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VÁNOČNÍ KONCERTY 
DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ 
Tradiční koncerty dechového orchestru 

ZUŠ Ledeč n. S. proběhnou v termínech: 
Sobota 18.12. 2010 - 14 hod 

sál Gymnázia Ledeč 
Sobota 18.12. 2010 -18 hod 

Kulturní dům Bojiště 
Neděle 19.12. 2010 - 13.30 hod 

Kulturní dům Kožlí 
Neděle 19.12. 2010 -17 hod 

Kulturní dům Bělá 
SRDEČNĚ ZVEME NA RADOSTNĚ 

VÁNOČNÍ CHVÍLE! 

AKCE FARNOSTI 
NA VÁNOCE 

Bohoslužby v děkanském kostele 
sv. Petra a Pavla 

24.12. 24 hod. Půlnoční mše 
25.12. Boží hod vánoční 9 a 17 hod. 
26.12. Svátek sv. Štěpána 9 a 17 hod. 

Živý betlém aneb putování za 
betlémskou hvězdou - čtvrtek 30.12. 

v 15 hod na Husově náměstí. 
31.12. 15 hod. 

1.1. 2011 slavnost Matky Boží Panny 
Mane 9 a 17 hod. 

Římskokatolická farnost 
v Ledči nad Sázavou 

zve všechny lidi dobré vůle na 

T R A D I Č N Í 
V Í \ ( M i \ Í K O N C E R T 

v podání skupiny katolické 
mládeže „NADĚJE" 
na Boží hod vánoční 

25. prosince 2010 ve 14.30 hod. 
v kostele sv. Petra a Pavla v Ledči n. S. 

Vážení čtenáři! 
Redakce Ledečských novin Vám přeje radostné Vánoce, plné 
milých chvil v kruhu rodiny a samozřejmě i pěkné dárky pod 
stromečkem. Naše přání také platí pro následující rok 2011. 
Přejeme Vám, aby byl pro Vás - naše spoluobčany a čtenáře 

těchto novin - veskrze úspěšný, abyste ho prožili ve zdraví, plné 
svěžesti a se spoustou hezkých zážitků. Pokud k tomu přispějí 

i tyto listy, tak budeme jen potěšeni 
I±=T_ Redakce 
laji f 

DÁREK K LETOŠNÍM VÁNOCŮM 

Už se stalo skoro tradicí, že občané Ledče dostanou v závěru kalendářního roku ně-
jaký ten dárek (zimní stadion, Penny, Billa...). Tentokrát je to z kategorie pro oblaže-
ní duše. Jedná se o víceúčelový sál v budově zdejšího gymnázia. Ze je to dárek krásný 
a velmi potřebný, se osobně můžete přesvědčit na akcích pořádaných o vánočních svát-
cích nebo na dnech otevřených dveří, které pořádá škola. V pondělí 29. listopadu byl tento 
důstojný stánek kultury otevřen za účasti představitelů kraje Vysočina, vedení a zastupite-
lů zdejší radnice i vedení školy. Přejme si tedy, aby kvality tohoto sálu i jeho zázemí byly 
prověřovány co nejčastěji, k radosti návštěvníků kulturních akcí. Více informací si přečtěte 
v příspěvku Ing. Stránského uvnitř listu. 

Martin Píbil - SALMON, chov ryb 
Ledeč nad Sázavou zajišťuje 

TRADIČNÍ PRODEJ 
VÁNOČNÍCH KAPRŮ 

Rybárna v Barborce 
od 20. do 23.12. 2010 

v době od 9 do 16 hodin 
V místě prodeje zajištěno i odborné zabití, 

oškrabání, vykuchání a opracování ryb. 
V prodeji jsou také další druhy ryb: 

pstruh, štika, candát, amur 
Tel.: 602 100 715, 724 795 387 

PRODEJ KAPRŮ 
N A LEDEČSKÉH 

NÁMĚSTÍ 
Firma BIO FISH vás zve k nákupu vánočních kaprů. 

Prodej bude zahájen 
21. prosince od 10 hodin na 

Husově náměstí v Ledči n. S. 
před NONSTOP BAREM. 

Budeme tu pro vás do vyprodání zásob! 
Hezké Vánoce vám přeje a na vaši přízeň 

se těší firma BIO FISH 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 29. listopadu 2010 

ZM schvaluje: 
- přijetí dotace z Ministerstva financí ve výši 20.200,- Kč na přípravu 

a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a pověřuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka podpisem příslušné smlouvy. 

- přijetí dotace z kraje Vysočina ve výši 26.500,- Kč na akceschopnost 
JPO a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem přísluš-
né smlouvy. 

- přijetí dotace z Kraje Vysočina na grantový projekt Arboretum pro Zá-
kladní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 86.000,- Kč. 

- přijetí dotace z Krajského úřadu na volby do poslanecké sněmovny 
ČR ve výši 232.700,- Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem příslušné smlouvy. 

- a projednalo návrh na rozpočtová opatření č. ZM06R04 na rok 2010 
a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 

- závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2010, 
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Údržba travnatých ploch 
v Ledči nad Sázavou" ze dne 4.1.2010 - navýšení ceny o 200 000,-
Kč na smlouvu. 

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Zimní úklid komunikací 
a chodníků v Ledči nad Sázavou"ze dne 4.1.2010 - navýšení ceny 
o 1 000 000,- Kč. 

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sběr a svoz odpadů v Led-
či nad Sázavou v Ledči nad Sázavou" ze dne 4.1.2010 - navýšení 
ceny o 500.000 - Kč s DPH. 

- výběr dodavatele na ZTV 18 RD Plácky - vítěznou firmu UNIMONT 
J.C.K., s.r.o. Hradec č. 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou za vysoutěženou 
cenu a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlou-
vy o dílo. 

- darovací smlouvu s Policií ČR na provoz Policie ČR, Obvodní oddě-
lení Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem příslušné smlouvy. 

- prodej pozemku pare. č. 321/5 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše 184 
m2 Vlastě Dobré, bytem Havlíčkův Brod, ul. Jihlavská čp. 1170 za 
částku 13 5,-Kč/ m2. 

- prodej části oploceného pozemku cca 28 m2 pare. č. 1631/27 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou (ulice J. Fučíka u domu čp. 938). dle geo-
metrického odměření za cenu 100,- Kč/m2, Ladislavu a Vlastě Tučko-
vým, bytem Ledeč nad Sázavou, ul. J. Fučíka čp. 938. Geometrické 
zaměření pozemku hradí žadatel. 

- uzavření darovací smlouvy s krajem Vysočina na pozemky parc.č. 
2354/1, 2354/4, st. 2103 a st. 732/2 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
s tím, že bude zřízeno na pozemek parc.č. 732/2 věcné břemeno. 

- a prodej části pozemku parc.č. 887/88 za části pozemků parc.č. 
887/72 a 887/65 v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu 100,- Kč/ 
m2 firmě ATF s.r.o. Ledeč nad Sázavou. 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve 
prospěch prodloužení STL plynovodu pro 5 RD v obci Obrvaň, na po-
zemcích parc.č. 320/1 a 322/5 v k.ú. Obrvaň s RWE, GasNet, s.r.o., 
Klišská 940, Ústí nad Labem. 

- uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín na věcné bře-
meno, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zaříze-

ní distribuční soustavy (uložení kabelového vedení nn) na pozemku 
pare. číslo 229/35 v kat.území Habrek za dohodnutou cenu 2.000,-
Kč včetně DPH a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpi-
sem smlouvy. 

- vyvěšení záměru prodeje části pozemku pare. č. 565/2 a 565/17 v uli-
ci Spojovací a části pozemků parc.č. 2236/1 a 2236/15 v ulici Mele-
chovská v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

- vyvěšení záměru darovat část pozemku pare. č. 565/17 v ulici Spojo-
vací v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu Jiřímu Sukdolákovi. 

- postoupení nabídky směny budovy stávající Finačního úřadu v Poš-
tovní ulici čp. 520 za budovu čp. 790 v ulici Barborka v Ledči nad Sá-
zavou, případně bezúplatného převodu nové organizační složce státu 
- Generální finanční ředitelství, Lazarská 15, Praha. 

- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionální-
ho operačního programu NUTS 2 Jihovýchod - „Putujeme za krása-
mi regionu Ledečska CZ. 1.11/2.2.00/06.00959. 

- návrh kupní smlouvy na prodej objektu čp. 592 na pozemku parc.č. st. 
598 a pozemku parc.č. st. 598 - zastavěná plocha a nádvoří v kat. úze-
mí Ledeč nad Sázavou za cenu dle znaleckého posudku vypracované-
ho soudním znalcem Ing. Miroslavem Bartůňkem společnosti TS Le-
deč nad Sázavou, s.r.o., Ledeč nad Sázavou, Stínadla 592 a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy. 

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2010 - navýše-
ní ceny o 798.027,00 Kč bez DPH na stavbu „Rekonstrukce stanoviš-
tě autobusů Husovo náměstí Ledeč nad Sázavou" se společností TS 
Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

ZM volí: 
- předsedou kontrolního výboru člena zastupitelstva města pana Ing. 

Jana Drápelu. 
- členy kontrolního výboru: Josefa Bělohradského, Ing. Miroslava Kro-

fiána, Miloslava Novotného, Karla Urbana, MVDr. Pavla Vrbku a Ji-
řího Wurma. 

- za členy finančního výboru: Miroslava Červeného, Tomáše Doležala, 
Ing. Jiřího Fantu, Ing. Ladislava Ivana, Miroslava Koubu a Ing. Mi-
loslava Palána. 

ZM deleguje: 
- na valnou hromadu společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. tyto zá-

stupce obce: MVDr. Pavla Vrbku a RNDr. Pavla Policara. 

