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O Z N Á M E N Í 
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 

DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 
Starosta Města Ledeč nad Sázavou pan Stanislav Vrba podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e : 

Volby do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou a volby do Senátu Parlamentu CR se konají: 
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

V případě konání II kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: 
v pátek dne 22. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 23. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 

LEDEČSKE NAMESTIprochází neustálými proměnami, většina z nich je ku prospěchu, jako například oprava domu 
č. 139 -ATOS. Takto opravený dům je opravdovou ozdobou. Věřme, že i úprava autobusového nádraží v západní čás-
ti náměstí bude nejen funkční, ale také vkusně dotvoří proměnu této části města. 

JSME TU PRO VÁS JIŽ 20 LET 
Elektro SPEKTRUM s.r.o. (společník sítě Expert) 

Začátky byly těžké, cesta dlouhá, ale naše práce má smysl! 
Pokud se nám někdy něco nepovedlo, omlouváme se, ale stále rostoucí počet 

našich zákazníků nás utvrzuje v tom, že pro Vaši spokojenost děláme maximum. 
O našich výhodných cenách, službách se můžete přesvědčit kdykoliv na našich 

prodejnách, rádi Vás přivítáme! 

Jako poděkování za Vaši dlouholetou přízeň prosím 
využijte naší výjimečné NAROZENINOVÉ nabídky 

v prodejně SPEKTRUM na ledečském náměstí 

15. 10. 2010 od 8 hodin 
NEOPAKOVATELNÁ nabídka skvělých cen, vystoupí Elvis Presley, bohatá 
TOMBOLA, dárek pro každého, ochutnávka vína, předváděcí akce, atd. 

V životě zdraví a štěstí Vám přeje 
zakladatelka společnosti Elektro SPEKTRUM s. r. o., Brožová Jaroslava 

SOCIÁLNÍ CENTRUM 
města Světlá nad Sázavou ve spolupráci 

s městem Ledeč nad Sázavou 
Vás zvou na 

VÝSTAVU 
U PŘÍLEŽITOSTI 

10. VÝROČÍ 
JEHO OTEVŘENÍ 

mapující život klientů a jejich 
rukodělné práce 

SYNAGOGA 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 
3.-15. LISTOPADU 2010 

Vernisáž výstavy: 3. 11. ve 14 hod. 
Otevírací doba: 

PO-PÁ 9-16 hod., SO - NE 10-16 hod. 



ZPRÁVY Z RADNICE 

Z E M Ř E L PAN O T T O M A R E K 
Pan Marek zemřel náhle, v neděli 19. září 2010, 
v požehnaném věku nedožitých jedenadevade-
sáti let. Za svého aktivního života zastával řadu 
funkcí na bývalém havlíčkobrodském okrese, 
především v oblasti školství a kultury. V neleh-
kých letech 1968-1971 byl předsedou Městské-
ho národního výboru v Ledči nad Sázavou. Ná-
sledně se vrátil do oblasti kultury a stal se, až do 
důchodového věku, ředitelem nově vytvořeného 
Společného klubu pracujících v Ledči n. S. Léta 
vedl i místní kroniku. Cest jeho památce! 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 13. září 2010 

ZM schvaluje: 
- změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou, 

kterou se zavádí systém elektronického hlasovacího a záznamo-
vého zařízení. 

- žádost občanů podepsaných pod peticí z 27.8.2010 o pojmenová-
ní parčíku před kostelem sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou 
na: PARK PÁTERA JOSEFA TOUFARA. 

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.5.2010 - navý-
šení ceny o 365.320,- Kč na stavbu „Rozšíření mateřské školky 
v ulici Družstevní v Ledči nad Sázavou" se společností TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o. 

- uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci stanoviště autobusů na 
Husově náměstí v Ledči nad Sázavou se společností TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o. a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 
podpisem příslušné smlouvy o dílo. 

- kupní smlouvu na prodej pozemků společnosti Vodovody a kana-
lizace Havlíčkův Brod, a.s. a pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu podpisem této smlouvy. 

- přijetí dotace z Kraje Vysočina na grantový projekt Arboretum pro 
Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 158.200,- Kč. 

- přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Havlíč-
kův Brod v celkové výši pro rok 2010: 393.400,- Kč . 

- přijetí dotace z Kraje Vysočina na projekt „Oplocení rizikových 
míst areálu školy - Nádražní" ve výši 40.034,- Kč. 

- přijetí dotace od MPSV ČR na dávky sociální péče a dávky 
v hmotné nouzi ve výši 800.000,- Kč (UZ .13306). 

- návrh na rozpočtová opatření č. ZM05_R03 na rok 2010 
- závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 

2010, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
- návrh rozpočtu Fondu rozvoje bydlení na rok 2010 

- odkoupení pozemku parc.č. 708/1 v k.ú. Hradec o výměře 5115 
m2 za částku 30,- Kč /m2, od majitelky Mgr. Ivany Vohnoutové 
z Příbrami. 

- prodej části pozemku parc.č. 2518/5 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
(proluka mezi garážemi v Pivovarské ulici) manželům Karlu 
a Martině Čížkovým z Ledče nad Sázavou za cenu 500,- Kč/m2 

s tím, že geometrické zaměření si zajistí na vlastní náklady. 
- uzavření darovací smlouvy na podíl na vlastnictví pozemku 

parc.č. 2070/22 - ostatní plocha, ostatní kom o výměře 542 m2 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou od paní Aleny Šuplatové z Praha 5 -Zli-
čín a od paní Milušky Franclové, z Prahy 8-Čimice. 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Dis-
tribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická čp. 874/8, PSČ 405 02, 
spočívající v právu zřízení zemního kabelového vedení VN na 
parc.č. 113/1, 116, a st. 243 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za jednorá-
zovou náhradu 2.040,- Kč + 20% DPH 

- uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín na věcné 
břemeno, spočívající v právu zřizovat a provozovat zařízení dis-
tribuční soustavy (uložení vodiče) na pozemcích parcelní čís-
lo 100, 103, 2330, 2215/19, 2215/24, 2215/44, 2215/91, 2330/1 
2799, a budova č. 52 na pozemku pare. č. 2342 v kat. území Le-
deč nad Sázavou za cenu 5.200,- Kč včetně DPH. 

- poskytnutí volných prostor v budově čp. 16 na Husově náměstí 
pro činnost příspěvkové organizace Středisko volného času. 

ZM neschvaluje: 
- návrh radního Martina Píbila darovací smlouvu na bezúplatný 

převod majetku TJ Kovofiniš. 
- návrh místostarosty Jaroslava Doležala znění nájemní smlouvy na 

pronájem sportovního areálu na dobu určitou 15 let. 
- návrh starosty města Stanislava Vrby na přijetí nabídky na dodáv-

ku protipovodňových zábran v délce 330 m pro ochranu nábřeží 
na levém břehu Sázavy v centru města. 

- prodej (darování) pozemku (části pozemku) parc.č. st. 173 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou v souladu s geometrickým odměře-
ním podle projektové dokumentace na „Parkoviště u synagogy" 
v Ledči nad Sázavou (za cenu 100,- Kč/m2) manželům Ing. Jaro-
slavu a Evě Šťastných z Ledče nad Sázavou. 

ZM zmocňuje: 
- starostu města k zaslání nabídky Finančnímu ředitelství v Brně 

a Krajskému ředitelství Policie ČR v Jihlavě na bezúplatný pře-
vod majetku budovy v Barborce čp. 720, Ledeč nad Sázavou. 

ZM odkládá: 
- prodej pozemku parc.č. st. 453/3 o výměře 466 m2 v kat. území 

Ledeč nad Sázavou, ul. 28. října v Ledči nad Sázavou, Společen-
ství vlastníků bytového domu čp. 400. 

ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2010 
9.-10. 10 Dr. Cyrusová, Havlíčkova 2198, Havl. Brod. 569 432 014 

16.-17. 10. Dr. Chládek, Humpolecká 244, Havl. Brod 569 426 110 

23.-34. 10. Dr. Brixi, Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 426 112 

25.-26.a28. 10. Dr. Swaczyna, Okrouhlice 186 569 489 174 

6.-7. 11. Dr. Jirgl, Žižkova 14, Havl. Brod 569 429 452 

13.-14.11. Dr. Klíma, Bechyňovo náměstí 2, Přibyslav 569 484 614 

VÝSTAVA NA HRADĚ 
V galerii muzea se koná do 29. října 
VÝSTAVA FOTOGRAFI Í 

ZUZANY P IPKOVÉ 
z půlročního studijního pobytu 

na Islandu. 
ISLANDSKÝ ŠTUDÝRUM 

Srdečně vás zveme. 

