiny lidí, přesto je to doba prázdnin, do-
volených, slavností, poutí a všelijakých kratochvil. Věřme, že už v příštích dnech nám tento 
požehnaný čas ukáže svou lepší tvář a budeme tak vychutnávat vše, co léto nabízí. Tak vám 
přejeme hodně hezkých zážitků. 

Jedno z nejrušnějších míst našeho města si k vyvedení mladých vybral pár z říše ptačích drav-
ců. Jsou to poštolky obecné, které se usadily a vyvedly mladé v otvoru nad jedním z oken bu-
dovy Centra domu dětí a mládeže na ledečském náměstí. Poštolka je naším nejrozšířenějším 

a zároveň nejmenším dravcem. Patří do rodu men-
ších sokolovitých dravců, je přibližně stejně vel-
ká jako holub. Poznáte ji podle třepotavého letu 
a charakteristického volání „kli kli kli kli". Hmot-
nost samice dosahuje v průměru 300 g, rozpětí kří-
del činí 70-80 centimetrů. Charakteristické volá-
ní tu však už neuslyšíte - hnízdo je prázdné, mladí 
dravci se novým dovednostem učí už v klidnějších 
zónách. 

— — —--• —-—— Text a foto: Jiří Sladkovský 



ZPRÁVY Z 
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 24. června 2009 

ZM schvaluje: 
- smlouvu o dílo s BILLA Reality, s.r.o. Praha na demolici objektu čp. 

596 za částku do 2,5 mil. Kč a pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu podpisem této smlouvy. 

- uzavření smlouvy o dílo s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. na realizaci 
demolice objektu čp. 596 za částku do 2,25 mil. Kč. a pověřuje staros-
tu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- poskytnutí příspěvku 250.000,- Kč TJ Sokol Ledeč nad Sázavou na 
realizaci lezecké stěny v objektu sokolovny jako kompenzaci za zru-
šený tenisový kurt v lokalitě u kina. 

- poskytnutí půjčky z rozpočtu města společnosti Hrad Ledeč nad Sá-
zavou, s.r.o. ve výši 1.800.000,- Kč na obnovu hradu Ledeč nad Sá-
zavou pro rok 2009 s tím, že o tuto hodnotu bude následně navýšeno 
jmění města ve této společnosti. 

- podání žádosti o bezúplatný převod hasičského vozu CAMIVA CCF 
4000 HB 88-46 s vybavením v hodnotě 4.780.138,98 Kč z kraje Vy-
sočina na Město Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města Stani-
slava Vrbu podpisem příslušné smlouvy o bezúplatném převodu. 

- přijetí těchto dotací: 
- z grantového programu Fondu Vysočina Čistá voda 2009 v částce 

154.179,- Kč na akci „Projektová dokumentace ke zřízení kanalizač-
ního vedení v místní části Obrvaň" 

- z grantového programu Fondu Vysočina „Jdeme příkladem - před-
cházíme odpadům 2009" v částce 80.000,- Kč 

- od AOPK na ošetření 4 lip u kostela v Sačanech v částce 31.810,- Kč 
a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušných 
smluv o dotaci. 

- Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Ledeč nad Sá-
zavou zpracovanou auditorem ing. Pavlem Lelkem, CSc. číslo osvěd-
čení 1421. 

- závěrečný účet města Ledeč nad Sázavou za rok 2008. 
- podání žádosti o výplatu dividendy za rok 2008 od společnosti Vodo-

vody a kanalizace H.Brod, a.s. bankovním převodem na účet Města. 
- po projednání hospodářského výsledku příspěvkové organizace Zá-

kladní škola Ledeč nad Sázavou za rok 2008 převedení hospodářské-
ho výsledku ve výši 36.896,88 Kč v poměru 50% - po projednání hos-
podářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč 
nad Sázavou za rok 2008 převedení hospodářského výsledku ve výši 
7.105,17 Kč v poměru 25% do rezervního fondu a 75% do fondu od-
měn. 

- po projednání hospodářského výsledku správy městských bytů za rok 
2008 firmy ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou využití hospodářské-
ho výsledku ve výši 1.652.975,02 Kč takto: 
1.) 1.400.000,- Kč je již zařazeno ve schváleném rozpočtu města Le-
deč nad Sázavou 
2.) 252.975,02 Kč ponechat na účtu nájemného ATOS. 
3.2009/79ZM-S) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projedna-
lo návrh na rozpočtová opatření č. ZM03 R02 na rok 2009 a ten-
to návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 

- návrh změnu závazných ukazatelů rozpočtu dle podkladového mate-
riálu ZM03_090624. 

- poskytnutí půjček z FRB takto: 
Jaroslav Kopecký, Ledeč nad Sázavou ve výši 100 tis. Kč, na obnovu 
střešní krytiny na domě čp. 867, 584 01 Ledeč nad Sázavou, realiza-
ce prací ve výši 190 tis.Kč. 
Stavební bytové družstvo občanů, se sídlem ul. Zdeňka Fibicha čp. 
678, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ve výši 140 tis. Kč, obnova střešní 
krytiny domu čp. 879 ul. Družstevní, 584 01 Ledeč nad Sázavou, rea-
lizace prací ve výši 320 tis. Kč. 
Zuzana Bašková, Ledeč nad Sázavou ve výši 100 tis. Kč, na obnovu 
střešní krytiny domu čp. 226 ul. Pivovarská, 584 01 Ledeč nad Sáza-
vou, realizace prací ve výši 165 tis. Kč. 
Ladislav Prokop, Ledeč nad Sázavou ve výši 100 tis. Kč na zateplení 
obvodového pláště rodinného domu čp. 1206. 

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby na pozemcích parc.č. 2215/19,2215/42, 2215/43, 
113/1 a st. 227 v kat. území Ledeč nad Sázavou se společností RWE, 
Distribuční služby, a.s. Plynárenská 499/1, Brno. 

- prodej části pozemku parc.č. 2236/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
manželům Strachotovým a Slavíčkovým, ulice Melechovská v Ledči 
nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2 podle geometrického plánu, který 
zajistí Město Ledeč nad Sázavou na vlastní náklady. 

RADNICE 
- prodej části pozemku parc.č. 418/1 v kat. území Vrbka cca 200 m2 

paní Ivaně Psohlavcové z Kutné Hory dle geometrického zaměření na 
náklady kupujícího za cenu 20,- Kč/m2. 

- prodej trafostanice BTS č. 0275 - Ledeč nad Sázavou stojící na po-
zemku parc.č. 1956/1 vybudovaná v rámci stavby ČOV dle návrhu 
kupní smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 

- prodej 1 bytu v čp. 400 v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou: 
1) Bytová jednotka č. 400/1 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 
584/8549 na společných částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 
st.453/1, k.ú. Ledeč nad Sázavou 
kupující: Anna Záková, Ledeč nad Sázavou 
Cena: 74 130,00 Kč. 

ZM neschvaluje: 
- poskytování odměny členům kontrolního, finančního výboru a osad-

nímu výboru ve výši 300,- Kč za každé jednání výboru od 1. 1. 2009 
splatnou vždy k 31.12. příslušného roku. 

ZM ukládá: 
- vedoucímu odboru samosprávy Ing. Janu Cepovi oslovit další 2 firmy 

kj podání nabídky na zpracování projektové dokumentace na zateple-
ní objektu MS Stínadla. 

_Termín: 31. 8. 2009 Zodpovídá: Ing. Jan Cepa - ved. OS 
ZM pověřuje: 
- Radu města Ledeč nad Sázavou výběrem dodavatele na akci Vodo-

vodní řád Plácky, schválení smlouvy s tímto dodavatelem a schvále-
ním smluv s poskytovateli příspěvku na tuto akci. 

- Radu města Ledeč nad Sázavou výběrem zpracovatele projektu na 
akci „Projektová dokumentace ke zřízení kanalizačního vedení 
v místní části Obrvaft". 

ZM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu podpisem smlouvy s dodavatelem 

akce Vodovodní řád Plácky a podpisem smluv s poskytovateli pří-
spěvku na tuto akci. 

- starostu města Stanislava Vrbu podpisem smlouvy o poskytnutí dota-
ce z grantového programu Fondu Vysočina Čistá voda 2009 v částce 
154.179,- Kč na akci „Projektová dokumentace ke zřízení kanalizač-
ního vedení v místní části Obrvaň". 

- starostu města Stanislava Vrbu podpisem žádosti o výplatu dividendy 
za rok 2008 od společnosti Vodovody a kanalizace H. Brod a.s. 