ZM navrhuje: 
- zástupce obce Ing. Jana Drápelu a Luďka Šímu jako jednatele společ-

nosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

ZM vydává: 
- Jednací řád Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. 

ZM stanovuje: 
- měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad Sáza-

vou s platností od 1.12.2010 v následujících hodnotách: 
za výkon funkce člena rady 1650,- Kč 

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

příplatek podle počtu obyvatel 120,- Kč 

PŘEDPLATNÉ Ledečských novin na rok 2011 
Využijte i vy nabídky, která vám zaručuje, že vám Ledečské 

noviny v nové podobě budou chodit pravidelně až do 
domu. Cena pro ledečské předplatitele 120,- Kč na rok, pro 
„přespolní" je to 210,- Kč. Ve volném prodeji přijde jedno 

číslo LN na 10,- Kč. Přejeme vám mnoho hezkých chvil 
nad stránkami našeho měsíčníku a věříme, že spolu s vašimi 
náměty a příspěvky budete i jejich spolutvůrci. Předplatné si 

můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. 
(Husovo nám. 60). 

Redakce 

ZUBNÍ POHOTOVOST PROSINEC 2010 

11.-12. 12. Dr. Kroutil 
Habrecká 450, Ledeč n. S. 569 721 543 

18.-19. 12. 
Dr. Drbohlavová 

Psychiatrická léčebna, 
Havl. Brod 

569 478 360 

24.-26. 12. Dr. Votruba, Stoky 606 569 273 

1.-2. 1.2011 Dr. Pullman, Česká Bělá 603 989 746 
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ČT1 POMŮŽE STACIONÁŘI PETRKLÍČ 
Česká televize přijela 7. prosince 2010 

do stacionáře Petrklíč, jednoho ze zaříze-
ní Oblastní charity Havlíčkův Brod natáčet 
tříminutovou reportáž. Tato krátká nahráv-
ka se točila více jak tň hodiny a bude vysí-
lána v České televizi během Tříkrálových 
koncertů. Část výtěžku z koncertů bude 
také věnován Petrklíči na výstavbu nového 
zařízení, které by mělo vyrůst v ulici Bar-
borka v Ledči nad Sázavou. 

V listopadu uživatelé našich služeb se 
svými asistenty navštívili kamarádku Ma-
rušku, která se léčila v Jánských Lázních, 
prohlédli si krásné lázeňské město, přespa-
li v penzionu, projeli Krkonoše křížem krá-
žem a při zpáteční cestě navštívili pohád-
kové město Jičín. Nepodařilo se jim potkat 
se s Rumcajsem, ale plni dojmů, nových 
zážitků a po ochutnávce jičínských zákus-
ků dorazili domů ke svým rodinám. 

Za dalších čtrnáct dní se nám naskytla 
příležitost využít poslední teplé podzim-
ní dny a strávit společné chvíle v krásném 
prostředí. Tentokrát naše cesta nebyla da-
leká, vyrazili jsme jen za humna, a to na 
půvabnou chalupu Malířovnu u Lipnice 
nad Sázavou. Nezapomenutelné zážitky 
při společenských hrách, procházkách ko-
lem chalupy, skupinovém vaření a vyprá-
vění příběhů ze života, to je to, co prožívá-
me mimo své domovy. 

A jak že jsme uzavřeli listopad? Již po 
osmé jsme byli pozváni na Geofond u Cho-

těboře na Mikulášskou zábavu, kterou po-
řádal Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR a náš kamarád Jaroslav Beneš, ke kte-
rému rádi jezdíme. Na zábavě nechyběli 
čerti, Mikuláš, anděl a copatá Káča. Dosta-
li jsme bohatou nadílku cukrovinek, zatan-
covali si pň živé hudbě, vyhráli v tombole 
a mrazivým sobotním večerem jsme se pak 
vraceli do teple vytopených domovů. 

Tyto akce bychom nemohli absolvovat 
bez vás, sponzorů - ať velkých, či malých; 
proto všem našim příznivcům, i těm, co 
nám nejsou až tak nakloněni, přejeme pří-
jemné prožití svátků Vánoc a hodně zdraví 
a pohody v roce 2011. 

Za Petrklíč - denní stacionář pro děti 
a mládež s mentálním a kombinovaným po-

stižením a Sociálně terapeutickou dílnu Iveta 
Vrbová - vedoucí obou zařízení 

CO JE HOME CARE 
Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na zá-

kladě doporučení praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře při 
hospitalizaci v jejich vlastním domácím prostředí. Domácí péče je 
zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví 
a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocné-
ho člověka a zajištění klidného umírání. 

Domácí péče je od roku 1990 nedílnou součástí moderního sys-
tému zdravotní i sociální péče v České republice. Její rozsah a pů-
sobnost je definována v platném znění právních norem upravují-
cích poskytování zdravotní i sociální péče. 

Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České re-
publiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravot-
ního stavu a stavu vlastního sociálního prostředí klienta rozhodne 
o poskytování domácí péče. 

Jedná se o zdravotní a pečovatelskou péči poskytovanou všem 
věkovým kategoriím, to znamená dětem, starým, chronicky nemoc-
ným a v domácím prostředí, nebo v rodinách svých nejbližších. 

Je vědecky dokázáno, že nemocní ošetřovaní doma se rychle-
ji a lépe zotavují, více se snaží zapojit do dění v rodině a navrátit 
se ke svým původním činnostem a tím získat zlepšení vlastní sa-
mostatnosti. 
CO NABÍZÍME 
• sledování celkového zdravotního stavu, monitorace fyziologic-

kých funkcí (TK, TT, dech, glykémie, P+V tekutin, vyprazdňo-
vání atd.), 

- DOMÁCÍ PÉČE 
• dohled nad dodržováním dietního a pitného režimu, 
• příprava, podání a dohled nad užitím léků všech forem, 
• aplikace injekcí + inzulínu, 
• odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice a další 

sekrety), 
• podávání enterální výživy (sondou, PEG), 
• podávání parenterální výživy (periferně, do centrálních žilních 

vstupů, portů), 
• lokální ošetření defektů (převazy po chirurgických zákrocích, 

péče o chronické rány - dekubity, bércové vředy atd.), 
• péče o pacienta se stomií (vývodem), 
• péče o inkontinentní pacienty (s únikem moči a stolice), 
• provádění ošetřovatelské rehabilitace (cvičení aktivní, pasivní 

s dopomocí, pasivní, kondiční cvičení, dechové cvičení, nácvik 
chůze s pomocí kompenzačních pomůcek), 

• péče o imobilní (nepohyblivé) pacienty nebo částečně imobilní. 
OBĚDY: 
• nabízíme možnost odběru obědů, 
• výběr je ze 3 druhů jídel + polévka, 
• pro zajištění obědů je zapotřebí dvou jídlonosičů, 
• cena obědu bez dopravy j e 51,- Kč, 
• cena obědu s dopravou je 55,- Kč. 

Kontakty: Home Care, Háj 675, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Sestra domácí péče: Lucie Čapková, tel.: 725 457 705 

PŘED PADESÁTI LETY... 
... k 15. prosinci byla se souhlasem nadřízených orgánů uzavřena mlékárna, která zpracovávala denně 15 000 litrů mléka. Výroba 
byla zabezpečena mlékárnou v Havlíčkově Brodě, kam také odešli někteří zaměstnanci. Rovněž byla uzavřena jatka a celý provoz 
centralizován v Havlíčkově Brodě. 
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2010 
Množí se krádeže peněženek i vlou-

pání do vozidel - Možná blížící se Vá-
noce mají na svědomí skutečnost, že se 
v poslední době opět množí krádeže ka-
belek, peněženek a dalších věcí. V prv-
ní řadě zaznamenali policisté na Hav-
líčkobrodsku nárůst krádeží peněženek 
z nákupních vozíků. Jen v měsíci říjnu 
bylo policii nahlášeno 9 takových pří-
padů, celková způsobená škoda dosa-
huje nejméně 50.000 korun. Postup zlo-
dějů má v tomto případě stále stejný 
scénář. Vyhlédnou si zákazníka či zákaz-
nici v některém ze supermarketů, kteří si 
odloží tašku či kabelku na nákupní vo-
zík, a poté, co se procházejí mezi regály, 
využijí nepoctivci chvilky nepozornosti 
a peněženku z tašky, někdy i celou ka-
belku, nepozorovaně odcizí. Majitel se 
o krádeži dozví většinou až u pokladny, 
kdy zjistí, že nemá nákup čím zaplatit. 
Proto policie radí zákazníkům v obcho-
dech, aby nenechávali své tašky a kabel-
ky na vozíku, ale měli je neustále u sebe 
a pod dozorem. 

Další případy, kterými se policisté vel-
mi často zabývají, jsou vloupání do mo-
torových vozidel. Jen za uplynulý mě-
síc vyšetřují 17 případů, při kterých byla 
způsobena hmotná škoda ve výši nejmé-
ně 160 tisíc korun. Zde jsou velkým lá-
kadlem pro zloděje tašky, kabelky a cen-
né věci, které jsou viditelně uloženy ve 
vozidle, kabelky, peněženky, mobilní te-
lefony, notebooky, navigace a další cen-
né věci. Pachatelé totiž nejenže odcizí 
věci z vozidla, ale ještě způsobí škodu 
na automobilu (rozbité okno, vypáčený 
zámek...). Je třeba se řídit heslem, kte-
ré stoprocentně platí, a to, že „Auto není 
trezor!" 