ZUBNÍ ORDINACE 
MUDr. Nadi Benešové 

OZNAMUJE, ŽE PŘIJÍMÁ 
NOVÉ PACIENTY. 

Zařízení má smlouvu se všemi 
pojišťovnami. Tel.: 327 312 877 

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU 
LIVE-DIASHOW S E SEDMI PROJEKTORY 

AUSTRÁLIE - KŘÍŽEM KRÁŽEM 
Zimní putování po červeném kontinentu 

HAVLÍČKŮV BROD (Ne) 24.10., 17 hod., KD Ostrov - Na Ostrově 28 
Předprodej: Kulturní dům Ostrov, tel.: 603 389 327 
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Petrklíč v září 
Září bývá pro stacionář Petrklíč vždy měsícem zvýšené aktivity. Po prázdninách 

a dovolených se odpočatí pouštíme do dalších činností. Letos jsme se stihli zúčastnit 
návštěvy pana prezidenta na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, připravit a uspo-
řádat pěveckou soutěž sociálních zařízení Karuzošou, každé úterý bowling nebo po-
silovnu v Kaskádě, několikrát jsme také vyrazili na houby a ve čtvrtek 23. září dopo-
ledne na světelskou pouť, kde pro nás a ostatní sociální zařízení z okolí organizátoři 
opět připravili možnost svezení na všech pouťových atrakcích zdarma. Navštívili jsme 
také soukromou zoologickou zahradu u Kutné Hory a pana Nováka ve Vilémovicích, 
u kterého vypracováváme ze šamotové hlíny různé výrobky. Poslední zářijový den 
jsme vyrazili i do Prahy na cirkusové představení Classik - Mezinárodní cirkusovou 
show. 

Mgr. Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

EVROPSKÉ CENTRUM ODŠKODNÉHO 
Evropské Centrum Odškodného získává adekvátního odškodného za újmu na 

zdraví pro účastníky dopravních nehod a pro pozůstalé po zemřelých při dopravních 
nehodách. Viníka nehody se naše činnost nedotkne. Neplatíte žádné vstupní poplatky 
ani případné soudní výlohy.Evropské Centrum Odškodného získává až 13x vyšší od-
škodné než jednotlivci. 

Většina poškozených má nárok na adekvátní odškodné za bolestné, újmu na zdra-
ví, psychickou újmu v důsledku nehody, ztížení společenského uplatnění, ušlý 
zisk, náklady na léčení, cestovné, poplatky za léky, lázně, smrt blízké osoby - ren-
tu pro děti, náklady spojené s pohřbem, náhrada za poškozené osobní věci atd. 

Odškodnění je možné, pokud neuplynuly od data dopravní nehody více jak 4 roky. 

Dle statistik pojišťoven v ČR je průměr odškodného z pojistné události na zdraví, 
vymáhaného vlastními silami poškozených, 11 900 Kč. Evropské Centrum Odškod-
ného má za svou aktivní působnost v ČR průměrné odškodnění na jednoho poško-
zeného 154 000 Kč. 

Odškodnění lze také řešit: 
- nemá-li dopravní prostředek povinné ručení, odškodnění se řeší přes ČKP 
- byla-li viníkem zvěř (zajíc, kanec, srna) 
- je-li viník dopravní nehody neznámý, ujel od nehody apod. 
- byl-li viníkem nehody cizinec nebo stala-li se vám dopravní nehoda v cizině 

Kdo s námi řeší odškodné? 
- lidé, kterým záleží na výši odškodného 
- lidé, kteří nevědí o nároku na odškodné i když nebyli pojištěni 
- každý účastník nehody, který není viníkem a utrpěl vážnou zdravotní újmu 
- pozůstalí po mrtvém při dopravní nehodě (děti, manželé, sourozenci, rodiče 

a lidé žijící ve společné domácnosti) 
- lidé, kteří si vyřídili odškodné sami a nebyli adekvátně odškodněni 
- lidé, kterým záleží na rychlosti vyřízení odškodného 

Zástupce Evropského Centra Odškodného 
telefon 776 159 811 

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
ve spolupráci s Obecním úřadem 

Hradec vyhlašuje 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
Letního a zimního oblečení 

(dámské, pánské, dětské), obuvi 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 

utěrek, záclon, látek 
Domácích potřeb - nádobí bílé 

i černé, skleničky - vše jen funkční 
Peří, péřových a vatovaných 

přikrývek, polštářů a dek 
Hraček 

Věci, které nám prosím nedávejte: 
elektrospotřebiče, ledničky, 

televize, nábytek, počítače, jízdní 
kola, lyže, dětské kočárky 

- ty se transportem znehodnotí 

Sbírka se uskuteční ve Vašem 
městě či obci dne 

4. a 5. listopadu 2010, 
od 15 do 17 hodin, 

na Obecním úřadu Hradec 
Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily 

transportem. 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

Dispečink Diakonie Broumov 
- 2 2 4 316 800,224 317 203 

Diakonie Broumov je nezisková humanitár-
ní organizace, která poskytuje materiální 
pomoc potřebným občanům a dává práci 

lidem, kteří jsou těžko umístitelní 
na trhu práce. 

Více na www.diakoniebroumov.org 
v ) 

Ústav sociální péče 
Ledeč nad Sázavou, p.o. 
přijme pracovníka 

v soc. službách 
- přímá obslužná péče. 
Pracovní poměr je na dobu určitou, 

jedná se o zástup za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou Platové 

zařazení dle nařízení vlády 564/2006. 
Nástup dle dohody. 

Řidičský průkaz skupiny B, 
kurz P S S - POP výhodou. 

Prosíme o zaslání životopisu na 
adresu: Ústav sociální péče 

Ledeč n. Sázavou, p.o., Háj 1253 
584 01 Ledeč n. Sázavou 

nebo e-mailem: info@usphaj.cz. 
Další in fo na tel. 569 720 881 

A R C H I T E K T O N I C K É STUDIE 
NÁVRHY INTERIÉRŮ, 

NOVOSTAVEB, R E K O N S T R U K C Í , 
P R O J E K T O V Á DOKUMENTACE, 

P O D K L A D Y PRO ÚŘ A S Ř , 
P O R A D E N S T V Í 

ing. arch. Martina Šaňková 
e-mail: sankova.martina @gmail.com 

Tel.: 777 316 717 
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ZÁRÍ 2010 
Poškodil telefonní kabel - v době od 

31. 8. do 1. 9. neznámý pachatel v kata-
stru obce Kamenná Lhota-Dolní Paseka, 
v lokalitě zvané Zahrádka, odstřihl nad-
zemní telefonní kabel o délce 90 metrů, 
který byl zavěšený na dřevěných slou-
pech podél silnice a sloužil k zajištění 
telekomunikačních služeb v obci Dolní 
Paseka. Následně nezjištěným předmě-
tem přestřihl i ocelové kotvící lano pro-
středního sloupu nesoucí kabel, který se 
pádem poškodil. Poškozené společnos-
ti způsobil škodu ve výši nejméně 9.000 
Kč. Ve věci byly zahájeny úkony trestní-
ho řízení pro podezření ze spáchání pře-
činů krádež a poškození a ohrožení pro-
vozu obecně prospěšného zařízení. 

Vloupání do nápojového automatu 
- od 3. 9. do 5. 9. neznámý pachatel ve 
zdravotnickém zařízení v Ledči nad Sá-
zavou nezjištěným způsobem odstranil 
visací zámek z petlice dvířek nápojové-
ho automatu a po otevření přední čás-
ti automatu zde odcizil kovovou kasič-
ku s drobnými mincemi. Svým jednáním 
způsobil poškozené společnosti škodu za 
více jak 1000 Kč. Ve věci byly zaháje-
ny úkony trestního řízení pro podezření 
z přečinu krádež. 