ZM volí: 
- Josefa Bělohradského za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Ledeč nad Sázavou. 
ZM vydává: 
- Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2009, kte-

rou se mění OZV č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně 
z nemovitostí. 

18. ČERVENCE 2009 
S radostí VÁS zveme na letošní VI. ročník. 

AD INFINITUM - historické společenství ohně a šermu 
DICK 0 'BRASS - irská hudba • divadlo MIMOCHODEM 

SLÁVEK - lamač dívčích srdcí • IN PUBLIC ILL 
ZN0UZECTN0ST 

N0T0RIX DENATUR a spřátelené šermířské skupiny 

Dále jsme pro VÁS připravili: 
soutěže pro malé i velké o hodnotné ceny, tvořivé dílny 

pro děti (i dospělé), střelbu z luku a kuše, středověké tržiště, 
stánky s občerstvením, pivo, víno, medovinu, dobovou krčmu, 

velkolepou BITVU0 NOTORBURG-s podtitulem Právo první noci 
- a mnoho dalšího... 

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 30 Kč, do 111 cm zdarma 

Program začíná ve 13.00 hodin 

a AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ. 

Notorburg - louka pod Sechovem 
(cca 2 km z náměstí v Ledči, cesta bude označena ukazateli) ^ 
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Sedmé narozeniny Petrklíče 

Každoročně v červnu se uživatelé, rodiče, zaměstnanci a přátelé stacionáře Petrklíč se-
tkávají na zahradě mateřské školy Stínadla, aby společně oslavili výročí vzniku tohoto za-
řízení. Nikdo přitom nepřichází s prázdnou. Ten napeče cukroví, jiný dobré masíčko, další 
se postará o pití. Tak tomu bylo vždycky i v sobotu 13. června 2009 odpoledne, kdy staci-
onář Petrklíč slavil již sedmé narozeniny. Tentokrát se k nám připojila také Sociálně reha-
bilitační dílna Oblastní charity Havlíčkův Brod, působící v pronajatých prostorách v DPS, 
která slavila výročí třetí. I letos bylo veselo, naše pozvání přijalo mnoho vzácných hostů, 
jako např. ledečský kněz P. Jan Bárta a humpolecký kněz P. Marian Sokol a nechyběl ani 
ledečský starosta Stanislav Vrba a také babičky a dědečkové z ledečského domu s pečova-
telskou službou. 

Zahradou mateřské školy se ozývaly melodie v podání známé kapely Country gang, kte-
rá bez nároku na honorář každoročně hraje na této slavnosti, přitom letos byl jejich zvu-
kař den předtím propuštěn z nemocnice, jiní členové se k nám sjížděli ze služebních cest 
z různých zákoutí naší republiky. Přesto hráli s chutí a nadšením a za to jim patří velké po-
děkování. Kapelu také překvapivě dobře doplňovalo dívčí trio začínající pěvecké skupi-
ny LuŠtěLa. 

Oslava se nám, tak jako každý rok, vydařila, bylo přítomno až sto lidí, slunce hřálo, be-
ran na rožni, kuřata na grilu a klobásy z udírny se snědly ani nevím jak. Za to vše patří po-
děkování všem zúčastněným a hlavně našim sponzorům. 

Uživatelům stacionáře a sociálně rehabilitační dílny přeji hodně úspěchů, zdraví, ať se 
jim v zařízeních Oblastní charity Havlíčkův Brod líbí, ať jsou stále spokojeni s našimi služ-
bami, zaměstnancům přeji hodně sil a trpělivosti, rodičům poděkování za důvěru a všem 
ostatním za spolupráci. 

Mgr. Iveta Vrbová 

Petrklíč v Itálii 

Předposlední květnový týden vyrazili uživatelé služeb ze stacionáře Petrklíč a sociálně 
rehabilitační dílny zřizované Oblastní charitou Havlíčkův Brod na dovolenou do přímoř-
ského italského letoviska Caorle. Devítidenního autobusového zájezdu se zúčastnilo 7 uži-
vatelů našich služeb a 4 zaměstnanci se svými rodinnými příslušníky. Využili jsme výhod-
né nabídky jihlavské cestovní kanceláře Kompas tour, která má v Caorle svůj penzion, my 
jsme byli ubytování v krásných apartmánech hotelu Colombo s bazénem na střeše a cca 
50 metrů od Jaderského moře. Počasí se nám opravdu vydařilo, rtuť v teploměru neklesla 
pod 30 stupňů, moře bylo také teplé, pláže na začátku sezóny ještě volné a delegáti z ces-
tovní kanceláře Kompas tour velice milí. Devět dní, které jsme strávili v Itálii, v nás zane-
chalo spoustu zážitků, dojmů a nových kamarádství. Jestli nám bude přát zdraví, určitě to 
příští rok zopakujeme. 

Mgr. Iveta Vrbová 

POMOZTE HLEDAT 

V sobotu 13. června se v odpoledních 
hodinách v oblasti Stvořidel (cca 2 km nad 
kempem Stvořidla) ztratil pes bígl, jmé-
nem Fred. Pes je čipován, na černém látko-
vém obojku má kapsičku i adresář na oboj-
ku (známka se jménem, telefonním číslem). 
Může být vystresovaný. jmak je to pohodář 
a hodné zvíře. Pes je tříbarevný, dobře sta-
věný, s hnědou hlavou, černým hřbetem, na 
bílém hrudníku má světle hnědou skvrnu. 
Za jakoukoliv informaci budeme vděční! 
Odměna možná. 

Kontakt: Blanka Janíková, Praha 10, 
Na Stezce 2124/4, tel 723 851 945 nebo 
724 564 914. 

KEBLOVÁCI VÁS ZVOU 
DO KEBLOVA 

pátek 31. července 2009, 21 hod. 
TLUSTÁ BERTA, RYBIČKY 48, 

LURE OF SENSES 

sobota 1. srpna 2009, 14 hod. 
KEBLOVSKÉ DECHOVKY 

- ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA 

pátek 28. srpna 2009, 21 hod. 
HVĚZDY V KEBLOVĚ - PETR BENDE 

Těšíme se na setkání s vámi při našich akcích 
na krytém letním parketu v Keblově 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KEBLOVÁCI, 
www.keblovaci.cz 

• koberce, korky 
• lina různých síří 
• kusové koberce 
• stropní podhledy 
• plovoucí podlahy 
• podlahářské práce 
• rozvoz 
• nejnižší ceny v regionu 

Po - P á 8 0 0 - 1 6 3 0 So 8 0 0 - l l 3 0 

Lučíce 50 
teL/fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209 
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DEVÁŤÁCI SE LOUČÍ 

Bílým šátkem mává, Šetři si slzy a usměj se uplakanýma očima, 
Kdo se loučí, Každého dne se něco počíná, 
Každého dne se něco končí, Něco překrásného se počíná. 
Něco překrásného se končí. 

Jaroslav Seifert 

Je to jako mávnutím proutku. Ještě docela nedávno nesmělí prvňáčkové a dnes mají za sebou všech devět tříd základní školy 
a „vrhají" se do života. Přejeme všem, kteří onu úmyslnou bránu prvního vědění koncem června opouštějí, aby byli zdraví a úspěš-
ní. Jistě i oni zakrátko budou s nostalgií vzpomínat na svoji starou dobrou boudu... 

Foto: Leo Válek 

Třída IX. A 
Třídní učitelka: Doležalová Irena 
Počet celkem: 23, z toho chlapců 12, dívek 11 
Blažek Lukáš, Brisilová Jana, Burdová Ilona, Cihlářová Hana, 
Čepek Stanislav, Čížek Pavel, Dlouhá Markéta, Dostálová Bian-
co, Heroutová Monika, Hrabaň Michal, Hrůza Michal, Hurych 
Tomáš, Janata David, Jelínková Kristýna, Jeníčková Kateřina, 
Jeníčková Kristýna, Korelová Martina, Kosprdová Lucie, Li-
vora Jan, Livora Vojtěch, Mariňák Dominik, Martínek Lukáš, 
Semerád Jan. 

Třída IX. B 
Třídní učitelka: Pešková Naděžda 
Počet celkem: 24, z toho chlapců 9, dívek 15 
Blažková Radka, Červinek Jan, Kolářová Pavla, Kvášová Mag-
dalena, Maisnerová Dominika, Malimánková Zuzana, Marešo-
vá Petra, Marková Kateřina, Pajank Jakub, Pajerová Veronika, 
Prchalová Martina, Rutová Zuzana, Součková Michaela, Su-
checki Daniel, Svobodová Jana, Štechová Kateřina, Šulc Petr, 
Tejnecká Hana, Tomek Petr, Tryner Michal, Vaňkát Jan, Vavřič-
ková Petra, Vlnas Václav, Žatečka Martin. 

