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JAK JSME V KVĚTNU VOLILI DO PS PCR? SEST LEDECSKYCH 
OKRSKŮ SE PŘIDALO KONĚM ZBÝVAJÍCÍM 14 888 A Z TOHO VZEŠLY 
ZNÁMÉ VÝSLEDKY, KTERÉ SE PRÁVĚ V TĚCHTO TÝDNECH ŘEŠÍ NA 
NEJVYŠŠÍCH ÚROVNÍCH. JAK JSME KE KONEČNÝM VÝSLEDKŮM 
PŘISPĚLI MY V LEDČI, SE DOZVÍTE Z ČÍSEL I KOMENTÁŘE UVNITŘ 
TOHOTO LISTU A NÁDAVKEM JEŠTĚ JEDEN HISTORICKÝ PŘEHLED. 

Honza a František 
Nedvědovi v Ledči 

NA LEDEČSKÉM HRADĚ 
SE OPĚT NATÁČELO 

Poslední květnový víkend se konalo na ledečském hradě natáčení filmové pohádky, 
která se jmenuje Micimutr. 

Producentem této pohádky je Česká televize a režíruje ji Vít Karas. Přesto, že po-
časí hercům ani filmovému štábu příliš nepřálo, podařilo se vše natočit. V pohádce 
vystupují známí herci - Libuše Šafránková, Jiří Bartoška, Martin Dejdar a další. Natá-
čení této pohádky probíhá také na hradu Zvíkov a v lomu Velká Amerika. 

Sladkovský 

V Ý S T A V A P A V L A N O V Á K A 
Srdečně vás zveme na ledečský hrad, kde rodák z Vilémovic 

u Ledče n. S. pan Pavel Novák st. představí své výrobky 
zahradní keramiky ze šamotové hlíny. Umělecké pojetí autora 

vložené do pestrosti nápadů je možné zhlédnout do konce 
měsíce července. 

V sobotu 19. června od 19 hodin vy-
stoupí v přírodním areálu na Rašovci 
v Ledči n. S. Honza a František Ne-
dvědovi. Tito známí bratři jsou jedněmi 
z nejvýznamnějších českých folkových 
a trampských písničkářů. Po jejich kon-
certu vystoupí místní country kapela VÍ-
KEND, při jejichž písničkách si budete 
moci zatancovat až do pozdních nočních 
hodin. Předprodej vstupenek na tento 
koncert je v Informačním centru Ledeč 
n. S (případně v okolních IC). Cena vstu-
penky v předprodeji je 240 Kč, na místě 
pak 290 Kč. Lidé s průkazkou ZTP si bu-
dou moci zakoupit zvýhodněné vstupen-
ky za 99 Kč. Srdečně vás zveme na tuto 
výjimečnou kulturní událost ve městě! 

STAROČESKÁ POUT 
HRAD - L E D E Č NAD SÁZAVOU 

2 5 . - 2 7 . 6 . 2 0 1 0 

Díky kostelu sv. Petra a Pavla je v Ledči připi-
sována pouť právě na přelom června a července. 
Letošní čtvrtý ročník je dobrým důkazem obno-
vení tradice poutí v Ledči nad Sázavou. 
Během tohoto pouťového víkendu budete moci 
zhlédnout dobový trh, řemesla, krčmy, historický 
šerm, historické tance, divadla, kejklíře, ohnivé 
show, apod. Budete si moci zastřílet z luku či 
kuše a zažít příjemný zážitek na středověkém 
hradě v dobové atmosféře. 

Akce začíná v pátek 25.6. v 18:00 
a končí v neděli 27.6. v 17:00. 

V S T U P NA A K C I J E Z D A R M A ! 
Akci pořádají-. Město Ledeč n. S. a o.s. Molekul. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 10. května 2010 

I. R M schvaluje: 
- rámcovou smlouvu s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. zahájení prací na rozšíře-

ní mateřské školy v ul. Družstevní o další třídu touto městskou firmou a po-
věřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy o dílo. 

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnos-
ti č. 641/155/2010-11, kterou se prodlužuje účinnost smlouvy až do 
31. 12.2016 za účelem možnosti získání dotace z ROP na nákup nových au-
tobusů a zlepšení úrovně veřejné dopravy na lince Ledeč n. S. - H. Brod. 

- poskytnutí finančních příspěvků z prostředků vyčleněných radě města 
a starostovi města těmto žadatelům: 
Tenisový klub Ledeč nad Sázavou 35 000,- Kč 
Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou 15 000,- Kč 
ZUŠ Ledeč nad Sázavou 20 000,- Kč (na koncerty z fondu starosty) 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 25, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sá-
zavou v domě s pečovatelskou službou panu Zdeňku Neufusovi z Ledče 
nad Sázavou, a to od 15. 5. 2010 na dobu určitou do 31. 12. 2010. Rada 
města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
Kč 1070,- měsíčně. 