Ztratil se v lese na houbách - v úterý 
1.9. krátce po 23. hodině oznámila na 
linku tísňového volání 791etá žena, že 
pohřešuje svého 491etého syna, se kte-
rým byla odpoledne na houbách v lese 
u obce Kouty a ten se do uvedené doby 
nevrátil zpět domů. Mobilní telefon ne-
zvedá a ona má obavu o jeho zdraví, ne-
boť je částečně zdravotně indisponova-
ný. Neprodleně byla vyhlášena pátrací 
akce, které se zúčastnili policisté, psovo-
di se služebními psy, dobrovolní hasiči 
z Ledče nad Sázavou a Kožlí, jakož i ha-
siči HZS kraje Vysočina. Po několikaho-
dinovém pátrání byl muž krátce po třetí 
hodině ranní následující den od oznáme-
ní nalezen u silnice ve směru od Kamen-
né Lhoty k obci Kožlí. Ke svému pohře-
šování muž uvedl, že ztratil orientaci při 
houbaření s matkou, která odešla domů 

PIZZA 
DO KRABICE 
Husovo náměstí 489 

Po-Pá: 9-20 hod. 
So a Ne: 9-21 hod. 

Ceny od 80 do 120 Kč (dle výběru) 
Rozvoz SOBOTA a NEDĚLE 

(v Ledči n. S. ZDARMA) 
Tel.: 723 040 491 

Další nabídka: nápoje, bagety... 
P A V E L T R Č K A 

napřed, přičemž následně ztratil i mo-
bilní telefon. Muž zranění neutrpěl a byl 
v pořádku převezen do místa bydliště. 

Krádež nářadí objasněna - šetřením 
policistů byl zjištěn pachatel krádeže ná-
řadí z objektu bývalého hotelu v Led-
či nad Sázavou, ke které došlo v období 
od 19. 8. do 31. 8. letošního roku. Teh-

POLICIE CR 
LEDEČ N. S. 

dy neznámý pachatel odcizil z objektu 
různé nářadí, a to bourací kladivo, vrtač-
ku, propanbutanovou láhev a další věci 
v hodnotě nejméně 27.000 Kč. Podezře-
lým z uvedeného jednání je 281etý muž 
z Ledče nad Sázavou. Ve zkráceném pří-
pravném řízení mu bylo sděleno pode-
zření z přečinu krádež. 

Poškodil omítku - šetřením policistů 
byl zjištěn pachatel, který koncem mě-
síce června letošního roku poškodil zeď 
kůlny na dvoře rodinného domu v obci 

Leština. Z jednání je podezřelý 411etý 
muž z Ledče nad Sázavou. Ten v době od 
20. 6. do 21. 6. zeď nepravidelně postří-
kal olejem na ploše o velikosti 4x4,3 me-
tru. Poškozeným způsobil škodu za více 
jak 6000 Kč. Ve zkráceném přípravném 
řízení mu bylo sděleno podezření z pře-
činu poškození cizí věci. 

Neoprávněně odebíral elektrickou 
energii - šetřením policistů byl zjištěn 
581etý muž z Ledečska, který v době od 
21. 6. do 28. 8. neoprávněně odebíral 
elektřinu po předchozím odpojení z dů-
vodu neuhrazení služeb poškozené spo-
lečnosti. Škoda byla vyčíslena na více 
jak 13 000 Kč. Pro uvedené protiprávní 
jednání bylo podezřelému sděleno pode-
zření z přečinu krádež. 

Za 11 let zpronevěřila žena více jak 
dva miliony korun - policejní komisař 
zahájil trestní stíhání 631eté ženy z Le-
dečska pro trestný čin zpronevěra. Jme-
novaná jako vedoucí mzdové účtárny 
jedné společnosti si po dobu 11 let prů-
běžně neoprávněně vyplácela mzdy a ná-
hrady mezd, které účetně vykazovala na 
zaměstnance společnosti, ale fakticky je 
inkasovala v hotovosti či si je posílala na 
své účty. Způsobená škoda byla vyčísle-
na na více jak 2 miliony korun. Za uve-
dený trestný čin může být potrestána od-
nětím svobody na dvě léta až osm let. 

npor. Mgr. Tomáš Bezděk 
vedoucí oddělení 

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ: 
Z důvodu rekonstrukce je autobusové nádraží od září uzavřeno. Náhradní 
zastávky jsou umístěny na Husově náměstí (Vesna) a (Papírnictví - Kniha). 

Stanoviště č. 1: 
linka 350310 Humpolec-Ledeč n/S. 
linka 600640 Ledeč n/S.-Kožlí-Sechov-Dolní Královice 
linka 600590 Ledeč n/S.-Chřenovice-Bohdaneč-Zbraslavice 

Stanoviště č. 2: 
linka 200042 Čechtice-Dolní Kralovice-Ledeč n7S. 
linka 760740 Jihlava-Ledeč n/S. 
linka 200032 Vlašim-Čechtice-Ledeč n/S. 

Stanoviště č. 3: 
linka 600620 Ledeč n/S.-Bojiště-Trpišovice-Dolní Město-Světlá n/S. 
Iinka600580 Ledeč n/S.-Kozlov-Dobrovítov-Zbýšov-Čáslav 
linka 600560 Ledeč n/S.-Leština u Světlé-Golčův Jeníkov 

Stanoviště č. 4: 
linka 600570 Ledeč n/S.-Dolní Město-Lipnice n/S.-Krásná Hora- H. Brod 
linka 600600 Ledeč n/S.-Pertoltice-Zruč n/S. 
linka 600670 Světlá n/S.-Ovesná Lhota-Opatovice-Ledeč n/S. 

Stanoviště č. 5: 
linka 600120 Chotěboř-Havlíčkův Brod-Světlá n/S.-Ledeč n/S.-Praha 
linka 600650 Ledeč n/S.-Pavlov-Světlá n/S.-Havlíčkův Brod-Jihlava 
linka 600660 Ledeč n/S.-Havlíčkův Brod-Chrudim-Pardubice-Hradec Králové 

-Trutnov-Janské Lázně 
linka 160570 Praha-Čechtice-Ledeč n/S. 
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Komunální volby a KSČM 

ČSSD PRO LEDEČ NAD SAZAVOU 

O 
Jaroslav DOLEŽAL 

Vážení občané Ledče nad Sázavou, v nejbližší 
době bude do Vašich poštovních schránek 
doručen volební program České strany sociálně 
demokratické pro nadcházející komunální volby. 
Tento program je založen na sounáležitosti 
s městem Ledeč nad Sázavou. Nejedná se o plané 
sliby, ale o reálná řešení potřeb města. Naší 
snahou je moderní město s navrácením jeho 
historického významu. 

Základním cílem je zajištění trvalého dyna-
mického rozvoje města s bohatou nabídkou 
vzdělávacích, zdravotnických a sociálních služeb, 
s rozvíjejícím se podnikatelským prostředím, 
kvalitním kulturním a sportovním zázemím a 
zdravým životním prostředím. 

Nechceme a ani nebudeme slibovat všechno všem. Naši kandidáti se neřídí heslem 
"slibem neurazíš". Kandidáti České strany sociálně demokratické budou vždy 
spravedlivě podporovat všechny rozumné aktivity. Jsme bytostně přesvědčeni, že 
prosazování osobních zájmů do politiky nepatří. 

„ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ SVOJÍ PRACÍ PRO MĚSTO SE 
SNAŽILA VŽDY DOKÁZAT, ŽE JEHO ROZVOJ A PROSPERITA JÍ SKUTEČNĚ LEŽÍ 
NA SRDCI. 

ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS, ZDA BUDEME MOCI V NAŠÍ PRÁCI POKRAČOVAT A 
NAŠE PŘEDSTAVY REALIZOVAT. 

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU RUKU VE VOLBÁCH 15. -16. ŘÍJNA 2010." 