Třída IX.C 
Třídní učitelka: Příhodová Jaroslava 
Počet celkem: 22, z toho chlapů 15, dívek 7 
Cihlář Lukáš, Doležalová Lada, Holečková Michaela, Hole-
ta Lukáš, Hradecká Petra, Ježková Stanislava, Jiráček Luboš, 
Kafka Petr, Kosprd Michal, Kulich Jan, Medová Monika, No-
vák Pavel, Pašek Adam, Peřina Lukáš, Petrusová Renáta, Po-
spíšil Petr, Procházka Tomáš, Šenk Vladimír, Šimek Miloš, 
Švandová Ivana, Veleta Pavel, Vošický Dominik. 

Třída IX. D 
Třídní učitelka: Proňková Alena 
Počet celkem: 21, z toho chlapců 14, dívek 7 
Husáková Jitka, Chaloupka Jiří, Jeřábek Marek, Jindra Martin, 
Keller Václav, Kluchová Petra, Machotka Vít, Makovec Josef, 
Makovec Karel, Matura Jakub, Mayerová Michaela, Nigoš Ka-
rel, Panská Jana, Skopka Roman, Slavík Tomáš, Škrabal Petr, 
Štěpánková Nela, Tatíčková Radka, Tvrdíková Kateřina, Vág-
ner Miloš, Voňka Jakub 
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Po skončení druhé světové války došlo 
k definitivnímu odnětí hradu Nadaci zchudlých > 
šlechtičen na Pražském hradě. V roce 1948 se > 
dostal do majetku Správy státních lesů v Led-
či nad Sázavou. Od roku 1950 byla uvale-
na národní správa na veškeré budovy a vnitř-
ní zařízení hradu. Vše převzalo ministerstvo 
zemědělství, které hrad předalo Českosloven- J 
ským státním lesům. Lesy ho vlastnily nepře-
tržitě až do devadesátých let minulého století. 
V těchto letech si lesní závod postavil novou ) 
administrativní budovu a z hradu se vystěho- : 
val. Celou dobu, kdy hrad „lesy" vlastnily, se 
nedělala žádná větší údržba. Většinou se řešil jen havarijní stav 
Nej větším problémem, který j e dosud nevyřešen, je hradní most 
z roku 1838. Při přejíždění mostu tak hrozí sesutí kleneb. 

Po opuštění hradu Lesním závodem se město snažilo získat 
bezúplatně hrad do svého majetku. Ministerstvo však mělo jiné 
plány a celý areál přenechalo jako restituční náhradu soukro-
mému majiteli - kdesi z Jeseníku. Hrad tak měl nového majite-
le, který o něj neměl zájem a ihned ho nabídl k prodeji. Koupily 
ho čtyři ledečské soukromé firmy Aquacomp Hard s.r.o., Gala-

tek a.s., Glost s.r.o. a Jas Ledeč s.r.o. Pro spra-
vování hradu ustavily společnost Finza s.r.o. 
Brzy ale poznaly, že údržba a oprava hradu, 
odhadnutá v té době na dvě stě milionů ko-
run, je nad jejich síly. Nabídly ho, až na jed-
nu společnost, k odprodeji. O hrad měl zájem 
soukromý majitel, ale pro chybějící finance 
se musel hradu vzdát. V roce 1999 ho zakou-
pilo město Ledeč nad Sázavou. Vlastnilo tak 
většinový podíl. Čtvrtinu si dodnes ponecha-
la firma Aquacomp Hard s.r.o. Pro spravová-
ní hradu založily společnost Hrad Ledeč nad 
Sázavou s.r.o. Začíná velká oprava budov pod 

dohledem památkářů. Veškeré podklady pro opravy zpracová-
vá pražská projektová kancelář GIRZA - AT. Opravy se dočka-
ly všechny střechy, věž hradu a další. Neustále probíhají zabez-
pečovací práce ohradních zdí a parčíku s altánkem. V letošním 
roce se započalo i s opravou omítek. Hrad tak získává opět svůj 
lesk a město se nemusí za svoji dominantu stydět. Zatím však 
není stále vyřešeno využití celého objektu po opravách. Příš-
tě dokončení. 

-fp-

Z D I S T O R i e 

POMOC NOVOJIČÍNSKÝM 
Z iniciativy Ing. Jana Papeže, preziden-

ta České asociace zpracovatelů povodňo-
vých plánů jsme společně se starostou obce 
Troubky Mgr. Radkem Brázdou navštívili 
v pátek 3. července 2009 město Nový Ji-
čín na severní Moravě. Co mají společné-
ho Ledeč nad Sázavou, Troubky a Nový 
Jičín? Všechny tři obce postihla blesková 
povodeň. Troubky v roce 1997 a vyžádala 
si 9 obětí, Ledeč nad Sázavou v roce 2004, 
kdy bylo zaplaveno celé Pivovarské údo-

lí, a Nový Jičín na konci června letošního 
roku, kdy vinou povodně vyhasly dva lid-
ské životy. 

Na novojičínské radnici nás přijal sta-
rosta města Mgr. Ivan Týle ve slavnost-
ním úboru před svatebními obřady a ná-
sledně jsme proto jednali s místostarostou 
Ing. Vlastimilem Bártou, tajemníkem Mgr. 
Tomášem Vindisem a úředníky vodopráv-
ního úřadu a krizového štábu. Snažili jsme 
se krizovému štábu předat svoje zkušenos-

ti s odstraňováním následků bleskové po-
vodně, s řešením krizové situace a se zpra-
cováním povodňové zprávy. Po chvilce 
nedůvěry a oťukávání novojičínští úřední-
ci pochopili, že jsme nepřijeli ze žádných 
zištných důvodů a přijímali naše rady se zá-
jmem, povděkem a poznámkovým blokem 
na stole. Hlavně rady a zkušenosti Ing. Pa-
peže byly pro ně k nezaplacení. Upozorňo-
val je především na legislativní úskalí celé 
záležitosti a za vzor přitom Novojičínským 
dával Zprávu po povodni z Ledče nad Sá-
zavou, kterou označil za nejlépe zpracova-
ný dokument o povodni v celé ČR. Jeden 
výtisk této zprávy jsme jim věnovali spo-
lečně s elektronickou verzí na CD nosiči. 
Starosta Troubek přispěl též svými smutný-
mi zkušenostmi s oběťmi povodní, evakua-
cí a odstraňováním následků ničivé povod-
ně v roce 1997, po které zavedli v jeho obci 
jednotný vyrozumívací varovný systém po-
mocí zpráv SMS, což doporučil i Novému 
Jičínu. 

V roce 2004 Ing. Jan Papež a řada obcí 
a občanů z celé ČR pomohla Ledči nad Sá-
zavou, nyní jsme měli možnost obdobný 
způsobem pomoci v Novém Jičíně, byť bez 
finančních a humanitárních darů. 

Stanislav Vrba 
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50. Informační servis 
Přinášíme vám již 50. Informační servis. Ten první jsme otiskli v listopadových Ledečských novinách roku 2004. Od 

července 2005 pak vychází pravidelně měsíc co měsíc a za tu dobu jsme vám v něm poskytli 454 článků a přes 180 fo-
tografií. V této činnosti budeme pokračovat i nadále a prostřednictvím Ledečských novin vás informovat o aktuálních 
událostech, městském dění a jednáních radnice. 

• Informace z valných hromad 
Město Ledeč nad Sázavou je akcionářem ve dvou akci-

ových společnostech a podílníkem ve dvou společnostech 
s ručením omezeným, ve kterých na konci I. poloviny roku 
2009 proběhly valné hromady. Z jejich průběhu a programu 
vám přinášíme tyto informace. 

25. 5. 2009 Valná hromada společnosti Hrad Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o. 

Uskutečnila se v pondělí 25. 5. 2009 od 14:00 hodin 
v Ledči nad Sázavou. Společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. řídí tři jednatelé: Bohumil Svoboda za město (75 %), 
ing. Josef Zikmunda za firmu AQUACOMP Hard, s.r.o. (25 
%) a starosta města. Majetkem společnosti je ledečský hrad 
a její činnost je soustředěna na jeho správu a záchranu. 