Výtržnictví v hospodě - Z přečinu vý-
tržnictví je podezřelý muž 26 let z Pra-
hy. V úterý 2. 11. krátce po 21. hodině 
byla policistům v Ledči nad Sázavou na-
hlášena rvačka opilých osob v místním 
hostinci jedné z menších obcí na Ledeč-
sku. Na místě pak bylo zjištěno, že po 
předchozím požití alkoholických nápo-
jů v průběhu slovní roztržky mezi bra-
try v prostorách hostince starší z bratrů 

slovně urážel obsluhu a další hosty. Poté 
co byl vykázán před uvedený objekt, na-
házel dřevěné stoly s lavicemi a popelni-
cí před vchod a rozbil skleněné výplně 

obou křídel dveří. Obci způsobili škodu 
ve výši nejméně 3.300 Kč. 

Vloupání do bufetu - Policisté v Led-
či nad Sázavou šetří vloupání do bufe-
tu, ke kterému došlo v noci z pátku na 
sobotu 6. 11. v Nádražní ulici. Neznámý 
pachatel se vloupal do bufetu v budově 
zimního stadionu. Objekt prohledal, po-
škodil hokejové putovní poháry, pánev 
a následně odcizil 70 krabiček cigaret 
různých značek a krabičku cukrovinek. 
Poškozeným způsobil škodu za více jak 
14.000 Kč. 

Krádež v mateřské škole - Policisté 
v Ledči nad Sázavou šetří krádež peně-
ženky, ke které došlo v době mezi 6.30 
a 9.30 hod. ve čtvrtek 11. 11. v Mateřské 
škole v Ledči nad Sázavou. Neznámý 
pachatel v uvedené době vnikl do neu-
zamčené budovy školky a dále do míst-
nosti šatny v hospodářské budově, kde 
z kabelky uložené ve skříni odcizil peně-
ženku s finanční hotovostí, platební kar-
tou a osobními doklady. Poškozené ženě 
vznikla škoda 620 Kč. 

Ze dvou vozidel zmizela kompletní 
kola - Policistům v Ledči nad Sázavou 
byla oznámena krádež kompletních kol 
ze dvou osobních vozidel. V noci ze so-
boty na neděli 21. 11. neznámý pacha-
tel na parkovišti před domem v ulici Stí-

nadla odcizil ze dvou zde zaparkovaných 
vozidel VW Golf a Škoda Octavia všech-
na kompletní kola, vozidla pak nechal le-
žet na podvozku. Poškozeným majitelům 
způsobil škodu za více jak 17.000 Kč. 

Vloupání do baru - V noci z pondě-
lí na úterý 23. 11. se dosud neznámý pa-
chatel vloupal do baru v Havlíčkově ulici 
v Ledči nad Sázavou. Objekt prohledal 
a odcizil finanční hotovost a tři krabič-
ky cigaret. Poškozenému majiteli způso-
bil škodu za více jak 9.000 Kč. Policisté 
ve věci zahájili úkony trestního řízení na 
neznámého pachatele pro podezření ze 
spáchání přečinu krádež. 

Vloupal se do rodinného domu - Ve 
středu 24. 11. ve večerních hodinách 
byla policistům v Ledči nad Sázavou 
oznámena krádež vloupáním do rodinné-
ho domu. V době od 6.00 do 15.30 hod. 
vnikl dosud neznámý pachatel po rozbi-
tí okna do rodinného domu v obci Bo-
jiště. Dům prohledal a následně v obý-
vací místnosti odcizil finanční hotovost 
a dva prsteny ze žlutého kovu. Poškoze-
nému majiteli způsobil škodu za více jak 
26.000 Kč. 

Krádež mobilu - Policistům v Ledči 
nad Sázavou byla v neděli 28. 11. nahlá-
šena krádež mobilního telefonu. V době 
mezi 16.15 a 16.30 hod. v prodejně v Ko-
želské ulici v Ledči nad Sázavou využil 
neznámý pachatel nestřeženého okamži-
ku a z kapsy bundy odcizil poškozenému 
muži mobilní telefon Samsung Omnia 
v hodnotě nejméně 10.000 Kč. 

Na závěr bych chtěl znovu apelovat na 
občany, aby i poslední měsíc roku byli 
na sebe i svůj majetek opatrní, protože 
předvánoční shon je většinou velkým lá-
kadlem pro různé nenechavce a podvod-
níky. 

Jménem celého kolektivu Obvodního 
oddělení Policie ČR Ledeč nad Sázavou 
mi pak dovolte popřát všem klidné a spo-
kojené vánoce. 

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, 
vedoucí oddělení 

PŘED PADESÁTI LETY... 

... hlavní událostí roku se stala územní reorganizace celého 
našeho státu, která se dotkla i okresu Ledeč n. S. 11. červen-
ce schválilo Národní shromáždění novou socialistickou ústavu 
a nový státní znak i název Československá socialistická repub-
lika. Ledečský okres, jenž trval od roku 1868, byl také zrušen 
a rozdělen. Jihlavský kraj byl zrušen a nově zřízený okres Hav-
líčkův Brod připadl k Východočeskému kraji se sídlem v H. 
Králové. V důsledku nové úpravy krajů byla od listopadu 1960 

zřízena autobusová linka Ledeč n. S. - H. Králové a také míst-
ní linka Ledeč n. S. - Kozlov. Od října byla zřízena doprava au-
tobusem z Ledče n. S. do okresního města H. Brodu. Tato linka 
má denně 4x spojení. Po zrušení ledečského okresu byla budo-
va ONV upravena na polikliniku. Její zdravotní obvod zahrnuje 
zhruba 21 000 obyvatel Ledečska a Světelska. V současné době 
na poliklinice jsou zaměstnáni 4 obvodní lékaři a dále odborní 
lékaři na úvazky. 
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ZIMNÍ UDRŽOVÁNÍ CHODNÍKŮ 
Na území města Ledeč nad Sázavou 

se nachází chodníky o celkové délce 
23.237 m a ploše 42.762 m2. Již z této 
statisticky doložené informace je zřej-
mé, že není možné provést úklid sněho-
vé kalamity okamžitě na všech chodní-
cích a komunikacích v délce 29.608 m 
a ploše 157.641 m2. 

Povinnost zimní údržby výše uvedené 
plochy komunikací a chodníků je ulože-
na našemu městu zákonem. Úklid těch-
to ploch zajišťují naše Technické služby 
a nebude tomu ani jinak v následujícím 
roce. Níže uvádíme harmonogram úkli-
du chodníků. 

Do prvního sledu jsou zařazeny chod-
níky, které spojují části města s důležitý-
mi objekty: Husovo náměstí, Mostecká, 
Náměstí Svobody, ulice Komenského, 
Habrecká, Nádražní, Heroldovo nábřeží, 
ulice Ke Stínadlům, část ulice M. Maje-
rové, část ulice Pod Stínadly, Koželská, 
Tyršovo nábřeží, schody z Horní Ledče, 
přístup na Zoufalku, Havlíčkova. 

Do druhé pořadí důležitosti jsou za-
řazeny celé části města, které budou 
postupně uklízeny: nové sídliště, staré 
sídliště, Lovčen, Na Rámech, ulice Haš-
kova, prostor pod ČSAD, Plácky, Horní 
Ledeč, Zoufalka, ulice Údolní. 

Harmonogram byl zpracováván spo-
lečně s realizační firmou. Komunikace 

jsou rozděleny podle dopravního význa-
mu do určitých kategorií a tomu odpoví-
dají i příslušné časové úseky při úklidu 
sněhové nadílky. Stejně lze přistupovat 
i k úklidu chodníků, kdy realizační firma 
v případě sněhové kalamity musí nasadit 
veškerou techniku na preferované tratě, 
ojediněle pak může dojít k situaci, že ne-
bude v silách úklidové firmy neprodleně 
zajistit schůdnost chodníků s malým do-
pravním významem. 

Ke značným finančním nákladům na 
tyto činnosti, okolní města řeší tuto si-

tuaci vydáním nařízení Rady příslušné-
ho města, kterým se vymezí úseky chod-
níků a chodníky, na nichž se pro jejich 
malý dopravní význam nebude zajiš-
ťovat schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí. K tomuto opatření však naše 
město hodlá sáhnout jen v krajním pří-
padě, odůvodněném dlouhotrvající zi-
mou či značným množstvím napadané-
ho sněhu. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru VZP 

POVOLEBNÍ OHLÉDNUTÍ 
Máme za sebou supervolební rok - absolvovali jsme postup-

ně parlamentní, senátní a komunální volby Absolvovali jsme je 
v době ustupující hospodářské krize, která významně ovlivnila at-
mosféru v naší společnosti. Absolvovali jsme je po roce politické 
nestability v naší zemi. Výsledky voleb jsou známé, jak je lze hod-
notit? 

Žijeme nyní v době vlády informací, kde ty pravdivé mají cenu 
zlata. Jak snadno lze dnes manipulovat s veřejným míněním, jak 
snadno lze unikat od věcných témat k různým populistickým nálep-
kám. Dlouhotrvající předvolební agitace před parlamentními vol-
bami byla tohoto ukázkou. Je snad štěstím, že se veřejné mínění 
nakonec přiklonilo k tématům úsporných řešení, k nezadlužování 
další budoucnosti. Vzniklá vláda s parlamentní většinou má nyní 
šanci dokázat, že je vládou hospodářské odpovědnosti. Nedopusť-
me, abychom vzniklé dluhy přenášeli na naše děti a vnoučata. Dlu-
hy se musí splácet. V tomto smyslu lze hodnotit výsledky parla-
mentních voleb kladně. 