Jaros lav Doležal 
místostarosta Ledče nad Sázavou, zastupitel kraje Vysočina 

1 5 . - 1 6 . R I J N A P Ř I J Ď T E K V O L B Á M Č S S D 

15. a 16. října letošního roku nás 
opět čekají volby do zastupitelstev 
měst a obcí. Komunistická strana 
Čech a Moravy opět postavila svou 
kandidátku tak, jak tomu bylo i v le-
tech minulých. O přízeň voličů, vás 
občanů Ledče nad Sázavou, se bude 
ucházet patnáctka kandidátů ochot-
ných a připravených uspět co nejlé-
pe a co nejlépe vás zastupovat a hájit 
Vaše zájmy v zastupitelstvu města. 
V době, kdy budete číst tyto řádky, 

budete už mít patrně kandidátky a 
programy všech kandidujících poli-
tických a volebních stran i uskupe-
ní ve svých schránkách. Proto Vás 
nebudu zatěžovat vyjmenováváním 
všech patnácti kandidátů. Dovolte mi 
však jmenovat alespoň první tři tak, 
jak jsou na kandidátku KSČM zařa-
zeni: Karel Šrámek, 58 let, technik-
dvě volební období v zastupitelstvu 
města, Stanislav Čuban, 57 let, děl-
ník - již v minulosti také zastupite-
lem města, a do třetice Petr Ptáček, 
56 let, elektromontér - zatím nebyl 
v zastupitelstvu, ale je vždy ochoten 
pomoci a pravidelně se objevuje na 
kandidátce. Také na dalších místech 
jsou lidé se schopnostmi pro práci 
v komunální politice. 

Pro každé komunální volby zpra-
cováváme svůj volební program, 
s kterým předstupujeme před obča-
ny. Nejinak je tomu i letos. Máme 
zpracován volební program zahrnu-
jící to, na co se zvolení zastupitelé 
za KSČM budou v příštím čtyřletém 

volebním období nejen v zastupitel-
stvu zaměřovat. Určitě si ho z letáků 
dobře pročtěte! 

Současně s komunálními volbami 
v našem obvodě č. 40 - okres Kutná 
Hora a část okresu Havlíčkův Brod 
proběhnou i volby do Senátu Parla-
mentu ČR. Se svou kůží na trh za 
KSČM půjde Stanislav Veselý z Pe-
trovic I, ředitel společnost VESTA-
DO. Bližší informace o něm a o jeho 
prioritách se dozvíte z letáků, které 
už také máte zajisté doma. 

A téměř nakonec - 15.-16. října 
určitě přijďte k volbám. Vaše volba 
ovlivní složení zastupitelstva a le-
dečské radnice. 

Nezapomeňte na Standu Veselého, 
určitě by rád rozšířil řady senátorů 
Komunistické strany Čech a Mora-
vy a levicového křídla senátu. Určitě 
na náš region nezapomene při svých 
senátorských aktivitách. Pokusme se 
vytvořit levicovou protiváhu pravi-
cové PS Parlamentu ČR. 

Karel Šrámek 
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INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• Zahájena rekonstrukce autobusového nádraží 
Z rozhodnutí zastupitelstva města byla 15. 9. 2010 zaháje-

na rekonstrukce autobusového nádraží. Stávající asfaltový po-
vrch nádraží byl již odbagrován, zábradlí odřezáno a městská 
firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. započala s ročním zpoždě-
ním s budováním nových stanovišť a nástupišť. Bohužel však 
nyní již za peníze města, a to ve výši 3 mil. Kč. Před rokem to 
mohlo být za peníze BILLA, která se v původní smlouvě zavá-
zala rekonstrukci autobusového náměstí financovat. Vzhledem 
k průtahům s povolením akce však BILLA nakonec od svého 
závazku ustoupila. 

Rekonstrukce autobusového nádraží bude probíhat až do 
konce roku, po tu dobu budou stanoviště autobusů přemístěna 
na Husovo náměstí. 

Součástí právě probíhající rekonstrukce nebude kruhový ob-
jezd, který se však podařilo zařadit do plánu kraje Vysočina na 
příští rok. 

• Sjezd na průmyslovou zónu 
Ledečská firma EVOS-HYDRO, s.r.o., která na průmyslové 

zóně vlastní pozemky, se po dohodě s městem, krajem a dalšími 
majiteli pozemků rozhodla vybudovat na základě veřejnoprávní 
smlouvy nový sjezd na průmyslovou zónu. 150 m nad sjezdem 
k PENNY tak začala koncem září skrývat ornici z prostoru plá-
novaného sjezdu a budovat první úsek nové účelové komunika-
ce, která by dle územního rozhodnutí měla později pokračovat 
až na Plácky k firmě Galatek. Rozdělí tím průmyslovou zónu na 
dvě poloviny a obslouží všechny parcely, které se zde nachází. 
Zatím však bude vybudován pouze úsek od krajské komunika-
ce 11/130 k pozemku EVOS-HYDRO, tj. pod současné techno-
logické kontejnery právě dokončené fotovoltaické elektrárny. 

• Nový chodník u benzínky ADAM 
Předloni vybudovaný chodník na Koželské ulici směrem 

k PENNY končil pod provozovnou autoservisu a chodci mířící 
k PENNY se museli dále proplétat mezi parkujícími či rozjíž-
dějícími auty u čerpací stanice. Na chodník jsme přitom tehdy 
získali příspěvek 400 tisíc korun od firmy Pro-Sin, která vyři-
zovala stavební povolení na stavbu marketu PENNY s tím, že 
chodník bude vybudován až k hranicím marketu. Proto jsme 
již loni zahájili jednání s majitelem pozemku u čerpací stani-
ce, zda by ve spolupráci s městem nemohl být mezi krajskou 
komunikací a čerpací stanicí zbudován chodník. K realizaci to-
hoto záměru mohlo být přikročeno až po roce, kdy došlo k do-
statečnému sednutí navážky mezi čerpací stanicí a komunika-
cí. 40 metrů nového chodníku vybudovala na pozemku firmy 
WAN servis s.r.o. během září městská firma TS Ledeč nad Sá-
zavou. Mezi Městem a firmou WAN servis, s.r.o. bude následně 
uzavřena smlouva o možnosti využívání tohoto chodníku ve-
řejností. 
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• Oprava komunikací v Souboři 
Opravu komunikací v místní části Souboř zahájila v září 

městská firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Na svažitých ko-
munikacích zde každoročně přívalové deště páchaly řadu škod, 
proto jsme letos využili grantového programu kraje Vysočina na 
opravu komunikací v místních částech, získali dotaci 93.287,-
Kč a při celkových nákladech 233.200,- Kč provedeme nejnut-
nější opravy komunikací v Souboři. 

• Rekonstrukce bývalého úřadu čp.16 
Po generální opravě střechy budovy bývalého městského úřa-

du čp. 16 na Husově náměstí, která proběhla v minulém roce, 
přistoupilo nyní město na výměnu oken a opravu fasády této 
budovy. Akce probíhala během prázdnin s termínem ukonče-
ní 30. 9. 2010. Provedla ji firma Kinghouse Světlá n.S. vzešlá 
z výběrového řízení, která zajistila výměnu oken, dveří a opra-
vu fasády ze strany náměstí. Celkové náklady včetně DPH byly 
smlouvou o dílo stanoveny na 557.814,- Kč. Na akci jsme zís-
kali dotaci z kraje Vysočina ve výši 100.000,- Kč. 

• Park Pátera Josefa Toufara 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo na svém 

zasedání dne 13. září 2010 petici občanů žádajících pojmeno-
vání parku před kostelem sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou 
na Park Pátera Josefa Toufara. Petice obsahovala 20 archů, na 
kterých bylo uvedeno 368 podpisů občanů z Ledče nad Sáza-
vou a okolních obcí. Zastupitelstvo města petici občanů vyho-
vělo, pojmenování parku schválilo a touto cestou podepsaným 
občanům odpovídá, neboť na petici nebyla uvedena kontaktní 
adresa ani petiční výbor. 