Rozpočet společnosti na obnovu a velké opravy v roce 
2008 činil 2.780.000,- Kč. Skutečný rozpočet dosáhl výše 
3.081.716,- Kč zásluhou příspěvku města ve výši 1.440.000,-
Kč, příspěvku AH ve výší 480.000,- Kč, dotace MK ČR 
z programu záchrany arch. dědictví ve výši 800.000,- Kč, 
dotace z kraje Vysočina ve výši 280.000,- Kč a příjmu z fil-
mování ve výši 80.000,- Kč. 

Za tyto prostředky byla dokončena oprava střechy ma-
lého paláce za 977.725,- Kč, oprava hradní zdi za branou 
za 993.331,- Kč, autorský dozor činil 20.642,- Kč, zpraco-
vání projektové dokumentace na dalších 6 zakázek obnovy 
(3x fasády, zdi pod spodní branou, diagnóza památek, vodo-
vod a kanalizace) přišlo na 618.775,- Kč, ostatní opravy na 
33.680,- Kč. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 437.563,- Kč byl 
převeden do roku 2009. 

Provozní náklady společnosti v roce 2008 činily 445.547,-
Kč (energie, služby, pojistné, daně, poplatky, mzdy) při pří-
jmech 327.410,- Kč (nájemné, služby, úhrada z pojistného). 

V roce 2009 hospodaří společnost Hrad s rozpočtem 
ve výši 3.600.000.- Kč, ze kterého bude pořízena obnova 
a konzervace fasády jihovýchodní budovy, statické zabez-
pečení zdí vstupní brány, autorský dozor a projektová doku-
mentace na obnovu fasády části budov na horním nádvoří. 

Od svého vzniku v roce 1999 se společnosti Hrad zdařilo 
opravit všechny střechy, obnovit a zpřístupnit věž, opravit 
parkány a přilehlé zdi. To vše za více jak 18 mil. Kč. 

17. 6. 2009 Valná hromada společnosti Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 

Uskutečnila se ve středu 17. 6. 2009 od 10:00 hodin 
v Havlíčkově Brodě. Město Ledeč nad Sázavou na valné 
hromadě zastupoval radní MVDr. Pavel Vrbka na základě 
delegace ZM z 22. 12. 2008. Na valné hromadě byla před-
nesena a schválena výroční zpráva VaK, účetní závěrka za 
rok 2008, zpráva dozorčí rady VaK a rozhodnuto o rozdělení 
zisku. Město Ledeč nad Sázavou vlastní ve společnosti Vak 

84.170 ks akcií, což odpovídá podílu 10,2 %, má zde svého 
zástupce v představenstvu (RNDr. Pavel Policar - předse-
da představenstva) a dozorčí radě (Stanislav Vrba). Dle roz-
hodnutí valné hromady budou v letošním roce vyplaceny di-
videndy ve výši 7,05 Kč na 1 akcii, což po zdanění odpovídá 
6,- Kč na 1 akcii. Zdanění vyřídí společnost VaK, dividen-
dy převede na účet akcionářů do tří měsíců po VH. Pro naše 
město představuje dividenda hodnotu 505.020,- Kč. Tato 
částka bude použita na financování našich podílů na zpraco-
vání dokumentace pro stavební povolení kanalizace v Obr-
vani a na vybudování vodovodního řádu k průmyslové zóně 
Plácky. Na obě akce se nám podařilo letos získat dotace. 

22. 6. 2009 Valná hromada společnosti TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o. 

Uskutečnila se v pondělí 22. 6. 2009 od 15:30 hodin 
v Ledči nad Sázavou předjednáním Rady města Ledeč nad 
Sázavou, která vykonává funkci jediného společníka, neboť 
100% vlastníkem společnosti je Město. I tato valná hromada 
měla svůj obvyklý program, kde hlavními body bylo schvá-
lení roční účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaře-
ní za rok 2008. 

Hospodaření městské firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
v roce 2008 skončilo ziskem 444.000,- Kč, když výnosy do-
sáhly částky 15.829.000,- Kč při nákladech 15.385.000,-
Kč. Oproti roku 2007 jsou výnosy i náklady o 4 mil. Kč 
vyšší. Podrobnější informace o hospodaření TS jsme zveřej-
nili v červnových Ledečských novinách. 

25. 6. 2009 Valná hromada společnosti Úpravna vody 
Zelivka, a.s. 

Uskutečnila se ve čtvrtek 25. 6. 2009 od 10:00 hodin na 
úpravně vody v Hulicích. Město Ledeč nad Sázavou na val-
né hromadě zastupoval starosta města Stanislav Vrba na zá-
kladě delegace ZM z 22. 12. 2008. Na valné hromadě byla 
přednesena a schválena výroční zpráva a.s., účetní závěrka 
za rok 2008, zpráva dozorčí rady a.s. a rozhodnuto o roz-
dělení zisku. Město Ledeč nad Sázavou má ve společnos-
ti Úpravna vody Želivka, a.s. podíl pouhých 0,397 %. Nej-
větším podílníkem je město Praha, které vlastní přes 90 % 
akcií. 

• Konkurzní řízení na ředitele základní školy 
Ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou Mgr. Jaroslav 

Kosprd se rozhodl rezignovat na svoji funkci. Důvodem od-
stoupení dle jeho vyjádření je nemožnost zabránit masivním 
odchodům žáků 5. tříd na místní víceleté gymnázium a nepo-
chopení některých odpovědných lidí, jaké nebezpečí pro ZŠ 
i gymnázium z tohoto faktu vyplývá. 

Vzhledem k neměnnému rozhodnutí pana ředitele stojí 
před radou města, která vykonává funkci zřizovatele, úkol 
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení uvolněné funkce. 
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V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláš-
kou 54/2005 Sb. bude konkurzní řízení uspořádáno v tom-
to harmonogramu: 
15. 6. 2009 starosta požádal písemně KrU a ČŠI o zástup-

ce do konkurzní komise (KK) 
17. 6. 2009 ZŠ si zvolila svého zástupce do KK, školská 

rada si zvolila svého zástupce do KK 
22. 6. 2009 Rada města vyhlásila konkurzní řízení (KŘ) 

a jmenovala KK 
13.7. 2009 ve 12:00 hodin končí termín podávání přihlá-

šek do KŘ 
13.7. 2009 KK odešle dodejkou pozvánky uchazečům na 

KŘ 27. 7. 2009 
27. 7. 2009 KŘ na MěÚ Ledeč n.S. - vyhotovit zápis 

a předat RM do 16:00 
27. 7. 2009 RM jmenuje nového ředitele(ku) Základní 

školy od 1. 8.2009 
Po vyhlášení konkurzního řízení je časový prostor 3 týdnů 

na podání přihlášek a pak 2 týdny na přípravu pohovorů s při-
hlášenými uchazeči. K1.8.2009 by se nový ředitel uj al funkce 

a organizoval by si nový školní rok. Požadavky jsou stanove-
ny v textu vyhlášení KŘ, které bylo zveřejněno na úředních 
deskách Městského úřadu Ledeč nad Sázavou i ve vývěs-
kách a sborovnách školy. Vedení města nemá vytipovanou 
žádnou vhodnou náhradu na funkci ředitele ZŠ, cítí však po-
vinnost účastnit se aktivně v práci konkurzní komise. 

• Ledeč zůstává v I.A třídě 
Díky hektickému závěru a brankám V. Pechance se A mužstvo ledečského Kovofiniše udrželo v I.A třídě fotbalové sou-

těže kraje Vysočina. Během jarní části této soutěže klesalo níže a níže a v posledních třech zápasech se nakonec zachránilo 
a skončilo na poměrně slušném 8. místě. Radnici nepřísluší hodnotit sportovní výsledky, hráče či trenéry, ale skutečnost, že 
ledečští fotbalisté se po desetiletí pohybovali na špici soutěže a dokázali nahlédnout před 25 lety i do krajského přeboru, za-
vazuje. Nejen hráče a funkcionáře, ale i radnici, která je hlavním sponzorem TJ Kovofiniš. 

Radnici vždy těší dobrá reprezentace města, fungující sportovní oddíly a nabídka sportovních aktivit hlavně mládeži. Pro-
to se i zajímá o současné změny v TJ Kovofiniš, kde se fotbalový oddíl přetváří na fotbalový klub FK Kovofiniš, a též o mož-
nosti opravy fotbalového stadionu a kabin. Bohužel milionový dluh z minulosti za zřícenou opěrnou zeď u tenisových kur-
tů, kterým stát TJ Kovofiniš zatížil, svazují ruce jak městu, tak TJ. 