- ukončení nájmu nebytových prostor - v budově polikliniky v Ledči nad 
Sázavou ul. Habrecká čp. 450 dohodou s MUDr. Jaroslavem Kroutilem ke 
dni 31.5.2010. 

- převedení nájmu skladu laboratoře k nájmu ordinace MUDr. Jaroslava 
Kroutila od 1.6.2010 a pověřuje starostu Města Ledeč nad Sázavou Stani-
slava Vrbu podpisem dodatku k smlouvě o nájmu nebytových prostor. 

- Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje: 
a) provedení posouzení a hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zpracování a projednání územního plánu města Ledeč nad Sázavou" 
dne 19. 5. 2010 v 16.00 hod., 

b) organizační zajištění pro potřeby hodnotící komise, pro posouzení 
a hodnocení nabídek na malého rozsahu „Zpracování a projednání 
územního plánu města Ledeč nad Sázavou", prostřednictvím pracov-
níků OVŽP městského úřadu. Organizační zajištění provede Ing. Břeti-
slav Dvořák. 

c) hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení ve-
řejné zakázky ve složení - p. Jaroslav Doležal - místostarosta, p. Mar-
tin Píbil - člen RM, p. Ing. Vladimír Molín - tajemník, paní PaedDr. 
Ilona Dokoupilová - členka RM, MVDr. Pavel Vrbka - člen RM . 

- smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstruk-
ci stanoviště autobusů na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou s panem 
Ing. Jaroslavem Kolmašem z Chotěboře. 

- zveřejnění záměru pronajmout provozní budovu autobusového nádraží čp. 
52 (prostor čekárny a prodejny) v Ledči nad Sázavou ul. Hrnčíře. 

- ukončení nájemní smlouvy týkající se pozemků pare. č. 469/2- ostatní plo-
cha o výměře 3 081 m2 a parc.č. 2329/2 ostatní plocha o výměře 1 034 m2 

s nájemcem Středisko volného času Ledeč nad Sázavou ke dni 31. 5. 2010 
- podání výpovědi z nájemní smlouvy o pronájmu části pozemků pare. č. 

509/1 louka o výměře 1 498 m2 a parc.č. 510/1 louka o výměře 3 623 m2 

nájemci Jiřímu Koudelovi s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

DIGITALIZACE 
Zapnut ím pozemního dig i tá ln ího vysílače v J ihlavě-Javo-

řice v podstatě skončila etapa digital izace pro Ledeč nad 
Sázavou. Tento vysílač už má zapnutý i kanál Z1 a PUBLIC, 
čili zat ím 11 a půl programu. Nyní je třeba anténu směrovat 
vždy podle místa, k dispozici jsou tři směry a to z vysílače 
Krásné, Votice a Javořice. Síla s ignálu z Javořice nebo z Votic 
je pro Ledeč a okol í téměř stejná. 

Reaguj i t ímto na dotaz, zda-l i je možno sledovat digi 
i v Haškovce. Dle mého měření zat ím ne, na bytovce čp. 615 
jsem nenaměři l vůbec nic, nebo pro bytový rozvod nepouži-
telný signál. Je ale možné, že vysílač Krásné zde v budoucnu 
bude možno zachytit, nejdříve však za 2 roky. Pro zaj ímavost 
uvádím dostupné kanály pozemního dig itá lního vysílání, kte-
ré má smysl ladit, a to: 30, 32, 33, 35, 39, 41, 53. Určitě 
dobře f u n g u j e vysílání v oblasti nad ČSAD a ve stejné úrovni 
nadmořské výšky, na druhé straně pak v oblastech nad Poli-
kl inikou, kde lze na mnoha místech zachytit vysílač Javořice 
jen na pokojovou anténu. V Y P N U T Í stávajícího ana logového 
vysílání nastane od 1. ledna do 30. června příští rok. 

Rostislav Zajíček 

- zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v obytném domě čp. 
558-9 v ulici Na Sibiři o rozloze 48 m2. 

- žádost Jana Thomaiera z Ledče nad Sázavou umístit satelitní zařízení na 
balkón u bytu v domě čp. 1202, ul. 5. května v Ledči nad Sázavou s tím, že 
zařízení nebude zasahovat do balkónu jiné osoby a bude bezpečně upev-
něno na konstrukci zábradlí. 

- zveřejnění záměru odprodat část pozemku pare. č. 354/31 a pozemek 
parc.č. 354/8 v kat. území Ledeč nad Sázavou, na sídlišti Zoufalka v Ledči 
nad Sázavou. 

- zveřejnění záměru odprodat část pozemku pare. č. 2289/, a část pozemku 
parc.č. 2326/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou, na konci ulice Na Žižkově 
v Ledči nad Sázavou. 