Náš region byl dále účasten senátních voleb, probíhajících pa-
ralelně s volbami komunálními. Kandidovala zde řada žen, jed-
nou z nich byla Lucie Talmanová. Měl jsem tu čest ji poznat 
a udělat si vlastní úsudek o této slušné a vzdělané ženě. Věděla, 
že jako manželka pana Topolánka nemá vzhledem k mediálnímu 
tlaku a tak vytvářenému veřejnému mínění šanci na úspěch. Přes-
to dala do své kampaně vše. Byla by senátorkou, která by byla na-
šemu regionu prospěšná, která umí otevírat dveře a slíbené splnit. 
Nezbývá, než popřát místostarostovi z Čáslavi panu J. Strnadovi 
hodně úspěchů. 

Do komunálních voleb v Ledči nad Sázavou vstoupilo šest po-
litických uskupení a jedno Sdružení nezávislých kandidátů. Vol-
by proběhly v duchu společenské atmosféry s účastí cca 50 % 

voličů. Levicově orientovaní voliči podpořili KSČM a ČSSD 
39 % hlasů (2+4 zastupitele), Sdružení nezávislých oslabilo, pře-
sto jako druhé nejúspěšnější získalo cca 18 % hlasů (3 zastupite-
le). Ostatní strany ODS, Strana zelených, TOP09 a KDU-ČSL zís-
kaly dohromady 6 zastupitelů a vytvořily povolební uskupení se 
společným zájmem o spolupráci ve prospěch města. Možné uspo-
řádání na radnici tak bylo dáno možnou dohodou mezi ČSSD, 
KSČM a Sdružením nezávislých (6+3) nebo ČSSD s povolebním 
uskupením stran (4+6). Sdružení nezávislých vedlo jednání pouze 
s ČSSD a KSČM. 

Koalice byla nakonec uzavřena dle druhé varianty pouze mezi 
politickými stranami. Spolupráce byla stvrzena dohodou o vzájem-
né spolupráci, komunikaci a podpoře společného programu. Vě-
řím, že toto uspořádání bude pro město dělné, přínosné, umožňující 
vlivné jednání na krajské i republikové úrovni. Zaručuje podporu 
rozvoji sportu, kultury, školství i místních spolků, transparentní za-
dávání zakázek, vypracování nového územního plánu pro nové sta-
vební příležitosti a průmyslové zóny pro podporu podnikání a zvý-
šení zaměstnanosti. 

Jako zástupce ODS jsem odpovědný za malý volební úspěch. 
Minula již doba, kdy členskou základnu tvořili lidé postižení ko-
munistickým režimem a veřejnost na toto pamatovala. V malém, 
spíše levicovém městě je stále problém dávat veřejně najevo svůj 
názor, v podnikání lze ztratit i zákazníky. Přesto bych rád poděko-
val touto cestou jménem svým a za ODS všem našim voličům, kteří 
nám dali svým hlasem důvěru. Velice si této důvěry vážíme. 

Všem našim spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních 
svátků, v novém roce pak především dobré zdraví a pohodu v na-
šem krásném městě. 

Miloslav Palán 
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LEDEČSKÝ JEŽEK V KLECI 
Část první - „Podivný nález" 

Ten příběh začíná téměř neuvěřitelně 
a stále tu zůstává část ještě nedořešená. 
Nejprve zvláštní náhoda, pro kterou zprvu 
nebylo žádné vysvětlení: nález starého de-
níku, který si psal rádce 142. oddílu skautů 
z Prahy IX. (staré označení), začínající slo-
vy „ Tyto poznámky jsou psány jako vzpo-
mínka na letní tábor skautů, kteří prožili 
léto 1948 na Šumavě poblíže Srní v okre-
se Sušice..." 

Nálezce mi ten deník vzpomínek, psaný 
den po dni v prostoru při soutoku Černé-
ho a Jezerního potoka, na Křemelné, předá-
val s tím, že to je taková skautská relikvie, 
která může zajímat skauty, ovšem o původu 
a majiteli, ani jak se ocitl právě v té sta-
ré garáži a v Ledči, nemůže povědět vůbec 
nic. Neví co s tím udělat, tak ať se alespoň 
na to podívám - jemu to nic neříká a vyho-
dit by snad bylo přece jen škoda. 

Vzal jsem s tím, že případně vrátím, po-
kud nenaleznu buď přímo majitele, nebo 
někoho, koho by to mohlo zajímat, nebo 
připomenout. Po přečtení těch starých lis-
tů, psaných ke konci již jen tužkou obtížně 
čitelným písmem a po zběžném seznámení 
s obsahem, se dalo odhadnout, že nebude 
tak snadné zjistit, o co vlastně jde a hlav-

jisté nebude mít námitek proti používá-
ní přezdívek), který se odvolává na dotaz 
v Kmenových novinách č. 2/02 a ten po-
mohl rozluštit existenci onoho Tygra. Bo-
hužel po sdělení řady podrobností z jeho 
života, zaměstnání i trochu charakteristiky 
- tedy: „dobrý bratr, jeden z iniciátorů ob-
novy Junáka v roce 1968, zakladatel stře-
diska „Sova" v Praze Strašnicích a okrs-
kový velitel i vedoucí několika táborů na 
Pelhřimovsku, vždy opravdu jako tygr brá-
nící pověst skautského hnutí i v období to-
tality i zákazu..." však už jen doplnil smut-
nou zprávu, že se již - přesně 16. 9. 1993 
odebral na Velkou stezku ve věku 65 let po 
dlouhé nemoci. Smutná zpráva. O dalších 
třech však nic, co by mohlo pomoci. 

Také se však ozval vůdce 43. smečky Vl-
čat a člen Pražské rady Junáka, bratr Tom 
- Set, že „... nález deníčku 142. oddílu je 
veliký objev. Jako středisko z Prahy 9-Vy-
sočan vlastníme vlajku jejich družiny a ně-
kolik fotografií, ale chybí kontakty na pří-
slušníky, přímé členy oddílu z let 1945-48, 
kteří byli našimi předchůdci, a to zatím nej-
přímější..." A také hned požádali o předání 
deníku, který by jim pomohl zaplnit dosud 
bílá místa v jejich historii. 

nosti - bývalý zaměstnanec ČKD Praha-
Vysočany stejně, jak dříve jmenovaný Tygr 
- Evžen T. a co víc: křestní jméno Karel 
v přesmyčce dobře vypadá jako El-Kar. 

Než však, při návštěvách již nemocného 
bratra v nemocnici, jsme se mohli dozvědět 
cokoliv bližšího o zbývajících dvou, ode-
bral se náhle za Tygrem rovněž na Velkou 
stezku. Bylo mu 83 let. Z jeho pozůstalos-
ti jsme získali několik fotografií bývalého 
vysočanského 142. oddílu skautů i obrá-
zek jejich klubovny, která však již neexis-
tuje. To místo zabrala továrna Pepsi - Cola. 
Vše jsme předali do Prahy. Další pátrání po 
osobách, zvláště těch zbývajících dvou čle-
nů té čtyřčlenné hlídky se nepodařilo. Víme 
jen, že v té době, kdy hledali a připravova-
li tábor na Šumavě, kdesi v prostoru Srní -
Prášily - Dobrá Voda a Hartmanice, bylo 
jim kolem dvaceti let. 

Většina těch míst, která se ještě s dalšími 
v deníku objevovala, se stala další záhadou, 
která lákala k pátrání. Dnes již v nových 
mapách těžko dohledat Schórlhof a Schórl-
můhle, ledajako „rui" - tedy ruiny. To zá-
sluhou armády, která si ten prostor zvolila 
za cíl své střelby těžkých zbraní. Pochopi-
telně především chalupy, statky, celé vesni-

Serlův 

ně nalézt odpověď na otázky „kdo" a „proč" 
... Vždyť byla uvedena jen neúplná jména, 
dokonce jen přezdívky, jak se mezi skauty 
často používají: El-Kar, Tygr, Zdeněk, Pe-
pík? Co tedy s tím mohu dělat? 

Nějaký část zůstalo odloženo, jen ve 
skautském tisku pro oldskauty - starší 
skauty, jsem uveřejnil dotaz na dosud mož-
nou existenci některých členů nebo pamět-
níků původního 142. oddílu, který již neby-
lo možno dohledat. Mohlo by však pomoci 
s nalezením těch čtyř, nebo alespoň někte-
rého z nich. Pepík, Zdeněk, Tygr, El-Kar. 

A již 5. července 2002 přišel dopis od 
bratra Logana z 506. oddílu (čtenář za-

Jak to dopadlo? Pro deníček si přijeli do 
Sluneční zátoky již v červnu 2002, kdy se 
tam konalo setkání přátel Jaroslava Foglara 
a byla z toho velká sláva. Škoda, že se ne-
zachovala žádná fotografie vlčácké smečky 
i jejich vůdce, Tom - Seta ve slavnostních 
krojích. U nás však hledání pokračovalo 
dál, ale dlouho bez výsledku. Pak však při-
šlo na pohled jednoduché rozluštění totož-
nosti bratra s tajemným jménem „El-Kar". 
A budu stručný: do Ledče před léty přišel 
z Prahy starší skaut - křestní jméno Ka-
rel - j eden ze tří zakladatelů tradice našich 
vánočních melechovských pochodů už od 
roku 1966, tedy ještě v době zákazu čin-

ce. Pak tedy zbývalo začít se věnovat otáz-
ce, kde vlastně ti čtyři hledali místo pro 
tábor svého oddílu. Znali jsme však jména, 
která již docela přesně určovala jejich po-
byt, kde také mohl stávat ten červený do-
mek, o kterém je zmínka jako o místě, kde 
bratr Tygr psal svůj deník. Jenže to už je 
o Šumavě a ta je trochu daleko na soustav-
né pátrání po starých mapách, které ucho-
vávají ještě původní názvy míst. A k tomu 
bych se ještě rád vrátil. 

Pokračování příště, Ledečské noviny - leden 
2011. 