Ustavující schůze FK Kovofiniš proběhla 26. 6. 2009. Z kusých zpráv, které radnice má, prý za nízké účasti členů fotba-
lového oddílu a bez účasti zástupců města. Jak bude občanské sdružení FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou fungovat, jak se 
vypořádá se svými právy a závazky s TJ Kovofiniš, bude radnici zajímat i proto, aby byla pro Ledeč zachráněna nejen kraj-
ská A třída, ale i kopaná sama. 

-sv-
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• Poděkování Mgr. Jaroslavu Kosprdovi 
Panu Mgr. Jaroslavu Kospr-

dovi patří poděkování za devíti-
leté působení ve funkci ředitele 
základní školy, za zvládnutí pro-
cesu slučování dvou ledečských 
základních škol, za jeho přínos 
k rekonstrukci budovy ZS Ko-
menského a hlavně za změnu 
k lepšímu v prezentaci činnos-
ti školy, na čemž on sám má lví 
podíl. Ať se mu na novém půso-
bišti daří stejně dobře. 



V roce 1985 byl zpracován projekt odbahnění rybníka Hutě 
II. Projekt byl zpracován projekčním střediskem UV ČRS Pře-
louč. Realizace byla provedena v roce 1986. Celkový náklad či-
nil 630 000,- Kč. Odbahnění provedla Státní traktorová stanice 
Havlíčkův Brod. V roce 1987 odchází ze zdravotních důvodů 
z funkce předsedy MUDr. Vojíř Jan, který stál v čele organizace 
čtrnáct let. Na jeho místo byl zvolen dosavadní hospodář Boha-
tý Vladislav. Výbor pracuje ve složení: 

Bohatý V. - předseda, Krátký M. - místopředseda, Jelínek M. 
-jednatel, Nulíček K. - hospodář, Roul J. - zást. Hospodáře, 
Píbil M. - ved. líhně, Ryšavý J. - člen výboru-líhňař, Janák M. 
- rybniční hospodář, Casar M. - vedoucí kroužku mládeže, Po-
pek Fr. - ved. kroužku mládeže, Herout V. - pokladník, Miřác-
ký Fr. - účetní, Komárovský Fr. - referent PV PP, Kosík A. -
pstruhový hospodář, Vrzáček M. - referent čistoty vod, Flekal 
Fr. - brigádnický referent, Veselka J. - pstruhový referent, Pav-
lík J. - předseda KRK, Tvrdík M. - člen 
KRK, Mrkla Fr. - člen KRK. 

V roce 1987 dochází též k dokonče-
ní odbahnění rybníka Hutě I. s nákladem 
40 000,- Kč. V roce 1988 k realizaci 
dlouho diskutovanému problému - vý-
stavba malé vodní elektrárny. MěNV Le-
deč n. S. byla zadána studie, která byla 
vyhotovena v měsíci květnu 1989. Rea-
lizace začala v závěru roku 1989. Velmi 
v tomto ohledu pomohl KV ČRS, který 
na tuto akci zapůjčil 160 000,- Kčs. 

Líheň a pstruhové hospodářství - od-
chov násad. Od svého uvedení do provo-
zu v roce 1980 vyprodukovala pstruhová 
líheň do dneška statisíce plůdku pstruha 
obecného a sivěna amerického. V prv-
ním roce provozu to bylo 100 000 plůd-
ků Pok a 160 000 plůdku Sik. Na počátek to byl výsledek do-
stačující, ale vzhledem k tomu, že kapacita líhně byla podstatně 
větší, bylo třeba hledat cesty, jakým způsobem každoročně zís-

kat takové množství generačních ryb, které by zajišťovalo pro-
dukci odpovídající možnostem líhně. 

Systematickou prací na chovných potocích, získáním něko-
lika pstruhových rybníků a dobrou spoluprací s některými or-
ganizacemi lze konstatovat, že se tato práce daří. O tom hovoří 
výsledek líhně v roce 1988, kdy bylo vyprodukováno 437 000 
Pok a 250 000 Sik. Plůdek z líhně už tak zásoboval nejen kraj 
východočeský, ale také jihočeský a středočeský. 

Do nejbližší budoucnosti počítali rybáři rozšířit produkci lo-
sosovitých ryb o další druhy, a to o pstruha duhového a lipana 
podhorního. 

V roce 1984 byla líheň modernizována. Touto modernizací 
získali místní rybáři možnost líhnout i ostatní druhy ryb. Byl 
tak postupně zvládnut umělý výtěr, síha-marény, peledě, šti-
ky, ale v malém množství (vzhledem k nedostatku generačních 
ryb) i ryb nedostatkových - bolena, tlouště a parmy. 

Sportovní rybolov. Organizace obhos-
podařuje pstruhový revír Stvořidla na Sá-
zavě č. 11. Dík pravidelnému zarybňová-
ní dvouletou násadou pstruha obecného 
zde v posledních letech stoupá návrat-
nost. A tak zejména po uvedení do pro-
vozu čistírny odpadních vod v H. Brodě 
a Světlé n. S. se jedná o mimořádně při-
tažlivý pstruhový revír i zvýšený zájem 
rybářské veřejnosti. Z tohoto důvodu 
bude třeba ze strany nadřízeného orgánu 
zvýšit úměrně zarybňovací plán, aby po-
travně bohatý úsek řeky Sázavy byl plně 
využit a přinesl sportovním rybářům co 
největší využití. V roce 1999 oslavila 
místní organizace osmdesáté výročí své-
ho založení. Místní rybáři úspěšně udr-
žovali malou vodní elektrárnu na řece 

Sázavě ve městě, vypouštěli násadu do řeky a při další činnosti 
odpracovali řady brigádnických hodin. 

Zleva Václav Záviška, Littnauer — práce na 
Hutích I. 

Rybářké závody 

Kategorie dospělých: 
1. Syrovátka Pavel 632 cm Plaňany 
2. Pavlíček Zdeněk 452 cm Žďár nad Sázavou 
3. Vacík Zdeněk 398 cm Havlíčkův Brod 

6.Valoušek Jaroslav 258 cm Ledeč nad Sázavou 

Kategorie dětí do 15 let 
1. Beránek Lukáš 138 cm Světlá nad Sázavou 
2. Dubová Adriana 112 cm Ledeč nad Sázavou 
3. Janeček Radek 101 cm Proseč 

První červnový víkend, přesně 6. června, se uskutečnil na chovném rybníku HUTĚ II. v Ledči nad Sázavou již 39. ročník Rybář-
ských závodů dospělých i dětí do 15 let. Za přispění řady sponzorů se závodilo o hodnotné ceny v obou kategoriích. Vítěz v kate-
gorii dospělých převzal i putovní pohár. Nejvýše umístěný závodník z Ledče nad Sázavou, také v obou kategoriích, převzal z ru-
kou zástupce městského úřadu Cenu starosty. V kategorii dospělých se závodu zúčastnilo 84 startujících a v kategorii dětí do 15 
let 21 startujících. Přestože se v dětské kategorii některým závodníkům nepodařilo ulovit žádnou rybu, všichni si nakonec odnes-
li alespoň cenu za účast. 
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CO NÁM ŘÍKAJÍ 
PSI ŘEČÍ TĚLA 

Psi jsou zvířata, která 
své vnitřní pocity a ná-
lady vyjadřují především 
tak zvanou ŘEČÍ TĚLA. 
Používají celé své tělo ke 
komunikaci s námi lidmi 
a mezi sebou především. 
Pomocí různých poloh 
nám sdělují vše, co cítí = vzrušení, obavu, bo-
lest, radost nebo zklamání. 

Chcete-li vnímat náladu svého štěněte, 
dívejte se na jeho ocásek, oči, uši, tlamku 
a vlastně kompletně na celé tělo. Platí to sa-
mozřejmě i u dospělých psů, tam je vše více 
výrazné a rozšířené ještě o výrazy hrozby či 
namlouvání si partnera. 