II. R M neschvaluje: 
- žádost pana Jiřího Špačka o navýšení ceny za úklidové práce společných 

prostor budovy polikliniky v Ledči nad Sázavou z 1,22 Kč/m2/den na část-
ku 1,306 Kč/m2/den. 

III. R M odkládá: 
- vybudování oplocení z betonových bloků na opěrné zdi mezi bytovým do-

mem čp. 548-550 a rodinným domem čp. 500 v Ledči nad Sázavou ul. 28. 
října na náklady žadatele pana Antonína Draovce z Ledče nad Sázavou. 

IV. R M zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy na vytvoření díla a po-

skytnutí licence na virtuální prohlídky regionu Ledečska s firmou Panoramas 
s.r.o. (schválené usnesením RM 6.2010/69RM-s) ze dne 19. dubna 2010). 

- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy na vytvoření díla we-
bového portálu LEDEČSKO.CZ s firmou YOKOSOFT company s.r.o. 
(schválené usnesením RM 6.2010/68RM-s) ze dne 19. dubna 2010). 

- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
provozování pečovatelské služby. 

V. R M požaduje: 
- po jednateli TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. předložení aktualizované na-

bídky na dobudování komunikace mezi 12 rodinnými domky na Staré 
Habrecké. 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 24. května 2010 

VI. R M schvaluje: 
- projekt „Oplocení rizikových míst areálu školy - Nádražní" a podání žá-

dosti o dotaci na tento projekt v rámci dotačního titulu „Program preven-
ce kriminality kraje Vysočina na rok 2010" 

- uzavření Licenční smlouvy nakladatelské s paní Helenou Plevovou 
z Ledče nad Sázavou, řešící oprávnění k výkonu práva užít rozpracované 
autorovo slovesné autorské dílo s pracovním názvem „Průvodce Mikro-
regionem Ledečsko", jehož autorem je František Pleva v rámci projektu 
„Putujeme za krásami Ledečska" a pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu podpisem této smlouvy. 

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2010 
12.-13.6. Dr. Kohlová, M. Střely 420, Krucemburg 569 697 226 

19.-20.6. Dr. Teclová, Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 426 109 

26.-27.6. Dr. Brázda, Krále Jana 538, Chotěboř 569 623 790 

3.-4.7. Dr. Saidová, Legií 1710, Chotěboř 739 286 730 

5.-6.7. 
Dr. Laštovičková, 
Kalinovo nábřeží 605, Havl. Brod 

569 425 751 

10.-11.7. Dr. Hanusek, Nádražní 72, Havl. Brod 569 432 442 

H L E D Á M 
Amerického pitbulteriéra, který s e ztratil 2. června letošního 
roku v Ledči, jedná se o fenu, která slyší na jméno Kesi a je 
čipovaná na levé straně krku. J e černá s býlími odznaky, 
hravá, důvěřivá a má ráda děti i dospělé. Prosím o jakouko-
liv informaci na telefon 736 638 801. 

Děkuje Růžičková 
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OSMÉ NAROZENINY PETRKLÍČE VERNISÁŽ 

Již poosmé se v červnu na zahradě Mateřské školy Stínadla v Ledči nad Sá-
zavou sešli uživatelé, rodiče, zaměstnanci a přátelé stacionáře Petrklíč, aby zde 
společně oslavili výročí vzniku tohoto zařízení. Tentokrát se k oslavám přidalo 
i nádherné sluneční počasí a stejně jako loni i Sociálně rehabilitační dílna Ob-
lastní charity Havlíčkův Brod, působící v pronajatých prostorách v DPS, která 
slavila výročí čtvrté. Pozvání přijal jako obvykle ledečský kněz P. Jan Bárta, le-
dečský starosta Stanislav Vrba a také babičky a dědečkové z ledečského domu 
s pečovatelskou službou. K tanci a poslechu nám po celé odpoledne až do 
pozdního večera vyhrávala kapela Country gang, která bez nároku na honorář 
každoročně hraje na této slavnosti. Doplnila j e dobře i dívčí pěvecká skupina 
LuŠtěLa, která se na oslavy dostavila z odpoledního vystoupení v Praze, aby se 
tam večer vrátila na vystoupení další. Zahradou mateřské školy se tak po celé 
odpoledne a večer ozývaly známé melodie i méně známé písničky, které zde 
měly svoji premiéru. 

Oslava se nám opět vydařila, byla přítomna opět stovka lidí, slunce hřálo, 
kuřata na grilu a klobásy z udírny se snědly do posledního kousku. Za to vše 
patří poděkování všem zúčastněným a hlavně našim sponzorům, všem rodičům 
a zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se na organizaci oslav 
vždy nezištně podílejí. Speciální poděkování za dlouholetou přízeň si zaslouží 
j iž zmiňovaná kapela Country gang. 