Oldskauti - Sonny 
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NOVÁ TVÁŘ NA LEDEČSKÉ RADNICI 
V LISTOPADU SE STAROSTOU LEDČE N. S. STAL - Mgr. PETR VANĚK 

Přednostně chce Petr Vaněk řešit 
územní plán, památkovou zónu, dopra-
vu a hrad. 

Město Ledeč nad Sázavou má od pondě-
lí 8. listopadu 2010 nového starostu. Stal se 
jím jedenačtyřicetiletý právník Petr Vaněk. 

Zatím se s chodem radnice průběžně se-
znamuje. Do 19. listopadu pracoval na po-
zici projektového manažera odboru so-
ciálních věcí na Krajském úřadě kraje 
Vysočina. 

„S týmem administrujeme projekt v cel-
kové výši zhruba 260 milionů korun, kte-
ré jsou určeny pro poskytovatele sociálních 
služeb. Navíc jsme museli do konce listo-
padu odevzdat monitorovací zprávu pro 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, za což 
jsem byl, jako lídr týmu, zodpovědný. Ne-
uměl jsem si představit, že bych zničehonic 
oznámil, že končím," vysvětlil svůj pozděj-
ší nástup do funkce starosty Petr Vaněk. 
Nesmyslný obchvat v územním plánu. 

Nový šéf radnice chce navázat na své-
ho předchůdce. „V Ledči nad Sázavou se 
za působení Stanislava Vrby udělala spous-
ta práce, ale stále je co zlepšovat," řekl Va-
něk. Přednostně chce nový starosta řešit 
nový územní plán, rozsah památkové zóny, 
hrad a také dopravu ve městě. 

„Ledeč má územní plán z roku 1996, 
který je nevyhovující. Počítá například 
s nesmyslným obchvatem města, který by 
v případě realizace znamenal zboření po-
loviny Koželské ulice. Musíme vypraco-
vat nový územní plán, který bude odpoví-
dat požadavkům moderního města," sdělil 
Vaněk. 

Další výzvu k řešení vidí v rozloze měst-
ské památkové zóny, kterou vnímá jako 
nad-dimenzovanou. „Spadají do ní napří-
klad domy v ulici Pod Skalkou, které byly 
postaveny na přelomu 70. a 80. let. Zóna 
také dělí ulici Jaroslava Haška, kde jsou 
ty nešťastné „Stalinovy baráky", domy na 
jedné straně ulice v památkové zóně jsou 
a na druhé straně ulice už nejsou. Takováto 
zóna je nešťastně a nesmyslně koncipova-
ná," míní Petr Vaněk. 

Svůj pohled obrátil také na hrad. „Na ob-
jektu se udělala spousta práce, ale nevidím 
cílový záměr. Musíme se zamyslet se zastu-
piteli, co s hradem chceme dělat, aby se ne-
opravoval jen pro opravy. Jsem rád, že hrad 
žije a vítám aktivity občanských sdružení, 
ale tam jsou potřeba investice minimálně 
v řádech desetimiliónů, a zastupitelstvo 
by proto mělo vytýčit pevný směr a cíl, co 
s hradem dál," řekl Vaněk. 

Během na dlouhou trať bude řešení do-
pravy v centru Ledče. 

„Když o půl třetí skončí Kovofiniš, tak 
je náměstí na dvacet minut totálně ucpané. 
Bude to běh na delší trať, bude třeba najít 
nějaké smysluplné řešení," informoval sta-
rosta. 
I webové stránky čekají změny. 

Dílčích změn doznají také internetové 
stránky města. „Chystáme menší úpravu 
hlavní stránky. Měla by mít důstojnější po-
dobu, reprezentovat město a městský úřad. 
Rubrika Dotazy zůstane zachována, ale 
bude tam fungovat určitá korekce. Dotazy 
občanů budou směrovány na pověřeného 
pracovníka a zodpovídat je budou kompe-
tentní osoby," přiblížil změny ve fungová-
ní elektronické komunikace starosta Ledče 
nad Sázavou. 

CURRICULUM VITAE 
Narozen 9. února 1969 v Kroměříži. 

V roce 1996 absolvoval Právnickou fa-
kultu Masarykovy univerzity v Brně, 
poté pracoval jako podnikový práv-
ník v OP Prostějov a Sukno Humpolec. 
V letech 2002-2010 provozoval vlastní 
právnickou praxi. Od března do listo-
padu letošního roku pracoval na pozi-
ci projektového manažera odboru so-
ciálních věcí Krajského úřadu kraje 
Vysočina. V pondělí 8. listopadu 2010 
byl zvolen starostou města Ledeč nad 
Sázavou. Je ženatý, má syna a dceru, 
od roku 1998 žije v Ledči nad Sázavou. 
Záliby: historie, četba, motokros. 

SLOVO HEJTMANA 
(pro městské a obecní zpravodaje na měsíc prosinec) 

Ani jsem se nenadál a je za mnou polovina volebního období ve funk-
ci hejtmana kraje Vysočina. Po dvou letech v mých pocitech převažu-
je spokojenost s výsledky mnohdy hektického úsilí krajské samosprávy 
i samotného krajského úřadu a v návaznosti na ně i se spoluprací s měs-
ty a obcemi na celé Vysočině. To v žádném případě neznamená uspo-
kojení. Myslím, že jsem už znám svými kritickými postoji ke každému 
šlendriánu nebo jen nedůslednosti v práci svých podřízených i partnerů. 
Ale drtivá většina mých spolupracovníků i lidí na jiných úřadech či ve 
firmách odvádí solidní práci, takže i v době obecné hospodářské krize 
a vnitropolitických šarvátek jsme na Vysočině nezaznamenali podstatné 
problémy, jež by narušovaly běžný život občanů. Doufám, že tato spo-
lupráce bude i po proběhlých volbách stejně oboustranně vstřícná a uži-
tečná se znovuzvolenými nebo i s novými představiteli měst a obcí. 

Těch starostí nás čeká nemálo, ale jako zásadní výzvu v dlouhodo-
bém horizontu vidím nutnost reagovat na skutečnost, která není stále 
dostatečně vnímána. Demografický vývoj naší společnosti signalizuje 
dvě základní změny. Tou první je současný úbytek středoškolských stu-
dentů, na což musíme reagovat i restrukturalizací středních škol. Druhá 
probíhající změna je dlouhodobá a její řešení bude náročnější. Procen-
tuálně prudce ubývá ekonomicky činného obyvatelstva a výhledy jsou 
ještě dramatičtější. Zmenšující se část těch pracujících musí uživit zvět-
šující se podíl těch v důchodovém věku. 

Přes všechny problémy a výtky je to i tím, že naše přes hrozby sou-
časných neřešených problémů stále ještě vyspělé zdravotnictví umož-
ňuje seniorům dožít se vyššího věku. Je zřejmé, že stárnutí populace 
bude přinášet nové požadavky - nejen ekonomické. Před měsícem jsem 
psal v této souvislosti o nutnosti rozšiřování sociální péče pro starší 

spoluobčany. Protože toto téma považuji za důležité, dnes se k němu 
vracím. Solidarita se seniory je výrazem vyspělosti společnosti. Žád-
ná vláda, kraj ani žádné jiné instituce však samy tyto úkoly nevyřeší. 
Bude záležet na přístupu všech - těch v produktivním věku i samot-
ných seniorů. A nejde jen o péči o pouhé zajištění důstojného fyzického 
bytí seniorů. Stále důležitější bude i vlastní seberealizace starších spo-
luobčanů tak, aby jejich život po skončení pracovního zapojení nebyl 
jen dožíváním. Společnost by měla vytvářet prostor pro využití jejich 
životních zkušeností i naplňování jejich času. Jednou z možností tvoři-
vého přístupu k aktivnímu prožívání tohoto volného času je například 
univerzita třetího věku, jež je pokračováním celoživotního vzdělávání. 
Situace seniorů se odvíjí od jejich vlastního aktivního přístupu i od po-
stojů mladších generací k těm, kteří jim svou dlouholetou prací připra-
vili podmínky pro jejich existenci. V mezigeneračních vztazích ještě 
více než jinde záleží na schopnostech vzájemně si naslouchat, umět se 
vžít do situace těch druhých. Vnímání seniorů jako rovnocenné součás-
ti společnosti se každému dalšímu pokolení vrátí. A naopak. I malé dítě 
chápe někdy ty souvislosti - jako ve známé Nerudově básni - kdo jen 
vydlabe dědovi dřevěnou mísu, aby nerozbij el talíře, ten se sám poslé-
ze dočká stejného. Stejně jako ti, kdo si na „bábu" vzpomenou jen při 
předvolebním strašení. 

Nadcházející adventní období by mělo být zklidněním, přípravou na 
duchovní svátky. Samotná doba vánoční je pak časem rozjímání a za-
myšlení nad uplynulým rokem, příjemných setkání celých rodin. Přeji 
vám krásné prožití nejhezčích svátků v roce, vychutnejte si přátelskou 
pohodu se všemi svými blízkými. 

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 
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VÍCEÚČELOVÝ SÁL NA GYMNÁZIU V LEDČI NAD SÁZAVOU 

V pondělí 29. listopadu 2010 byl slavnostně otevřen zrekon-
struovaný sál v budově ledečského gymnázia. Otevření sálu, 
který dlouhá léta sloužil škole jako tělocvična, se účastnili zá-
stupci investorů (kraje Vysočina a města Ledeč n. S.), dále zá-
stupci ledečských škol, firem, organizací i žáci maturitních roč-
níků školy. 

Sál byl zrekonstruován nákladem 10 milionů korun. Jak se 
tedy sál změnil? 