Abychom mohli dobře se psem komuniko-
vat a dále s ním pracovat ve výchově a vý-
cviku, je potřeba opravdu dobře pochopit, co 
nám pes „říká" psí řečí těla. Signály jsou růz-
ně intenzivní, ať už se pes dorozumívá s člo-
věkem nebo jiným psem. POJĎ SI HRAT je 
- v překladu - zadeček nahoře, přední tlap-
ky celou délkou na zemi a veselé mávání oca-
sem. POLEKANE štěně (pes) se „stahuje" do 
sebe = sklání hlavu, sklápí uši dozadu, hrbí 
se a ocas dává mezi zadní nohy. SEBEJISTÝ 
pes naopak „roste", ocas i hlavu drží nahoru 
a kouká zpříma, uši vzhůru. HROZÍCÍ pes 
naježí hřbet, ocas nese strnule nahoru a cho-
dí po špičkách = chce být co nej větší. Někdy 
se přidává i vrčení a cenění zubů. KLIDNÝ 
pes má ocas v neutrální pozici šikmo dolu, ně-
kdy mívá otevřenou tlamu a oči klidné. POD-
ŘÍZENÝ pejsek se plazí s přední částí těla na 
zemi, ocasem buď staženým mezi nohy nebo 
přehnaně mávajícím. Časté bývá u mladých 
psů učůrávání a také třeba úplné převalení na 
záda. Někdy bývá lidmi špatně chápáno VR-
TĚNÍ OCASEM. Ve většině případů to je přá-
telské gesto. Ale jsou situace, kdy psi máva-
jí ocasem, když jsou nervózní, vylekaní nebo 
znepokojení. Je proto vždy potřeba „číst" va-
šeho psa CELÉHO! Při přátelském vrtění je 
pes uvolněný, při vyjadřované nervozitě je 
tělo strnulé a napjaté. 

PODÁVÁNÍ TLAPKY je výzva ke hře, 
snaha o udobření nebo výzva „všímej si mne". 
OPAKOVANÉ OLIZOVÁNÍ se je známka 
nejistoty a takoví psi žádají o uklidnění nebo 
řešení napjaté situace. 

Mezi vámi a vaším psem pravděpodobně 
někdy dojde k nedorozumění, zvlášť u začí-
najících chovatelů. Aleje potřeba se opravdu 
snažit bez negativních emocí pejska, psa i ha-
fana pochopit a dát mu zpět také správný sig-
nál. Pak teprve dojde k dobrému vztahu mezi 
člověkem a jeho psem. (Nebo vlastně: Mezi 
psem a JEHO člověkem...) 

JP 

ZKO Ledeč nad Sázavou NEBYLA po-
řadateli Staročeské poutě na Hradě ve 
dnech 26. -28. 6. oslovena, aby předvedla 
ukázku výcviku psů! Proto nemáme zod-
povědnost za neuskutečněnou akci! MY 
bychom v žádném případě nenechali naše 
příznivce čekat...! Všechny zveme po-
slední srpnovou sobotu k nám na cvičiš-
tě Rašovec na PSÍ LOUČENÍ S PRÁZD-
NINAMI! 

XVI. ročník Slavností piva v Ledči nad Sázavou proběhl v tradičním termínu na 
svátek Cyrila a Metoděje v neděli 5. července 2009. Přes obavy z počasí, které po celý 
předchozí týden bylo nevypočitatelně, bouřlivé, dusné a deštivé, se tentokrát po celé 
sváteční odpoledne po nebi líně honily neškodné mráčky, které jen občas zastínily hře-
jivé letní slunko. To si občas posvítilo jak na dechovou hudbu Golčovanka, která pod 
vedením Tomáše Kotěry vyhrávala známé melodie od 14 hodin, tak na dívčí pěvec-
kou skupinu LuŠtěLa (Lucka, Štěpánka, Larisa z VIII.B), jež překvapivě dobře oživi-
la krátkou prodlevu mezi kvalitní dechovkou Golčovanky a známými country písněmi 
ledečského Víkendu, který letos slaví již 25 let své existence. Na Víkend pak navá-
zala další ledečská skupina Psychohlína (nej lepší rocková kapela ze Souboře), čímž 
v podvečer odstartovala přehlídku rokových kapel. Po ní se totiž ještě představil ko-
línský Orion a program vyvrcholil koncertem legendy české metalové scény skupiny 
Arakain, mimochodem také pětadvacetileté. 

Kromě kvalitních hudebních produkcí byl po 16. hodině k zhlédnutí i neméně kva-
litní exhibiční fotbálek nesmiřitelných rivalů - mužstev sousedních měst Světlá a Le-
deč. Zápas skončil remízou 4:4. V týmu domácích opět nastoupili bratří David a Lu-
káš Kalivodovi a Ondřej Sourek. 

Samozřejmě nesmíme zapomenout na tradiční stánky s pivem, kde se o přízeň ná-
vštěvníků předháněly přední tuzemské značky, a na vonící uzenářské výrobky, které 
povzbuzovaly chuť právě na to pivo, a v neposlední řadě také na Zdendu Slepičku ne-
zvykle oholeného a vymydleného, jak v saku, vestičce a kravatě dohlížel na pořádek. 

V noci po nádherném 
koncertu Arakainu pak XVI. 
Slavnosti piva přešly v dis-
kotéku DJ Kaliče, jež duně-
la červencovou nocí v centru 
města až do třetí hodiny ran-
ní. Chmury a obavy pořada-
telů tím vzaly určitě za své 
a tak se snad můžeme tě-
šit na další již XVII. ročník 
příštího 5. července. 
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INFORMACE 
O P Ř I J A T Ý C H S T U D E N T E C H 

Uvádíme aktuální počty přijatých studentů 
pro školní rok 2009/2010 a jednotlivé obory 
naší školy: 
Gymnázium osmiletý cyklus - 30 studentů 
Gymnázium čtyřletý cyklus - 27 studentů 
Obory Střední odborné školy: 
Informatika v ekonomice - 20 studentů 
Strojírenství - 19 studentů 
Strojní mechanik - 13 studentů 
Podnikání - 38 studentů 
A obor Vyšší odborné školy - Ekonomika 
a management podniku - 45 studentů. 
Všichni tito studenti již odevzdali zápisový 
lístek, to znamená, že nastoupí 1. září 2009 
na naši školu. 

Ředitelství školy 

V Ý S T A V A N A T É M A S T R O M Y 
Tato výstava byla součástí projektu Arbore-

tum - škola v přírodě. Byla zde umístěna vý-
tvarná díla a fotografie žáků obou základních 
škol, které žáci vytvářeli o hodinách výtvar-
né výchovy a digitálních technologií. Výstava 
byla zahájena 10. června 2009 vydařenou ver-
nisáží. Úvodního slova se ujal p. ředitel spo-
lečně s panem starostou, následovalo vystou-
pení našich žáků. Byli jsme potěšeni velkou 
účastí na vernisáži, za což touto cestou všem 
děkujeme. 

Realizační tým 

Provádíme montáže, opravy elektroinsta-
lací a hromosvodů rod. domků, průmys-
lových objektů, domácích telefonů, roz-
vaděčů, vše včetně revizí. 
Dáte prodej elektromateriálu, spotřebičů 
- sporáky, boilery, přímotopy, elektrokot-
le (se zapojením pro bydlení - s DPH 9%) 
Tel. 602 252 365, elektro@elkomplex.cz 

NABÍZÍM soukromá hodiny angličti-
ny s rodilým mluvčím. Kontakt na tel: 
Petra 724 883 260. 

Ukončení školního roku dětí z MŠ 28. října 
Koncem května 2009 

děti a paní učitelky z hor-
ní a dolní smíšené třídy 
Mateřské školy 28. října 
navštívily chovatelskou 
stanici koní „Rozárka". 
Z důvodu zajištění bez-
pečnosti s námi jela i paní 
uklizečka. Děti zde měly 
možnost svézt se na koni 
a vidět tak svět z větší výš-
ky. Pro mnohé to byla prv-
ní jízda na koni. Rozzáře-
né úsměvy na dětských 
tvářích byly důkazem, že 
se ani trochu nebojí. Na závěr zaměstnanci chovatelské stanice předali každému klu-
kovi i holčičce dárek. Vraceli jsme se všichni plni zážitků a s příslibem, že do Bykáně 
u Kutné Hory znovu přijedeme. 

1. června jsme Den dětí oslavili sportovním dnem na stadionu v Ledči nad Sáza-
vou. V závodivých hrách v běhu, hodu míčkem a skoku do dálky děti prokázaly svou 
pohybovou obratnost. Na zpáteční procházce městem jsme se zastavili v cukrárně na 
zmrzlinu. 