-sv-
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Komunální volby 15. a 16. října 2010 
Volby do zastupitelstev měst a obcí se pořádají jednou za čtyři roky. Letos se uskuteční v pátek 15. října 2010 

od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8:00 do 14:00 hodin. Do zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou podalo v řádném termínu svoji kandidátku sedm volebních stran, kterým byla registračním úřadem 
vylosována tato číselná pořadí: 

1. KSČM, 2. ODS, 3. TOP 09, 4. KDU-ČSL, 5. SZ (strana zelených), 6. ČSSD a 7. SNK (nezávistí). 

O přízeň voličů se tak v našem městě bude ucházet celkem 103 kandidátů, ze kterých mají voliči možnost vybrat 15 příštích zastupite-
lů. Mohou volit jedním křížkem celou kandidátku jedné volební strany, nebo 15-ti křížky 15 jednotlivých kandidátů napříč volebními stra-
nami a nebo obě tyto metody zkombinovat. Každý hlas pro jednotlivého kandidáta je zároveň hlasem pro volební stranu! Počet získaných 
mandátů v zastupitelstvu je pak odvislý od počtu obdržených hlasů té které volební strany. Volebním stranám bylo umožněno se představit 
i na stránkách Ledečských novin. Jejich kandidátky a stručné volební programy naleznete uvnitř listu. Zástupci volebních stran mohli též 
delegovat své zástupce do volebních komisí. Volebních okrsků v našem městě a tím i volebních okrskových komisí bude tradičně šest. Na 
schůzce členů volebních komisí dne 22. 9. 2010 bylo losem určeno, že o předsednictví v komisích se podělí 2xCSSD, lxODS, lxKSCM, 
lxSZ a lxSNK. Možnosti delegovat svoje zástupce do volebních komisí nevyužila pouze volební strana č. 3. Zapisovatelky volebních ko-
misí se také již tradičně rekrutují ze zkušených pracovnic městského úřadu. 

Počet, sídlo a rozdělení volebních okrsků v městě Ledeč nad Sázavou je následující: 

Volební okrsek č. 1 - místem konání voleb je místnost č. dveří 109 v 1. patře budovy Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Le-
deč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 
Barborka Jiřího Wolkera Petra Bezruče 
Hrnčíře Julia Fučíka Podolí 
Husovo náměstí Mlýnská Pod Šeptouchovem 
Jaroslava Haška Mostecká Tyršovo nábřeží 

Volební okrsek č. 2 - místem konání voleb je místnost na bývalém úřadu, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč nad Sázavou pro voliče 
bydlící v ulicích: 
Družstevní Melechovská Spojovací 
Háj Na Pláckách Údolní 
Havlíčkova Na Potoce Zahrádecká 
Hůrka Na Skalce Z. M. Kuděje 
Hutní Nad Internátem Želivská 
Koželská Pod Skalkou 

Volební okrsek č. 3 - místem konání voleb je místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro voliče byd-
lící v ulicích: 
28. října Lovčen Poštovní 
Čechova Mizerov Růžová 
Hálkova Nádražní Sázavská 
Heroldovo nábřeží náměstí Svobody Slunečná 
Hlaváčova Nad Lesem U Hradce 
Hradní Nad Strání Zahradní 
Jabloňová Na Žižkově Zoufalka I 
Komenského Partyzánská Zoufalka II 
Letní Pivovarská Zoufalka III 
Lipová Poděbradova Ke Křížům 

Volební okrsek č. 4 - místem konání voleb je místnost v Základní škole, Komenského ul. 104, Ledeč nad Sázavou pro voliče byd-
lící v ulicích: 

5. května Na Rámech Aloise Jiráska 
Zdeňka Fibicha Boženy Němcové Pod Stínadly 
Na Sibiři Ke Stínadlům Habrecká 
Marie Majerové (do čp. 670) 

Volební okrsek č. 5 - místem konání voleb je přízemní místnost v předním pavilónu Mateřské školy, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad 
Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 
Marie Majerové (od čp. 681) Stínadla 

Volební okrsek č. 6 - místem konání voleb je administrativní místnost Vrcha a.s. - Habrek, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlí-
cí v obcích: 
Habrek Sychrov Obrvaň 
Vrbka Souboř 

Společně s komunálními volbami proběhnou i volby senátní, pro které platí stejné volební okrsky a stejný termín konání. 

Přeji všem ledečským voličům šťastnou volbu, městu Ledči nad Sázavou vysokou volební účast a všem kandidátům ten nej lepší 
volební výsledek. Stanislav Vrba, starosta města 
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SNK = Sdružení nezávislých kandidátů 

SNK = Sdružení nezávislých kandidátů pro volby 
do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou na období 
2010-2014 vám nabízí 15 nezávislých osobností různé-
ho věkového, profesního i názorového složení. Prvních 
pět z nás dlouhodobě působí v zastupitelstvu města a hlá-
sí se proto s úsměvem a otevřeně k zodpovědnosti za stav 
věcí veřejných v našem městě. Dalších deset povětšinou 
nových tváří vám též ochotně nabízí svoje schopnosti 
a znalosti. Rádi bychom společně pokračovali v úspěš-
né přeměně našeho města ve skutečnou Perlu Posázaví, 
ve spolupráci s ostatními zastupiteli z celého politického 
spektra se pak po čtyři roky pokusili poctivou prací udr-
žet kredit a ještě více pozvednout společenskou úroveň 
našeho krásného města. 

Ne vše se nám v minulosti podařilo vyřešit, ne vždy 
jsme byli úspěšní. Kus dobré práce je však za námi vi-
dět! Náš volební program jsme vám opět doručili až do 
schránek. Vážíme si velice vaší velké podpory. Naši kan-
didaturu letos podpořilo svým podpisem 457 voličů. 
Všem vám děkuje: 

Stanislav Vrba, MVDr. Pavel Vrbka, Otto Vopěn-
ka, Ing. Zdeněk Tůma, Miroslav Kouba, plk. Jaroslav 
Nácovský, Ing. Ladislav Gabriel, Stanislav Šilhán, 
Tomáš Doležal, Karel Hruša, Lenka Kohoutková, Mi-
lada Pajerová, Josef Vitiska ml., Pavlína Nulíčková, 
Marta Vrzáčková, všichni bez příslušnosti politické, ale 
s příslušností ledečskou. 

ODS 2010 - KOMUNÁLNÍ VOLBY V LEDČI N. S. 
Již v pátém volebním období předstu-

pujeme před Vás, spoluobčany našeho 
města s volebním programem a s kandi-
dáty, kteří se ucházejí o Vaši důvěru. Je-
jich předností je, že si stále zachovávají 
svůj pravicový názor a ve svém životě již 
něco dokázali. 

Naše společnost se nyní nachází v ob-
dobí, ve kterém bude kladen velký dů-
raz na úspornost, na účelná a perspektiv-
ní řešení. Skončila doba, ve které bylo 
možné získávat podporu jenom díky 
známostem a na úkor zadlužování stá-
tu. Vstoupit budeme muset do otevřené 
soutěže a podporu získávat připravenými 
a přesvědčivými projekty. Pro nás bude 
jistě výhodou, že díky současnému slo-
žení vlády budeme na tuto soutěž při-
praveni. 

Spolupracovat bude nutné se všemi, 
kteří budou ctít pravidla otevřené soutě-
že, bez zákulisních jednání hraničících 
s osobním prospěchem. V tomto smyslu 
je třeba navrátit zpět i volný přístup do 
sdělovacích prostředků (Ledečských no-
vin i internetu). 

Každé vážnější rozhodování na rad-
nici je kolektivní záležitostí. K návr-
hům musí dát někdo podnět, podklady 
k projednávaným záležitostem musí ně-

kdo připravit. Radnice musí pracovat 
jako každá firma s výkonným manage-
mentem. Na radě a zastupitelstvu pak je, 
aby vše posuzovali a řešili odpovědně. 
Je proto vždy důležité, aby kolektiv za-
stupitelstva byl složen ze zástupců, kte-
ří jsou odborně znalí, mají svůj názor 
a jsou odpovědného rozhodování schop-
ni. Věřím, že naše kandidátka Vám tako-
véto zástupce nabízí. 

Náš volební program jsme sestavili na 
základě našich zkušeností, na základě in-

formací od spoluobčanů a na základě re-
álných potřeb v našem spádovém měs-
tě. Tento doručíme do každé domácnosti. 
Jeho naplňování je pro nás velkým zá-
vazkem. 

Volby jsou vždy významným mezní-
kem, každý z nás má určitou možnost 
ovlivnit složení zastupitelstva výběrem 
kandidátů a tak i budoucí společenské 
dění v našem městě. 