Do hlediště, kde diváci na představeních dříve nepohodlně 
seděli na dřevěných židlích, bylo umístěno hlediště nové se šik-
mým profilem, na které se vešlo 143 pohodlných polstrováných 
křesel. Navíc mají první čtyři řady namontovány malé stolky 
pro případné psaní či obsluhu přenosného počítače včetně elek-
trických přípojek. Rekonstrukcí prošel také balkon v sále, kde 
se při větším zájmu o představení mohou diváci kochat „na sto-
jáka". Osvětlení hlediště zajišťují moderní zrcadlové lustru, 
boční zářivky a také modré diody na okraji schodů, které velmi 
pomáhají při orientaci v potemnělém sále při projekci. 

Jeviště se dočkalo zvětšení otvoru s oponou směrem k hlediš-
ti, novou podlahou, prostorem pro kulisy a místností pro účin-
kující. K oponě bylo pověšeno obří projekční plátno. 

V zázemí sálu přibyl nový bufet (dříve místnost pro tělocvič-
né nářadí), šatny (dříve umývárna) a nové vstupy na WC. 

Samostatnou kapitolou je elektronické vybavení sálu. Výkon-
ný datový proj ektor může být využit pro prezentace a přednášky, 
ovšem zároveň jeho kvalita dovoluje promítání Blue-ray filmů 
v HD kvalitě. Obslužný pult je osazen centrálním dálkovým doty-
kovým ovládáním, ovládá se jím elektronika včetně žaluzií, opo-
ny a projekčního plátna. Pult využívá také CD changer pro 6 CD, 
Blue-ray přehrávač, mixážní pult napojený na vývody na jevišti 
a ovládání světel. Sál je připojen na místní počítačovou síť, 
v sále je možno se připojit na internet pomocí Wifi bezdráto-
vých technologií, která zvládnou obsloužit i naplněný sál. 

Změn a detailů je samozřejmě více, podrobný popis by za-
bral několik stran. Není nutné všechny rozdíly popisovat, 
vlastní názor na rekonstrukci si může každý návštěvník udělat 
sám. Doufejme, že tento sál bude využíván místními kulturní-
mi i vzdělávacími organizacemi, firmami i městem ke spoko-
jenosti všech. 

Ing. Petr Stránský 

PRÁCE PRO RADOST, 
ZÁBAVU I UŽITEK 

Tak lze nazvat činnost naší ZKO. Služeb na-
šich výcvikářek a výcvikářů využívá stále více 
majitelů psů, což nám dělá velkou radost. Ně-
kteří přijdou s malinkým štěňátkem a začínají 
pracovat s nepopsaným listem, učí sebe i psa. 
Jiní si přivedou pejska, který má třeba nějaký 
špatný návyk, a zde pracují na jeho odstraně-
ní, další si chce se psem prostě zacvičit. Naši 
výcvikáři se neustále vzdělávají a tak se po-
stupně nabízejí nové a nové možnosti - po-
slušnost, obrana, stopy, agility, v brzké době 
připravujeme další nové aktivity. Stalo se již 
tradicí pořádat soutěže pro děti a předvádět 
ukázky všestranného výcviku či pobavit umem 
psů agiliťáků. Přidali jsme i společné procház-
ky. Chcete-li udělat něco pro sebe a svého psa, 
přijďte mezi nás. Je jedno, kolik je let Vám 
a kolik je Vašemu psovi, najdete zde spoustu li-
diček naladěných na společnou strunu, získáte 
přátele, rady, zážitky. 

Závěrem mi dovolte za naši ZKO popřát 
všem do nového roku mnoho lásky, protože 
je vzácná. Mnoho zdraví, protože je nezbytné 
a mnoho úspěchů, protože povznášejí. 

Za ZKO Ledeč nad Sázavou 
Eva Blažková - předsedkyně 

Gymnázium, Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola Ledeč n. S. 

Husovo náměstí 1, telefon: 569 430 500 (sekretariát), www.gvi.cz 
zvou rodiče a žáky devátých a pátých tříd základních škol na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve středu 5.1. 2011 od 15 do 17 hodin, 

budova Gymnázia - Husovo náměstí 1, 
budova SOŠ - Koželská 551 

dílny - Poštovní 405 
STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU: 

GYMNÁZIUM: osmileté studium 79-41-K/81, čtyřleté studium 79-41-K/41 
SOŠ: Informační technologie a ekonomika 18-20-M/01 

Strojírenství - informační technologie a počítačová grafika 23-41-M/001 

UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM: 
Strojní mechanik (zámečník) 23-51 -H/01, Nástrojař 23-52-H/01 

Vítáni budou i rodiče a žáci nižších ročníků základních škol. 
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OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM ZUŠ LEDEČ 
- KONZERVATOŘ PARDUBICE 

ZUŠ v Ledči n. S. přivítala ve dnech 3. 
a 4. listopadu vzácnou návštěvu z Kon-
zervatoře v Pardubicích. Šest posluchačů 
konzervatoře (hráči na akordeon, hous-
le a violu) spolu se svými profesory, 
Antonínem Dvořákem a Jakubem Jed-
linským, připravili ve spolupráci s naší 
ZUŠ společný koncert. Koncert byl dal-
ším počinem spolupráce ZUŠ Ledeč n. 
S. s pardubickou konzervatoří (předešlé 
koncerty, konzultace). V úvodu koncer-
tu vystoupili se svým programem žáci 

naší ZUŠ - Michal Tvrdík, Viktorka Ku-
bíčková, Adélka Casková a Iva Pecová 
a poté se ujal slova pan prof. Antonín 
Dvořák, který představil své studenty. Je-
jich virtuózní program byl velmi nároč-
ný, skládal se ze skladeb barokních i sou-
časných autorů, zazněly v něm koncertní 
skladby tanečního charakteru, skladby 
s prvky jazzu i argentinského tanga (tan-
go nuevo). Interpreti za své mistrovské 
výkony sklidili obdiv a uznání přítom-
ných posluchačů. 

Jejich návštěva Ledče koncertem však 
neskončila. Pře-nocovali u nás a čtvr-
teční dopoledne pak věnovali přípravě 
na svůj další koncert, který se toho dne 
konal v Havlíčkově Brodě. Využili jsme 
přítomnosti pánů profesorů ke konzulta-
cím problematiky akordeonové hry a ně-
kteří naši žáci si mohli vyzkoušet jejich 
pedagogické vedení. Díky za krásné spo-
lečné zážitky! 

Jiřina Hoskovcová, uč. ZUŠ Ledeč n. S. 

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ... 
příšery a strašidla - tak pod tímto ná-

zvem čekalo na děti ze ZŠ Habrecká po 
podzimních prázdninách zábavné dopoled-
ne. V halloweenském čase se všichni pře-
svědčili, že žádných bubáků se bát nemu-
sí, ale že si je mohou sami klidně vyrobit 
a ještě se pěkně pobavit a zasoutěžit si. Vy-
užili jsme různé přírodniny a hlavně pokla-

dy z vysočiny - brambory. Strašidýlka, pří-
šerky, duchové z bramborových tiskátek 
a různí pavouci nám krásně doplnili výzdo-
bu chodeb i tříd. Mezitím probíhaly sou-
těže. I tu vládly brambory - překonávali 
jsme s nimi překážky, slalomy, plnili růz-
né úkoly. A nakonec jsme si na bramborách 
i skvěle pochutnali. Kupa bramboráků 
všem přišla vhod. 

J. Krajíčková 

OKAMŽITĚ 
KOUPÍME 

ZA HOTOVÉ 
VÁŠ DUM, 

CHALUPU, BYT 
volejte ZDARMA 
8 0 0 1 0 0 5 7 6 

Do 4 8 hodin vyplatíme 
e x e k u c e či hypotéku! 

PRODÁM 
malý byt v Ledči nad Sázavou. 
Cena dohodou, kontakt na tel.: 724 
260 137. 

PRODÁM 
novou dřevěnou chatku na vlast-
ním pozemku 550 m2. Lokalita 
Březina na řece Sázavě (vlaková 
zastávka, jez 200 m). Ideální pro 
rybáře. Cena 230 000 Kč, volejte 
na tel. 724 260 137. 

PŘED PADESÁTI LETY... 
V červenci zemřel v Praze ve věku 73 

let akademik MUDr. Arnold Jirásek, pro-
fesor Karlovy university. Byl zakladate-
lem naší neurochirurgie a proslul opera-
cemi mozku. Miloval naše město a rád 
zde v rodinné vile trávíval dovolenou. 
Své vědecké dílo publikoval ve více než 
200 pracech. 

LEDEČSKÝ SLAVÍČEK - 30. ROČNÍK 
Poslední listopadový den 30. 11. 2010 se konalo úplně první vystoupení v nově otevře-

ném sále gymnázia Ledče nad Sázavou, a to postupové kolo pěvecké soutěže Ledečský sla-
víček pořádané Střediskem volného času Ledeč nad Sázavou. Tato soutěž letos oslavila již 
30. výročí. Soutěž je o cenu starosty Města Ledeč nad Sázavou. Soutěž byla rozdělena do 
tří kategorií podle věku. Na vše dohlížela porota ve složení: pani Tůmová D., pani Krouti-
lová J. a pan Pavlíček J. Soutěžící přišlo podpořit asi 50 diváků, zejména rodičů a spolužá-
ků. Napnutou atmosféru při čekání na výsledky nám zpestřilo vystoupení tanečního krouž-
ku Smoulata, pod vedením Anety Rajdlové. 
Výsledky první kategorie: 
1. místo - Dittrichová Nela, 2. místo - Kubíčková Viktorka, 
3. místo - Zelinková Karolína 
Výsledky druhá kategorie: 
1. místo - Maštálková Kateřina, 2. místo - Březíková Veronika, 
3. místo - Suchecká Vanessa 
Výsledky třetí kategorie: 
1. místo - Hamajdová Barbora, 2. místo - Slavíčkova Lucie, 
3. místo - Khachatryan Larisa 

Ceny předával pan starosta města Mgr. Vaněk. Vítězové jednotlivých kategorií, postupu-
jí do krajského kola v Jihlavě. Na závěr zazpívala dlouholetá účastnice této soutěže Barča 
Hamajdová krásnou koledu, která rozezpívala celý sál. Za rok se těšíme na další kolo naší 
pěvecké soutěže. Na snímku společná závěrečná píseň s vítězkou nej starší kategorie. 