15. června jsme podnikli výlet vlakem do Vlastějovic. Zážitek z jízdy vlakem byl 
krásný, ale ještě jedno překvapení děti čekalo ve Vlastějovicích. U červené turistické 
značky našly vzkaz, že mají hledat další podobné značky a dopisy. Pěší túra se rázem 
změnila v dobrodružnou výpravu, která uchvátila nejen starší děti, ale i ty nejmlad-
ší. S nadšením vyhledávaly dopisy ukryté poblíž turistických značek. Některé dopisy 
byly zasunuté v mezeře mezi kameny, v kůře stromů, v krtině hlíny, pod klacíky apod. 
Každý objev byl malým vítězstvím a zajímavé bylo i odpovídání na otázky. Kdo žije 
u vody? Jaké nebezpečí na vás číhá v přírodě? Jak pomůžete kamarádovi v nesnázích? 
Poslouchejte ptáčky. Jaké poznáte květiny? Které ryby znáte? Cesta podél řeky Sáza-
vy nám rychle utekla a v posledním dopise děti našly pochvalu za splněné úkoly. Slad-
ší odměna čekala děti v Budčicích u kiosku na břehu řeky Sázavy. Nenašel se nikdo, 
komu by nanuk nechutnal. Dalším velkým zážitkem bylo napouštění vody stavidlem, 
které dětem ukázal majitel mlýna v Budčicích. Krásné počasí, plno dojmů a cesta vla-
kem umocnila úžasný pocit z nádherně prožitého dne. 

Paní učitelky: H. Vlasová, L. Mikotová, M. Valoušková 

NEJLEPŠÍ ZAHRANIČNÍ STUDENT NĚMECKA JE ČEŠKA Z LEDČE NAD SÁZAVOU 
Soňa Žáčková vyhrála letošní Cenu 

DAAD (Německá akademická výměnná 
služba) pro nejlepšího zahraničního stu-
denta v Německu. 1. června 2009 jí ocenění 
osobně předal ministr zahraničí Spolkové 
republiky Německo Frank-Walter Stein-
meier. Udělení ocenění se konalo na Vác-
lavském náměstí v Praze v rámci slavnostní 
akce „20 let svobody - Německo děkuje". 
Slavnostnímu aktu byl přítomen i ministr 
zahraničí ČR Jan Kohout, bývalý ministr 
zahraničí Jiří Dienstbier a starosta Prahy 
1 Petr Hejma. 

Soňa Žáčková je ledečská rodačka a vět-
šinu let až do maturity prožila právě v Led-
či. Navštěvovala zde osmileté gymnázium 
a různé sportovní kroužky. V době studia 
na gymnáziu reprezentovala školu v růz-
ných jazykových a matematických olym-
piádách. 

I když v současné době nemá moc příle-
žitostí v našem městě pobývat, vždy ráda 
přijíždí, má-li příležitost, do Ledče na ná-
vštěvu svých rodičů. 

O akci informovaly některé německé de-
níky a německý rozhlas. 

Například deník Prager Zeitung uvedl: 
„V první řadě se cítím velice poctěna, že 

jsem toto ocenění získala", říká Soňa Žáčko-
vá a dodává, že ji kromě toho těší i peněžní 
cena ve výši 1000 Euro. „Vzhledem k tomu, 
že během svého intenzivního studia nemám 
čas pracovat, se mi ty peníze velice hodí," 
říká. Kromě vynikajících studijních výsled-
ků v MBA programu „International Manage-

ment" se 25-letá Češka vyznamenala mnohý-
mi mimostudijními aktivitami jakož i sociální 
a společenskou angažovaností. 

Po maturitě na gymnáziu ve svém rodném 
městě Ledeč nad Sázavou (kraj Vysočina) za-
čala Soňa roku 2003 studium na Vysoké ško-
le ekonomické v Praze. V září minulého roku 
získala Češka stipendium a nastoupila na uni-
verzitu Handelshochschule Leipzig (HHL). 
Kromě toho Soňa patří do okruhu 25 tzv. 
„WiWi-Talents" ze stejnojmenného progra-
mu v rámci „WiWi-Online". Tímto projektem 
jsou podporováni nej lepší studenti ekonomie 
v německy mluvících zemích. Jako vysoce na-
daná na HHL se Soňa zařadila mezi 5 procent 
nej lepších studentů svého ročníku a prosadi-
la se vůči více než stovce dalších uchazečů 
z celého Německa. Účastí na WiWi-Talents-
Programm získají studenti díky úzkému pro-
pojení programu s ekonomikou kontakty k re-
nomovaným podnikům. 

Co bude Soňa Žáčková dělat po studiu, ví 
docela přesně. „Nějaký čas zůstanu v Němec-
ku." Je přesvědčena, že s titulem MBA z HHL 
tam má lepší šance najít dobré zaměstnání 
než v Čechách. „Ráda bych pracovala v ob-
lasti financí v mezinárodní společnosti v Ně-
mecku". 

Z 1 D/|\IKÉ 
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LEDEČSKÝ 
MOTOKROS 

2009 
Další ročník Ledečského motokrosu se 

jel, tentokrát v jarním termínu, na velmi 
dobře připravené trati dne 8. května 2009 
a za pěkného počasí mu přihlíželo 1300 
platících diváků. Závod byl opět součás-
tí přeboru Východočeského kraje SMS 
Pardubice - MATERIA CUP 2009 a byl 
vypsán ve všech třídách 65 ccm, 80 ccm, 
Veterán I, Veterán II, Veterán III, Hob-
by 125, Hobby Open, 125 ccm a Open. 
Celkově bylo přihlášeno 197 jezdců a vi-
děli jsme přední jezdce přeboru kraje 
i ČR. Asi největším lákadlem mezi re-
prezentanty byl Jiří Cepelák z YAMA-
HA PROFI AUTO CZ, který v nej silněj ší 
třídě Open vévodil. Zvládnout v jednom 
dni závodu tak početné jezdecké pole 
a tolik tříd kladlo na pořadatele enormní 
požadavky. Za to, že se podařilo dodržet 
nabitý časový program a nedělat chyby, 
jim patří velký dík a uznání. Ukazuje se 
však, že díky nárůstu počtu přihlášených 
jezdců a tolika vypsaným třídám je tento 
systému závodů pořadatelský na hrani-
ci zvládnutelnosti - není čas na úpravu 
trati, kropení atd. - což vyvolává napětí 

v řadách jezdců i pořadatelů. Pro divá-
ky je pak závod svojí délkou únavný 
a nemá gradaci. 

Pro příští ročníky už proto jednáme 
s SMS Pardubice o tom, že bude nutno 
systém přeboru SMS změnit. Vlastní zá-
vody byly zajímavé a napínavé. Z členů 
AMK Ledeč nad Sázavou se závodů zú-
častnili: ve třídě 125 ccm Radim Dole-
žal (9. místo), Hobby 125: Ludvík Gabko 
(5. místo), Tomáš Urban (9. místo), Petr 
Pospíšil, Tomáš Krajíček, David Jandá-
ček, Miloš Vágner, Lukáš Svoboda, ve 
třídě Hobby Open: Stanislav Jasanský 
(10. místo), ve třídě Veterán I: Pavel Po-
licar (19. místo). Z ostatních místních 
jeli ve třídě Hobby 125 Ladislav Krupka, 
Lukáš Prchal (8. místo), Martin Krajíček 
(20. místo), ve třídě 125 Tomáš Kaňkov-
ský, ve třídě Hobby Open Josef Vorlický 
(4. místo). Nepříjemným zklamáním pro 
nás byly služby stravování, zajišťované 
profesionální firmou, která podcenila po-
čet návštěvníků. Mrzí nás to a pro příští 
ročník bude stravování svěřeno více fir-

Na stupních vítězů se v jednotlivých tří-
dách umístili: 
Třída 65 ccm: 
1. Jakub Novotný, CERMEN racing team 
Třída 80 ccm: 
1. Dušan Drdaj, MŇUK MOTOKROS 
TEAM Vysoké Mýto 
Třída HOBBY 125: 
1. Michal Křivka, MOTOTRADER RA-
CING TEAM 
Třída HOBBY OPEN: 
1. Jan Jílek, SMS motokrosu Pardubice 
Třída 125 ccm: 
1. Petr Michalec, UFO racing team 
Třída OPEN: 
1. Jiří Čepelák, YAMAHA PROFI AUTO 
CZ 
Třída Veterán I: 
1. Zdeněk Špaček, UFO racing team 
Třída Veterán II: 
1. Bohdan Růžička, REMATE RACING 
TEAM Pardubice 
Třída Veterán III: 
1. Zdeněk Šimon, SMS motokrosu Par-
dubice 

Ing. Vladimír Křivánek, foto V. Skála 

POLABINY CUP 09 
Ve dnech 12.-14. června 2009 se minižákyně Ledče zúčastnily mezinárodního tur-

naje v Pardubicích. Na 17. ročníku „Polabiny Cup 2009" nastoupily v kategorii 4+1. 
Postupně porazily družstva: Praha-Háje 19:1, Ivanka při Dunaji 19:3, Ústí n. L. 