Šťastnou volbu Vám přeje 
Ing. Miloslav Palán, předseda MS ODS 

i Policar Pavel, RNDr. 46 ODS ODS manager 
2 Dokoupilová Ilona, PaedDr. 50 ODS ODS profesorka gymnázia 
3 Vošický Jan Bc. 54 ODS ODS obchodní zástupce 
4 Svobodová Ivana 38 ODS BEZPP zástupce ředitele 
5 Sekot Miloš 31 ODS ODS daňový a finanční poradce 
6 Nechvátal Josef 51 ODS BEZPP soukromý podnikatel 
7 Pleva David 35 ODS ODS hudebník 
8 Běloušek Milan 41 ODS BEZPP soukromý podnikatel 
9 Jiráček Petr 46 ODS BEZPP zaměstnanec VaK 
10 Urban Karel 66 ODS ODS úředník 
11 Rudl Jindřich 63 ODS ODS finanční poradce 
12 Palán Miloslav, Ing. 64 ODS ODS jednatel společnosti 
13 Jeřábek Jiří 79 ODS ODS důchodce 
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TOP09 

Váš hlas 
dokáže více 

S podporou Starostů 
Kandidáti T0P09 
do zastupitelstva 
města 
Ledče nad Sázavou 

Komunální volby 
15. -16. října 2010 

Souček Pavel Ing. Krofíán Miroslav Routová Jana Velíšek Martin Ing. Vejsada Vladimír Krofiánová Diana Malina Zdenék 

Ing Fanta Jiří Vacek Roman Kroutil Marek Choutka Petr Dis. Pátek Martin než si myslíte! 

JjSf Zelená pro Ledeč 

1. Ing. Petr Stránský 2. Tomáš Doležal 

6. Simandl Michal, Mgr. 
7. Důbravná Dagmar, Mgr, 
8. Vojíř Roman 
9. Brabcová Soňa 

10. Fiala Petr 
11. Velíšková Andrea 
12. Hess Martin, Ing. 
13. Calovičová Blanka 
14. Machálek Petr, PharmDr. 
15. Semerád Jiří, Mgr. 

4. Ing. Jan Drápela 

Kandidáti do Zastupitelstva města 
za Stranu zelených 

3. Eva Pešková 

5. Mgr. Soňa Kroutilová 

Stojíme si za svým městem! 
www: ledec.zeleni.cz, e-matl: zeleni.ledec@seznann.cz 

facebook: www.facebook.com/zefenaproledec 

mailto:zeleni.ledec@seznann.cz
http://www.facebook.com/zefenaproledec


PODĚKOVÁNÍ 
Ráda bych poděkovala pánům ing. Janu 

Drápelovi a ing. Petru Stránskému, členům 
ledečského zastupitelstva (SZ), za finanční 
dar ve výši 6 tisíc Kč, který poskytli naší zá-
kladní umělecké škole. S pomocí tohoto daru 
jsme mohli pořídit novou příčnou flétnu znač-
ky PEARL a obohatit a zkvalitnit tak náš ná-
strojový inventář. Novou příčnou flétnu žáci 
již využívají ve výuce. 

Jana Laudátová, ředitelka ZUS 

Terezka Bernathová s novým nástrojem. 

ELEKTROSERVIS KAREL ŘÍHA 
Blažejovice - Dolní Královice 

tel.: 317 856 228, 737 357 822, 
603 164 997,737 355 847 

nabízíme prodej a záruční i pozáruční 
servis elektrospotřebičů 

pračky, myčky, sporáky, ohřívače vody, 
vodárny, drobné kuchyňské spotřebiče 

Vaše spokojenost - náš cíl!!! 

ZIMNÍ PNEU 
Vážení zákazníci, potřebujete-li nové, 
levné zimní pneumatiky, zastavte se 

v PNEUSERVISU V KOŽLÍ 
Servis je otevřen dle potřeb zákazníků, 

po předchozí dohodě i o víkendu. 
P. Musil, tel. 6 0 5 1 7 8 1 8 3 

NABÍZÍME montáže elektroinstalací, 
hromosvodů, boilerů, sporáků, domácích 

telefonů, rozvaděčů, akumulačních 
kamen, elektrokotlů, přímotopů 

(pro bydlení s nižší sazbou DPH 10 %). 
Revize nářadí, spotřebičů, 

elektroinstalací a hromosvodů. 
Prodej elektromateriálu, kabely, svítidla, 

rozvaděče, jističe, stykače, sporáky, 
lednice, boilery, přímotopy, elektrokotle, 
bezpečnostní kamery ovládané mobilem 

a dalších 10 000 položek elektro. 
Najdete nás na Husově náměstí 489 

v Ledči nad Sázavou (vedle infocentra) 
tel.: 602 252 365, elektro@elkomplex.cz 

OKAMŽITĚ 
KOUPÍME 

ZA HOTOVÉ 
VÁŠ DUM, 

CHALUPU, BYT 
vo le j t e Z D A R M A 
8 0 0 1 0 0 5 7 6 

Do 48 hodin vyplatíme 
exekuce č i hypotéku! 
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1.B se seznamuje aneb Jak se hraje golf 
Trpělivost přináší růže... Toto moudro přijala za své třída l . B z ledečského gymná-

zia, když si na adaptační kurz počkala, až když byl školní rok úspěšně zahájen. 
V úterý 21. září se na autobusové zastávce shromáždila celá naše třída o dvanácti 

žácích v čele s paní profesorkou Vrbkovou. Kdekdo si při pohledu na naše zavazadla 
pomyslel, že se chystáme na cestu kolem světa. Klamali jsme tělem, na melechovské 
chatě jsme měli strávit jenom jednu noc. 

Tam nás kromě slunečného počasí přivítala i prapodivná trojice žen. Později jsme 
rozpoznali, že pod kulichy se schovávají instruktorky ze Střediska volného času 
z Ledče nad Sázavou. Do chaty nás nechtěly pustit jen tak, ale my jsme se nevzdali 
bez boje. Splnili jsme všechny úkoly, které si pro nás nachystaly. 

Příjemným překvapením bylo, že jsme se nedostali na obyčejný seznamovací kurz, 
ale že se chata, před níž se na nás již vřele usmíval pan Miroslav Hánečka, proměni-
la v golfový klub. 

Hned na přivítanou jsme dostali zapeklitý úkol - dostat jedním úderem míček do 
jamky, což se pro mnohé ukázalo jako tvrdý oříšek... 

Dospělí se velice podivovali, když pohlíželi na téměř podvyživená těla většiny a je-
jich kontrastující hlasité dovolávání se o jídlo. Přání se dočkala svého vyplnění, o což 
se po celou dobu naší přítomnosti na Melechově starala šikovná paní kuchařka. 

Hráli jste již někdy golf pouze při svitu baterky? Tak si to zkuste, je to velká zába-
va. A pokud se chcete ujistit, že na světě pořád existují lidé, kteří vás chytnou za ruku, 
když to budete nejvíce potřebovat, zúčastněte se někdy Noci Trifidů. Ta spočívala 
v tom, že jsme si většina třídy zavázala oči šátkem a dva z nás, paní učitelka a naši čty-
ři instruktoři nás beze slov vedli dvě a půl hodiny trávou, lesem i přes překážky. V té 
naprosté tmě a tichu, kdy člověk neví, co je před ním, kam šlápne a jak velký krok má 
udělat, připomínaly jejich dotyky blízkost andělů. 

Druhý den jsme měli na programu mnoho dalších kolektivních her, bohužel nám au-
tobus odjížděl brzy odpoledne, a tak společně trávený čas utekl jako voda! Jsme veli-
ce rádi, že jsme o tak perfektní zážitek nepřišli. Velké dík patří třídní profesorce, která 
nám neváhala seznamovací kurz domluvit a Ivance Svobodové, Miroslavu Hánečko-
vi, Marcelce Mainerové a Anetce Rajdlové, kteří dodali těm dvěma dnům správnou 
jiskru! Dokážete si jistě představit, o jakém programu na červen přemýšlíme... 

Takže se SVC snad za nějaký čas na shledanou... a my? My se přeci uvidíme zítra 
ve škole! Teď už to není já, ten, ta a ta... Teď už jsme to my! 