Marcela Mainerová - SVC Ledeč 
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UPOZORNĚNÍ 
Restaurace Centrál a restaurace 
u Martina (bývalý Bar EDEN) při-
pomíná svým milým zákazníkům, 
že konec kalendářního roku se blí-
ží a atraktivní termíny vánočních 
večírků se zaplňují. Pokud bude-
te chtít využít našich služeb, kon-
taktujte nás prosím na telefonních 
číslech: 569 726 606 (CENTRÁL), 
739 991 226 (Restaurace U Mar-
tina od 15 hodin). 
Zároveň s touto nabídkou bychom 
chtěli všem svým milým zákazní-
kům PODĚKOVAT za dosavad-
ní přízeň a vyjádřit přání, abys-
te v našich zařízeních byli vždy 
spokojeni A POPŘÁT Vám přede-
vším pevné zdraví, dobrou poho-
du a radostná vzájemná setkání 
v roce 2011. 

Martin HOŘEJŠ, Roman VACEK, 
Michal PIPEK 

TURNAJ V PEXESU 
Turnajem v pexesu v Ledči nad Sázavou 

zahájilo svoji činnost nově vzniklé občan-
ské sdružení Inspiria, jehož působnost bude 
hlavně v Ledči nad Sázavou a okolí. Čle-
nové tohoto sdružení chtějí svojí činnos-
tí zkvalitnit a rozšířit volnočasové aktivity 
dětí, mládeže a dospělých v celém mikro-
regionu Ledečska. Činnost bude zaměřena 
na volnočasové akce, hry a soutěže, tábory, 
pobytové akce, zájmové kroužky, výuko-
vé programy, teambuildové a teamspiritové 
programy, kurzy, semináře, vzdělávání. 

Sladkovský 

MINIŽÁKYNĚ PŘEKVAPILY 
NA TURNAJI V PRAZE 

Naše nejmladší družstvo házené minižákyň, při SVČ Ledeč, se zúčastnilo turnaje 
PRAHA TOUR, který se odehrál v neděli 7. 11. 2010, za účasti 7 družstev - KF LE-
DEČ, HC HÁJE PRAHA, DHC PLZEŇ A, SHK PARDUBICE, TJ KOBYLISY II. 
PRAHA, DHC PLZEŇ B, DHK LITOVEL. Hrálo se v nafukovací hale v Praze Koby-
lisích. Pro naše děvčata to byla herní zkouška s týmy, se kterými se setkala poprvé. Už 
v prvním zápase, kdy se utkala s týmem HC Praha, bylo jasné, že to nebudou mít jed-
noduché, neboť sehrála naprosto vyrovnanou hru. V posledních minutách se jim ale 
nepodařilo včas srovnat výsledek a prohrála rozdílem jedné branky 9 : 10. 

Tato prohraje neodradila a s chutí do hry děvčata nastoupila proti dalším soupeřům 
a postupně vyhrávala. Vítězství v zápasech bylo opravdu zasloužené! Drama a napětí 
trvalo až do posledních minut herního času. Branka střídala branku na obou stranách. 

K velké radosti a překvapení všech byl hezký výsledek našich děvčat, která se na 
tomto turnaji celkově umístila na 2. místě a přivezla si stříbrný pohár a ještě k tomu 
pěkné ocenění za nejlepší střelkyni turnaje - NATÁLKA MEDOVÁ, nejlepší hráčka 
družstva Tereza SEKOTOVÁ. 

Lenka Beránková - trenérka 

Anička - ležící dole, další řada zleva - Anežka Petržílková, Adéla Franclová, Tereza Sekotová, 
Natálie Medová, Sabina Lukšičková, Gabriela Fialová, Lucie Jindrová. Zleva horní řada - Vero-
nika Ziková, trenér družstva Lenka Beránková, Lenka Pavlíková, Eliška Pavlíková. 

SILVESTR 2010 
Po loňském „Silvestru", který byl po 

osmi letech opět pořádán v ledečské so-
kolovně a byl přítomnými návštěvní-
ky hodnocen velice kladně, se pořada-
telé TJ Sokol Ledeč rozhodli letos opět 
silvestrovskou zábavu uspořádat. Hrát 
bude velmi oblíbená skupina IMPULS. 

Předprodej vstupenek probíhá od 1. 
října 2010 v prodejně DÁRKOVÉ ZBO-
ŽÍ pí Kunáškové - u mostu. Pořadatelé 
tímto zvou všechny ty, kteří chtějí za-
končit rok 2010 vesele a v příjemné ná-
ladě a třeba i společně se svými známý-
mi a společně přivítat nový rok 2011. 

sš 

Ve dnech 19.-21. 11. 2010 se minižačky Ledče zúčastnily třináctého ročníku Pramínek 
Cupu v Pardubicích. Tentokrát se tohoto klání zúčastnila obě družstva, tedy „A" i „B". 

Na turnaji se představilo 12 družstev. Hrálo se systémem každý s každým, jedenáct zápa-
sů pro každý tým. Naše „A" družstvo vyšlo z tohoto maratónu nejlépe a bez porážky ZVÍ-
TĚZILO. Desetkrát vyhrálo a pouze jednou remizovalo a to s celkovým skóre 101 : 19. 

Na tomto úspěchu se podílely tyto hráčky - foto zleva: Těrka BELADOVÁ, Nikola 
KOZÁKOVÁ, Sabina HICKOVÁ (nejlepší hráčka družstva), Radka KUJOVÁ, Těrka 
SEKOTOVÁ, klečící zleva: Nikola ČER-
VENKOVÁ, Natálka MEDOVÁ, Gábi-
na FIALOVÁ, Martina KRAJÍČKOVÁ 
a brankářka Kačka LEBEDOVÁ 

Slušně si počínalo družstvo „B", které 
v této kategorii sbírá zkušenosti. Skonči-
lo na solidním osmém místě, ale při tro-
še štěstí mohlo být i o příčku výše. Příš-
tí rok se může pokusit tuto příčku vylepšit 
a napodobit „Ačko", které se už zúčastnit 
nemůže, protože kompletně přechází do 
kategorie mladších žákyň. Sestava druž-
stva B: Pavlíková Eliška, Pavlíková Len-
ka, Jindrová Lucka, Lukšičková Sabina 
(nejlepší hráčka družstva), Nguyen Anič-
ka, Andrlová Míša, Ziková Verča a Adél-
ka Franclová. 

P.H. 

lEDEf 
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FOTBALISTÉ LEDČE ZAKONČILI 
LETOŠNÍ SEZÓNU 

Zakončení sezóny začalo v sobotu 6.11. brigádou na zazimování a úklidu stadiónu, 
pokračovalo báčkem a dále posezením, které skončilo za ranního kuropění. Mistrov-
ské soutěže skončily a tak všechna mužstva ledečského fotbalu hodnotila výsledky 
a uzavírala sezónu. Žáci ukončili minulý týden a jejich hodnocení provedl trenér Mi-
chal Simadl a za výbor se zúčastnil František Milichovský. Podrobné hodnocení bude 
umístěno na stránkách žáků www.mladsizaciledec.banda.cz. Tuto sobotu zakončovala 
mužstva A, B muži a dorost, všichni společně, protože mužstva se natolik prolínají, že 
toto bylo stanoveno jako nejlepší varianta.Ve 13 hod. se hráči sešli na společné brigá-
dě úklidu a zazimování stadiónu. Tady dali na frak všem dorosteci, kterých zúčastnilo 
10 lidí, A muži 5 lidí, B muži 2 hráči. Báčko bylo výsadou pouze mužů, kde se sešlo 
15 lidí. A pak že je nás málo. Slavnostní posezení bylo zahájeno v 18 hodin v restaura-
ci u Sparťana, kde úvodní řeč a celkové hodnocení přednesl předseda oddílu pan Otto 
Vopěnka. Další hodnocení přednesl trenér dorostu J. Vrána, kde vyjádřil spokojenost 
s tím, že hráči jsou zapracováváni do mužů, kde se učí nejen fotbalu, ale i chování 
a vzájemným vztahům mezi hráči. Podrobné hodnocení bude na stránkách www.fot-
bal-ledec.cz odkaz dorost. Další hodnocení A týmu provedl trenér mužů M. Kouba. 
Hodnocení bylo pouze v bodech. 

Mužstvo A se umístilo celkově na 4. místě 6 3 4 21 bodů, skóre 30:23, doma se nám 
krutě nedařilo a mužstvo je až na 10. místě se záporným skóre 10 :12. Naopak venku 
mužstvo hrálo velmi dobře a obsadilo 2. místo se skóre 20:11, kde pře námi jsou pouze 
první Janovice, ale máme nejvíce nastřílených branek na hřišti soupeře. Tabulky viz: 
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/vysocina/souteze.asp?soutez=610A2A 

Nelepší střelec - Kavka 10, Kalivoda 7, Geher 5, Klaus 3, Janů 3, Pešek a Hoffman 
1. Pro další působení máme zájem o hostování L. Kavky, L. Kalivody a J. Klause. Če-
káme návrat O. Machaly, O. Pajera, M. Turka, M. Nepovíma, kteří hrají vyšší soutěže 
a zatím ještě nemáme informace. Dále trenér připomněl, že máme zájem o hráče, kteří 
v Ledči hrát chtějí a nebudeme prosit trucanty a tím, že nám zrají velmi dobří doros-
tenci a vrátí se určitě někteří kluci z vyšších soutěží a pomohou hájit naše barvy, tak 
by nás mělo být dost. 