22:0, SKP Pardubice (kluci) 12:4, Pardubice A 16:6, Ivanka při Dunaji (kluci) 12:3 
a Pardubice B 14:2 a turnaj vyhrály. 

Trenéři: Lenka Beránková a Petr Hick 

STUDIO SALVĚ 
Nádražní 270 (naproti poště) 

Ledeč nad Sázavou 
Nabízené služby: 

KOSMETIKA 
Jana Roulová 

tel.: 776 271 262 

KADEŘNICTVÍ 
Martina Stehnová 
tel.: 603 812 272 

stříhání dle možností také 
bez objednání 

Daniel Prchal 
tel.: 739 643 272 

MASÁŽE 
přístrojové lymfodrenáže 

Romana Šobrová 
tel.: 777 553 063 

Michal Mendl 
tel.: 776 862 852 

SUCHÁ PEDIKÚRA 
Radka Bezpalcová 
tel.: 739 025 886 

Těšíme se na Vás! 

Vítězné družstvo 
minižaček. Ležící: 
Katka Lebedová. 
Uprostřed zleva: 
Lucie Červenková 
a Andrea Vosíková. 
Stojící zleva: Tere-
za Sekotová, Niko-
la Kozáková, Ni-
kola Červenková, 
Sabina Hicková 
a Gábina Fialová 

im^tmi wwiny i i 



HASIČI SOUTĚŽILI 
Okrsek č. 17 opět po roce soutěžil v požárním sportu, tentokrát 

v Prosíčkách. Za zpočátku deštivého počasí se dne 16. května 2009 se-
šly jednotky sboru dobrovolných hasičů z okrsku č. 17 v Prosíčkách 
u rybníka, v krásném prostředí, na dobře předem připraveném závo-
dišti. Sešlo se rekordních 15 soutěžících družstev, i když okrsek č. 17 
má pouze 10 SDH, tak 3 sbory daly dohromady 2 soutěžní družstva, 
jednalo se o sbor Hradce, Číhoště a Kozlova, mužstvo Ledče dalo do-
hromady tým žen a družstvo Bělé tým dětí. Po prezentaci začala sou-
těž slavnostním nástupem soutěžících. Na domácí půdě je přivítal sta-
rosta obce pan Josef Jaroš a za okresní výbor hasičů pan Josef Cihlář 
z Číhoště. Poté si velitelé vylosovali startovní pořadí. Rozhodčí pod 
vedením pana Hesle si rozdělili úseky a nic nebránilo tomu, aby sou-
těž začala. 

O půl třetí odpoledne první závodník vyběhl na trať na 100 metrů 
překážek. Zde si své síly změřilo celkem 39 jednotlivců. Tentokrát se 
domácím borcům moc nedařilo, a tak žezlo za ně museli převzít souse-
dé z Kozlova a z Číhoště (uvedu prvních 5 závodníků). 
1. Borovský Tomáš - SDH Kozlov, 2. Borovský Roman - SDH Kozlov, 
3. Tvrdík Lukáš - SDH Číhošť, 4. Prášek Tomáš - SDH Číhošť, 5. Ve-
selka David - SDH Habrek. 

Po ukončení běhu na 100 metrů překážek následovala přestávka, aby 
si závodníci mohli připravit své stroje a hadice na požární útok. Po 
16. hodině začala druhá část měření sil (soutěží celé sedmičlenné druž-
stvo). Výsledky v požárním útoku: 

1. SDH Ledeč, 2. SDH Číhošť I, 3. SDH Bělá, 4. SDH Habrek, 5. SDH 
Hradec II. 

I když se počasí umoudřilo a těsně před začátkem soutěže sluníč-
ko vystřídal déšť, tak jak už to při každé soutěži bývá, dočkali jsme se 
v obou disciplínách několika neplatných pokusů, které nám zamícha-
ly celkové pořadí: 
1. SDH Ledeč 6. SDH Kozlov I 11. SDH Jedlá 
2. SDH Číhošť I 7. SDH Bělá 12. Číhošť II 
3. SDH Kozlov II 8. SDH Chřenovice 13. Hradec I 
4. SDH Habrek 9. SDH Prosíčka 
5. SDH Hradec II 10. SDH Pavlov 

Tato soutěž byla pro diváky velmi zajímavá, neboť sání neprobíha-
lo klasicky z kádě, ale z místního rybníka. Diváci se sešli v hojné míře, 
takže nebyla nouze o nějakou legraci. Na závěr mi dovolte, abych jmé-
nem svým a jménem pořadatelů-hasičů z Prosíček poděkoval všem or-
ganizátorům, rozhodčím a všem, kdo se na této soutěži podíleli, včetně 
sponzorů, bez kterých se dá málokterá akce pořádat. Poděkování patří 
též i majitelům pozemků, na nichž se soutěž konala. Soutěž byla ukon-
čena vyhlášením výsledků a předáním hodnotných cen, které zajistil 
domácí sbor. Poté co velitel soutěže zavelel k rozchodu, tak se ujala zá-
bavy hudba pod vedením Míly Matlacha. Všichni se dobře bavili až do 
pozdních nočních hodin. 

Josef Borovský, starosta okrsku č. 17 

VODA-TOPENÍ-PLYN 
LEDEČ NAD S Á ZA V O U 

koupelny o bytová jádra o opravy 
rodinné domy o montáže rozvodů 

Kontakt: 721 160 987 
KOUPÍM rodinný domek v Ledči n. S. 

nebo blízkém okolí. 
PRODÁM byt 3+1 (75 m2) na sídlišti 
v Ledči n. S. Kontakt: 774 094 237 

Prodám vilu v blízkosti centra Ledče nad 
Sázavou za 1,703.000,- Kč. 

Tel.: 605 930 118 

Prodám dům v rekonstrukci, 3 km od 
Ledče n. S., za 1,1 mil., tel: 776 814 141 

Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group 

přijme 
REPREZENTANTA 

- POJIŠŤOVACÍHO PORADCE 
NABÍZÍME: 
• Zázemí „Pojišťovny roku 2008" 
• Pracovní poměr na plný úvazek 
• Pružnou pracovní dobu - vlastní 

organizace času 
• Různorodou pracovní náplň 
• Práci s lidmi 
• Stálou péči o zaměstnance a profesní rozvoj 
• Kvalitní školení a podporu celého týmu po-

radců 
• Nadstandardní zaměstnanecké výhody 
• Působnost v oblasti vašeho trvalého bydliště 
• Možnost vedení vlastní obchodní 

skupiny 
• Možnost převodu kmene stávajících 

klientů 

POŽADUJEME: 
• SŠ/VŠ (minimálně výuční list) 
• Aktivní přístup k práci 
• Ochotu poskytovat kvalitní služby našim kli-

entům 
• komunikativnost, bezúhonnost 

Váš profesní životopis zašlete na e-mail: 
jnajman@koop.cz, nebo písemně na: 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 
Vienna Insurance Group 

Ing. Jaromír Najman 
Dolní 227 580 01 Havlíčkův Brod 

Tel. 602 694 388 

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 Hněvkovíce (na návsi) 13 h Zruc n. Sázavou (před OD Sázavanka) 
14 h Zbraslavice (na náměstí) 15 Chlístovice (na návsi) 15.30 Červené Janovice 

(na městečku) 16 h Bohdaneč (naproti 0Ú) 

Prodej 8. 5. 2009 stáří cena: 
Kuřice černé, červené 14-18 týd. 130-150,- Kč 
Kačeny pekingské (české bílé brojlerové) 1-3 týd. 60-80,- Kč 
Kačeny barbarie (husokačeny) 1-3 týd. 90-110,- Kč 
Husy (české bílé domácí) 1-3 týd. 130-150,- Kč 
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6-8 týd. 210-270,- Kč 
Prodej 14. 8. 2009 
Kuřice černé, červené 14-18 týd, 130-150,- Kč 
Kunce modré, kropenaté, sussex 9 týd. 110,- Kč 

Prodej 2. 10. 2009 
Kuřice černé, červené 14-18 týd. 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 

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. 

mailto:jnajman@koop.cz
mailto:gallus.extra@gmail.com
mailto:otakar.kubat@ledecns.cz
http://www.ledecns.cz