Lucie Hrochová 

Nové technologie výroby ve školních dílnách 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo v rozpočtu 15. prosince 2009 mimo jiné i částku 

1 200 000 Kč na nákup CNC stroje pro praktické vyučování v dílnách naší školy. I přes tak-
to vysokou částku musela škola dofinancovat nákup požadovaného stroje do celkové výše 
1 990 000 Kč, aby stroj splňoval požadované nároky na výuku i výrobu. Prošli jsme poměr-
ně náročným obdobím výběru, stanovením optimálních parametrů a představ, jak by měl 
stroj vypadat. Představy jsme si utvářeli při návštěvách partnerských škol, partnerských 
podniků i nabídek podniků, které stroje vyrábějí. Do výběrového řízení dne 3. května 2010 
postoupily čtyři nabídky a vybráno bylo vrtací a frézovací centrum MCV 754 QUICK, 
s řídícím systémem i TNC 530 HEIDENHAIN od dodavatele KOVOSVIT MAS Sezimo-
vo Ústí. Centrum je určeno pro vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování 
ve větších a tvarově složitých dílcích. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku umožňu-
je práci v automatickém cyklu. Posuvy křížového stolu a vřeteníku lze využívat současně. 
S použitím zvláštního příslušenství stroj umožňuje obrábění dílců ze čtyř stran, obrábění 
šroubovic a použití produktivních nástrojů s přívodem chladící kapaliny středem. 

Další problém jsme řešili s umístěním stroje ve školních dílnách. Výběr a úprava pro-
stor musela vyhovovat výuce a výrobě. Prostory jsme upravili tak, aby vyhovovaly tech-
nickým a stavebním požadavkům. V červnu 2010 proběhlo dodání stroje, vybavení stroje 
a proškolení obsluhy. Za práce spojené s rekonstrukcí dílny děkuji žákům i zaměstnancům 
školy, kteří se aktivně na úpravách podíleli, jmenovitě panu Pražákovi za zednické a malíř-
ské práce včetně nové venkovní omítky. Za finanční dary, které byly použity na nákup do-
vybavení dílny CNC, děkuji partnerským podnikům Envicomp s.r.o. Ledeč nad Sázavou, 
SCHAEFER SUDEX s.r.o. Ledeč nad Sázavou, KOVO Ledeč s.r.o, Solid Galvanotechnik 
s.r.o. Ledeč nad Sázavou, mbcomp - prodej a servis výpočetní techniky Světlá nad Sáza-
vou, pobočka Ledeč nad Sázavou. 

Slavnostní zahájení provozu dílny za účasti zástupců Kraje Vysočina, vedení města Le-
deč nad Sázavou, partnerských podniků a dalších hostů se koná v pátek 1. října 2010 od 
8:30 hodin v dílnách naší školy. 

Josef Vitiska, vedoucí učitel praxe a odborného výcviku 

N O V I N Y 

mailto:elektro@elkomplex.cz


FOTBALOVÁ SEZÓNA V PLNÉM PROUDU 
Podzimní fotbalové soutěže jsou v polovině a sluší se tedy ohlédnout 

za dosavadními výsledky našich fotbalistů, jak se sportovně říká - v po-
ločase. Nejmladší kategorie, přípravka, se rozjela a dává příděly ve své 
kategorii, ale u nich se tabulky nevedou, aby to pro kluky byla zábava 
bez tlaku. Žáci jsou na 4. místě v tabulce s 12 body a jejich mladší kole-
gové ve 4+1 jsou 5. s 10 body, ve fotbalové soutěži řízené okresním fot-
balovým svazem. V okresním přeboru si vede velmi dobře B tým mužů, 
který je na prvním místě s 21 body. V krajských soutěžích nám bojují 
dva zástupci. Dorost I.A třída skupina A, který je zatím na 9. místě, má 
za sebou těžší zápasy a tabulkou budě patrně stoupat. V I.A třídě skupi-
na A hraje naše áčko, které je zatím se 14 body na 5. místě před Chotě-
bori a Dobronínem. Výsledky všech kategorií nejsou úplně špatné, ale 
zkušený fanoušek ohodnotí určitě slovy nic moc. Je nutné znát i dru-
hou stranu mince a ohodnotit i některé klady. V letošním roce splatila 
TJ dluh 1,2 milionu korun, kterým nás zatížil stát za škody z povodní 
(2002), což byl výsměch, ale nebylo odvolání a tak byl fotbal posled-
ní 4 roky pod obrovským tlakem splácení a likvidace dluhu. Zde patří 
velké uznání předsedovi TJ O. Vopěnkovi, Z. Tůmovi, MUDr. Vrbkovi 

podporovanými i městem, starostou S. Vrbou, místostarostou a dalšími 
členy zastupitelstva města. Velký dík patřil i sponzorům, kteří nám po-
mohli tuto velmi těžkou dobu překlenout. Byla i varianta se vším praštit 
a jít od toho, protože všichni to děláme zdarma a ještě se sháněly pení-
ze pro stát. Pravdou je, že v tomto velmi těžkém období bylo chytrých 
radilů a kritiků víc než dost, ale k pomoci a práci se málokdo hlásil. Je 
to za námi a ještě jednou dík všem, kdo pomohl. Jak ale dál? Druhá věc 
jsou podmínky. Sice si přejeme, abychom hráli vyšší soutěže, ale zá-
zemím jsme někde asi 30 let nazpět. Fanoušek chce, abychom poráže-
li Chotěboř, Světlou, Zruč apod., ale podmínkami a zázemím se s nimi 
nemůžeme srovnávat ani z dálky. Bohužel v této době se nemůžeme 
rovnat ani se Stokami, Dobronínem, Bohdalovem, Ždírcem nebo o pa-
tro níže hrajícími Tisem, Paběnicemi nebo Trhovým Štěpánovem, kde 
mají např. i druhé tréninkové hřiště osvětlené. Ceká nás opravdu hod-
ně práce a věřím, že s pomocí města, sponzorů a lidí ochotných praco-
vat pro sport uhájíme alespoň tyto sportovní pozice a v zázemí se poda-
ří vybudovat lepší podmínky. 

Miroslav Kouba 

Třetí místo hokejistů na novém ledě ve Světlé 
Pro malý počet hokejistů v mládežnických kategoriích byly kluby HC Ledeč nad Sá-

zavou a HC Světlá nad Sázavou přinuceny utvořit hokejové společenství s tím, že někte-
rá družstva hrají své soutěže pod hlavičkou hokejového klubu Ledeč a jiná zase pod Svět-
lou. Starší žáci, byť v oranžových dresech Ledče, reprezentují v krajské lize Pardubického 
kraje HC Světlá nad Sázavou. Ostrý start do nové sezony 2010 / 2011 si svěřenci trené-
ra Miroslava Hrabaně odbyli na turnaji O putovní pohár města Světlá nad Sázavou, který 
se hrál v krásném prostředí na novém ledě Sportovního centra Pěšinky ve Světlé za účas-
ti čtyř týmů: HC Světlá n. S., HC Chotěboř, Stadion Nový Bydžov a HHK Velké Meziříčí. 
Domácí družstvo na úvod podlehlo největšímu favoritu, klukům z Chotěboře 1:3, po té se-
hrálo vyrovnanou partii 1:2 s Velkým Meziříčím a v posledním zápase turnaje, ve kterém 
se rozhodovalo o bronzových medailích, předvedli hoši od Sázavy skutečně, co umí a roz-
stříleli tým Stadionu Nový Bydžov 10:0. Po této kanonádě patřily bronzové medaile a po-
hár za 3. místo svěřencům ledečského Miroslava Hrabaně. Konečné pořadí turnaje: 1 HHK 
Velké Meziříčí 12:4, 6 bodů. 2. HC Chotěboř 10:9, 4 body, 3. HC Světlá nad Sázavou 12:5, 
2 body, 4. Stadion Nový Bydžov. 

Na závěr vyhlásil turnajový výbor nej lepší hráče. Hráčem turnaje se stal Tomáš Tlapák 
z Velkého Meziříčí, který si ještě společně s chotěbořským Davidem Kopalem odnesl cenu 
pro nej lepšího střelce, oba dali po pěti brankách. Nej lepším brankářem turnaje byl vyhlášen 
Ledečák v družstvu Světlé Lukáš Trnka. Ten se v brance střídal s dalším ledečským hoke-
jistou Petrem Vaňkem a oba se společně postarali o nízký počet gólů v brance svého týmu 
a v posledním zápase turnaje dokonce uhájili čisté konto. Pro družstvo trenéra Hrabaně 
a vedoucího Petra Vaňka to byl určitě dobrý start do nové hokejové sezony. 