V dalším bodě trenér připomněl, že po roce a půl práce se Ledeč zařadila na před-
ní příčky a skončila jakási krize, kdy se tři roky pohybovala v sestupových vodách. 
Teď j e v zimní přestávce, je dost času na to, abych za sebe sehnal mladšího (věkově 
blíže k hráčům) trenéra místního, nebo z nejbližšího okolí. Je to vhodná doba, proto-
že mužstvu nic nehrozí. Pokud se toto nezdaří, může se změna udělat i v létě při val-
né hromadě. Dále vyjádřil spokojenost s tím, že se bývalý hráč R. Miláček připojil 
k vedení A týmu. 

Jako třetí provedl hodnocení B tým, který je v okresním přeboru na 2. místě. Hráči 
se fotbalem baví a jeho hodnocení je vždy zábavné a jeho ceny a hodnocení by snesl 
i některý zábavný pořad. 

Závěrečné akce se zúčastnilo cca 50 hráčů, činovníků a přátel kopané a neformál-
ní zábava pokračovala až do ranních hodin. Za přípravu celé akce a občerstvení pat-
ří dík paní M. Karlové. 

M. Kouba 

P Ř E D P A D E S Á T I L E T Y . . . 

V pondělí 22. února dopoledne jel řidič n.p. Kovofiniš na traktoru z nádraží s velkým nákla-
dem plechů na přívěsném voze. V kopci před mostem se mu plechy posunuly, řidič ztratil ori-
entaci a narazil do domku bývalé strážnice, jejíž zeď zcela provalil. Poškozený domek byl pak 
rozbourán a odstraněn. 
Největší událostí roku je ta skutečnost, že dostávají všechny děti učebnice, sešity a školní po-
třeby zdarma. Úspora pro rodiče na 1 žáka na ZDS činí přes 110 Kčs. Je to veliká vymoženost! 
Od září byl do funkce ředitele dvanáctileté střední školy jmenován Dr. František Bacík a jeho 
zástupcem Boleslav Tecl. Emil Hrdlička odešel na pedagogický institut do Pardubic. O prázd-
ninách začala přestavba a vnitřní úpravy budovy bývalého okresního soudu, která se po reor-
ganizaci uvolnila pro školské účely. Adaptací bylo získáno osm tříd. Ani tím se však nevyřešilo 
směnné vyučování. Stále chybí nutně 4 třídy. 
Velikou událostí pro Ledeč n.S. a okolí bylo natáčení celovečerního filmu „Kouzelný den" 
s námětem II. celostátní spartakiády. Natáčelo se v srpnu a září za spoluúčasti žáků škol i le-
dečských občanů. V Koutech se natáčely záběry k filmu „Muži jdou ve tmě" podle knihy Ji-
řího Marka. 
17. července zhlédlo 2 000 diváků na sportovním stadionu utkání v kopané Ledeč n.S. -XI. in-
ternacionálů, kdy naše město prohrálo 3 : 5. Internacionálové se představili ve složení: Plá-
nička, Černý, Bouček, Kocourek, Prchal, Beneš, Veselý, Průcka, Marek, Toman, Puč. 27. listo-
padu při utkání v kopané Spartak Ledeč n.S. - Dukla Pardubice byla slosována Sportka. 

Z RAKOUSKA 
PŘIVEZLA STŘÍBRO 

Mladičká krasobruslařka Eliška Lís-
ková, členka krasobruslařského oddí-
lu HC Ledeč nad Sázavou se v polovině 
listopadu 2010 zúčastnila mezinárod-
ních krasobruslařských závodů v rakous-
kém Grazu. Z devětadvaceti závodnic 
z Rakouska, Slovenska, Chorvatska, Itá-
lie, Maďarska, Bulharska a Kazachstánu 
Eliška vybojovala 2. místo. Do České re-
publiky a města Ledče nad Sázavou tak 
přivezla stříbrnou medaili. 

Sladkovský 

Pension a restaurace 
Vila Markéta 

SILVESTR 2010 
19:00-02:00 hod. 

Tanec a veselí při retro hudbě. 
V ceně 350,- Kč na osobu 

je možno po celý večer 
konzumovat jídla naservírovaná 
na nabídkovém stole (banketní 

řízečky, chlebíčky, chuťovky, 
pečená stehýnka, pečené, 
utopenci, sýr, pečivo ...) 

Předprodej Vila Markéta 
Ledeč n. S. 

Tel.: 736 751 118 
569 727 030 

Pouze 18 míst. 

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 
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VÝLET NA ŠEPTOUCHOV 
11. 10. 2010 dopoledne jsme s dětmi uskutečnili výlet na Šeptou-

chov, který jsme nazvali PO STOPÁCH HÁTY ŠEPTOUCHOV-
SKE. První šla třída koťátek, která schovala hádanky a cestu znači-
la šipkami pro třídu zajíčků a štěňátek. 

Před výletem jsme děti seznámili s pověstí o Hátě Septouchov-
ské od Eduarda Doubka. Vysvětlili jsme jim, že Háta žila v dobách 
králů. V dopisech, které děti našly, hledaly odpověď na otázky: Jak 
se v dobách, kdy žila Háta, svítilo, čím se jezdilo, jak se topilo? 

Celkem jsme schovali 18 dopisů. Úkoly jsme plnili všichni. 
U některých odpovědí jsme se i nasmáli. 

„Jak poznáte, že je ten plot starý?" „Protože je na spadnutí." 
„Co vidíte na trávě?" „To není sníh, to je jedovatka." 

Děti své dojmy sdělovaly i druhý den. Líbilo se jim: 
- jak jsme lezli do stráně 
- jak jsme tam nechali kaštany pro zvířátka 
- jaké tak byly barevné listy 
- jaké tam byly velké stromy, kořeny a pařezy 
- jak měli všichni v pařezu schované medaile za svou šikovnost. 

Děti také malovaly barvami a kreslily pastelkami, jak si Hátu 
představují. Nejhezčí práce spolu s výroky dětí jsme vystavili na 
nástěnce. 

Všichni jsme měli radost, že výlet zaměřený na prožitek i vcítění 
se do doby, kdy žila Háta, se nám opravdu povedl. 

učitelky Mateřské školy 28. října, Ledeč nad Sázavou 

ANITA SINCE SINCE 1886 
LUXUSNÍ DÁMSKÉ SPODNÍ PRÁDLO 

/Inka 
UniqueBodyWear 

since!886 

® 

Anita Act ive - sportovní podprsenky speciálně až do velkých 
vel ikost í košíčků 
Anita Comfor t - komfor tn í prádlo a plavky pro ženy 
s plnoštíhlou postavou a ve lkým poprsím 
Ani ta Edelweiss - spodní prádlo s vyšším obsahem bavlny 
Ani ta Matern i ty - prádlo a plavky pro nastávající a koj íc í matky 
Ani ta Rosa Faia - a t rakt ivn í prádlo a plavky až do velkých 
vel ikost í košíčků 

Kde: Sportovní hals, Koželská 551, 
Ledeč nad Sázavou 

Telefon: 608 958 876 

VYLEŤ DO PRAHY 
V sobotu 6. 11. jsme uskutečnili s dětmi a rodiči výlet do Di-

vadla Spejbla a Hurvínka v Praze. Už cesta přes Prahu byla pro 
děti velkým zážitkem. Zrekonstruované divadlo bylo nádherné 
a představení - Hurvínkův popletený víkend - děti uchvátilo. Ces-
ta zpět byla deštivá, ale to nikomu nevzalo zážitky z úžasně proži-
tého dne. 

učitelky Mateřské školy 28. října v Ledči nad Sázavou 

LEDEČ NAD SÁZAVOU, Husovo náměstí 18 • Telefon: 773 360 003 
www.okna.eu • te le fon: 773 360 000 

MUDr. Jan Maštálka 
praktické zubní lékařství, ústní 

a čelistní chirurgie, 
Habrecká 450, 584 01 Ledeč n. S. 

Tel.: 569 721 553 
PŘIJÍMÁME A REGISTRUJE 

NOVÉ PACIENTY 
na ošetření a následnou úhradu 

od zdravotních pojišťoven. 

PRED PADESATI LETY... 
K 12. 7. 1960 bylo v Ledči n. S. chováno: 102 kusů skotu, z toho 67 krav; 60 kusů prasat a 17 ovcí. Ve městě jsou stále ještě soukromě 
hospodařící rolníci, kteří dodali na státní plán: maso na 65,75 %, vejce na 124,84 %, mléko na 153,34 %, obilí na 93,12 %, brambory na 
78,69 %. Les Šeptouchov byl převeden do správy státních lesů. Pod správou města zůstává nadále parková část ve východní části. V lis-
topadu vysadila místní organizace zahrádkářů na Septouchově ozdobné keře a květenu zakoupenou Měst NV v Průhonicích za 6 000 Kčs. 
Rada Měst NV rozhodla, aby ladem ležící pozemek Jaroslava Škvora čp. 255, za jednotkami v Haškově ulici o výměře 1,30 ha orné půdy, 
byl přidělen zájemcům z bytovek ke zřízení zahrádek. 

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@ledeens.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. 

http://www.okna.eu
mailto:otakar.kubat@ledeens.cz
http://www.ledecns.cz