Jiří Víšek 

Na snímku přijímá gratulaci k bronzové medaili od světelského místostarosty Jana Tourka bran-
kář Petr Vaněk a za ním stojí Pavel Pešek (byl na turnaji vyhlášen obráncem svého týmu) a gól-
man turnaje Lukáš Trnka (s čepicí na hlavě). 

51. ročník BĚHU 
ŠEPTOUCHOVEM 
Lyžařský klub Ledeč n.S., Středisko volné-

ho času Ledeč n.S. a Jízdní kola Ledeč n. S. 
pořádají v sobotu 16. 10. 2010 tradiční již 
51. ročník Běhu Septouchovem. Běh se koná 
jako obvykle v parku Septouchov. Prezentace 
je možná nejpozději 15 min. před startem kaž-
dé kategorie. Zahájení závodu je v 9,15 hod. 

Běžet může každý, kdo přijde. Letos je běh 
zařazen do série závodů o Pohár vysočiny, or-
ganizovaný společností Melechov. Absolutní 
vítěz kategorií muži + veteráni + junioři (star-
tují společně) a vítězka kategorií ženy + ju-
niorky (startují rovněž společně) získá cenu 
starosty města Ledče nad Sázavou. Zeny běží 
2000 m a muži 8000 m, ostatní kategorie od 
nejmladších předškolních mají tratě od 170 m 
do 8 km. Pro první tři závodníky v každé ka-
tegorii jsou připraveny diplomy a věcné ceny. 
Je připravena i trať pro nej menší předškolní 
děti - 170 m. Pořadatelé věří, že se opět sejde 
velké množství závodníků a bude se závodit 
pro potěšení všech. K tomu přejí hodně štěstí 
a pěkné počasí. 

Bližší informace o závodě je možné získat 
u Ing. Banýra, tel. 569 726 474, petr.banyr@ 
tiscali.cz nebo u Ing. Šrůtky, tel. 732 941 449, 
vsrutka@galatek. cz 

SILVESTR 2010 
Po loňském „Silvestru", který byl po 

osmi letech opět pořádán v ledečské so-
kolovně a byl přítomnými návštěvníky 
hodnocen velice kladně, se pořadatelé TJ 
Sokol Ledeč rozhodli letos opět silves-
trovskou zábavu uspořádat. Hrát bude 
velmi oblíbená skupina IMPULS. 

Předprodej vstupenek bude probíhat 
od 1. října 2010 v prodejně DÁRKOVÉ 
ZBOŽÍ pí Kunáškové - u mostu. Pořa-
datelé „Silvestra" tímto zvou všechny 
ty, kteří chtějí zakončit rok 2010 vesele 
a v příjemné náladě a třeba i společně se 
svými známými a společně přivítat nový 
rok 2011. 

sš 
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VZPOMÍNKA 

Dne 7. října 2010 uplynulo deset 
smutných let od úmrtí 

pana JAROSLAVA TROJANA 
z Ledče nad Sázavou. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
zavzpomínejte spolu s námi. 

Manželka a dcery s rodinami 

Dne 25. září jsme si připomněli již 
čtvrté výročí od úmrtí 

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

Rodina 

PODZIMNÍ PRODEJ 
jabloní, hrušní, třešní, višní, rynglí, švestek, 

meruněk, rybízu, angreštu a růží 
ZAHÁJEN 9. ŘÍJNA 2010 

Broskvoně a ořešáky v prodeji od 25. října. 
V nabídce také: kanadské borůvky, kamčatské 

borůvky, ostružiníky, malinfky, vřesy, azalky, 
rhododendrony, jehličnany, okrasné keře, zemina. 
Prodejní doba: Po-pá: 8-16 hod. So: 8-12 hod. 
OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH 

Hněvkovice - Nová Ves 2 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

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

Slovo hejtmana 
Pro funkcionáře měst a obcí končí čtyřleté volební období. Já osobně ve 

funkci hejtmana s nimi spolupracuji teprve dva roky, ale i za tu dobu jsem 
poznal řadu obětavých, pracovitých a schopných starostů a místostarostů. 
Nečekal jsem jen na úřední jednání u nás v sídle, ale objížděl jsem pravidel-
ně regiony ve všech koutech Vysočiny, abych poznal konkrétní problémy 
měst a obcí přímo v jejich sídlech. A taky abychom mohli existující problé-
my v rámci našich možností a pravomocí přímo spolu řešit. Mohu rád kon-
statovat, že naše spolupráce byla až na drobné provozní problémy všude 
velmi konstruktivní a plodná. Volení představitelé v našem kraji přistupo-
vali ke své práci velmi zodpovědně. Na Vysočině neznáme případy, kdy by 
hrozil krach města či obce kvůli nezodpovědnému hospodaření, jako tomu 
je například v některých sídlech v severních Čechách. 

Uvědomuji si, že ty, kteří budou ve svém poslání v samosprávě pokra-
čovat, čeká hodně obtížné období. Avizované vládní úspory ve všech mož-
ných směrech přinesou městům a obcím další často obtížně řešitelné těž-
kosti. Nejsem proti odůvodněným a promyšleným úsporám, i my na kraji 
a v našich organizacích intenzivně hledáme možné rezervy, ale některé plá-
nované kroky vlády bez důkladné analýzy možných dopadů budou zřejmě 
doléhat právě na rozvoj měst a obcí. Omezení investičních záměrů kvů-
li zveřejněným zrušením podílu státu na nich navíc ohrožuje využití mož-
ných dotací z evropských peněz. 

Osobně mě mimo jiné velmi zarazily informace o plánovaných výraz-
ných platových redukcích na úkor úředníků, vojáků, policistů a zdravot-
níků. Jako lékaře mne pak zvláště straší už dnes nedobrá situace ve zdra-
votnictví. Jako zřizovatel vysočinských nemocnic se kraj léta s nemalým 
úsilím snaží je personálně stabilizovat. Pokud ovšem vláda zrealizuje tyto 
plánované kroky, opravdu hrozí, že dojde na hromadné odchody přede-

vším lékařů za lépe placenou a váženou prací za hranice našeho státu. Ve 
chvíli, kdy píšu s předstihem tento text, pořád věřím, že nedojde k naplně-
ní tak katastrofického scénáře vývoje našeho zdravotnictví. Ale ta vyjádře-
ní vypadají bohužel dost reálně, i když se mi to zdá být pštrosí politikou, 
jež nechce vnímat opravdová nebezpečí. Nevzdáváme se aktivit směřují-
cích k odvrácení všech těchto nebezpečí, ale pokud bude vláda stále od-
mítat vnímat situaci krajských a místních samospráv, budeme to mít všich-
ni hodně těžké. 

V půli září jsem po tři dny projížděl znovu mnohá zajímavá místa Vyso-
činy s prezidentem České republiky panem Václavem Klausem. Jeho po-
byt jsme plánovali tak, aby poznával mimo jiné i nové lokality, kde ještě 
nebyl. A skutečně - pan prezident dokonce navštívil místa, kam ještě noha 
hlavy státu v historii naší novodobé státnosti nevkročila. Já jsem si při této 
příležitosti jen potvrdil, že máme na Vysočině mnoho schopných tvůrčích 
lidí, kteří si zaslouží obdiv a uznání. Samotný pan prezident byl mnohokrát 
pozitivně překvapen. I podle jeho slov bychom se neměli bát pochlubit, 
zvyšovat své sebevědomí. Také si myslím, že bychom se více měli dozví-
dat o těchto našich kreativních spoluobčanech a jejich úspěších. Více pub-
licity v tomto směru by prospělo tomu, abychom kvalitu života na Vysoči-
ně vnímali s tím zaslouženým a potřebným sebevědomím. 

Nyní jsem ale chtěl na konci volebního období především velmi srdeč-
ně poděkovat starostům, místostarostům, členům rad a zastupitelstev měst 
a obcí za jejich úsilí v minulém období. Hluboce si jich vážím, vím, jak je 
ta práce nelehká a nevděčná. Obzvláště neuvolněným funkcionářům na ma-
lých obcích, kteří se starali o chod svých vesnic po své práci, patří velký 
dík. Všem voličům ve městech a obcích bych rád popřál, aby volili za své 
představitele ty, kteří budou fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro 
obecný (a obecní) prospěch. 

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 

Olga Zubová 
kandiduje 
do Senátu 
i za Ledeč nad Sázavou 
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