PETRKLÍČ V ITÁLII 

Tradiční vernisáž se uskutečnila 
v prostorách této školy na začátku 
června. Přítomní se seznámili s tvor-
bou žáků v letošním roce. Tento vý-
tvarný obor vedou paní učitelky Iva-
na Měkotová a Gabriela Hrubešová. 
Po zahájení vernisáže ředitelkou 
školy Janou Laudátovou následova-
lo několik vystoupení žáků z hudeb-
ních oborů. Pro mladé výtvarníky 
bylo připraveno pohoštění a návštěv-
níci si mohli prohlédnout všechny 
práce dětí, kresby j sou umístěny na 
chodbách budovy. Výstava potrvá do 
konce školního roku. Jste zváni. 

Sladkovský 

SLUNEČNÍ ZÁTOKA 
Letní dětský tábor u Ledče n. S. 

pro děti od 6 do 15 let 

Lesní areál u řeky Sázavy, ubytování na 
pokojích v budově, lůžkoviny, strava 6x denně, 

pitný režim, elektřina, WC. 
V termínech: 31. července -14. srpna, 

14. srpna-28. srpna 2010 

CTH: ZA VŠECHNO MŮŽE ČERT 
aneb Hádky s čertem 

Program: hry, sport, lodičky, výlety, diskotéky, 
soutěže.... 

Hlavní vedoucí: Lenka Janoušková, cena: Kč 3.800,-

Kontakť. 774 498 982, 777 085 608, 775 085 607 
www.ldtslunecnizatoka.wbs.cz,slunecnizatoka@seznam.cz 

Tak jako loni, vyrazili j iž v polovi-
ně května uživatelé služeb ze stacio-
náře Petrklíč a sociálně terapeutické 
dílny zřizované Oblastní charitou 
Havl íčkův Brod, 
tentokrát společ-
ně s žáky Základ-
ní školy Habrec-
ká na dovolenou 
do př ímořského 
italského leto-
viska Caorle. 
D e v í t i d e n n í h o 
a u t o b u s o v é h o 
zá jezdu j ihlav-
ské cestovní 
kanceláře Kompas tour se zúčastnili 
4 uživatelé našich služeb, 7 žáků zá-
kladní školy a 6 zaměstnanců se svý-
mi rodinnými příslušníky. Ubytováni 

j sme byli v krásných apartmánech 
hotelu Colombo s bazénem na střeše 
a cca 50 metrů od pláží Jaderského 
moře. Počasí se nám i tentokrát vy-

dařilo, ačkoli 
u nás doma celý 
týden propršelo, 
v Caorle bylo 
slunečné počasí, 
teplota mořské 
vody byla také 
přijatelná, pláže 
na začátku se-
zóny ještě volné 
a zaměstnanci 
z cestovní kan-

celáře Kompas tour v penzionu Lilly 
velice milí. Po devíti dnech stráve-
ných u moře se nám nikomu ani ne-
chtělo domů. 
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POLICIE CR 
LEDEČ N. S. 

P Ř E H L E D T R E S T N É 
Č I N N O S T I Z A 

M Ě S Í C K V Ě T E N 2010 
Dne 3. 5. bylo přijato oznámení 

o podezření z trestných činů neopráv-
něný přístup k počítačovému systému 
a nosiči informací a šíření pornografie, 
spočívající v neoprávněném pozměně-
ní webových stránek po překonání ad-
ministrátorského zabezpečení, na které 
dosud neznámý pachatel vložil porno-
grafickou fotografii, přestože z obsahu 
webových stránek je nepochybné, že 
jsou užívány zejména dětmi. Pachateli 
uvedeného trestného činu hrozí trest 
odnětí svobody až na dvě léta. 

Trestného činu poškozování cizí 
věci a výtržnictví se svým jednáním 
mohl dopustit muž z Ledečska, který 
dne 13. 5. v baru v Ledči nad Sázavou 
fyzicky napadl zde přítomného hosta 
a při tom poškodil zařízení baru. Po 
odchodu z baru stačil ještě následně 
poškodil čelní sklo a okénko u pra-
vých předních dveří osobního motoro-
vého vozidla, které bylo zaparkované 
v blízkosti baru. 

V noci z pátku na sobotu 15. 5. se ne-
známý pachatel vloupal do rekonstruo-
vaného rodinného domu na Heroldově 

nábřeží v Ledči nad Sázavou. Nezjiš-
těným způsobem překonal uzamčené 
dřevěné vchodové dveře a poté z míst-
nosti v horním patře odcizil různý sta-
vební materiál a z druhé místnosti pak 
nábytek. Poškozeným majitelům způ-
sobil škodu ve výši nejméně 7.000 Kč. 

Ze jména cigarety a alkohol se sta-
ly předmětem zá jmu dosud nezná-
mého pachatele, který se vloupal do 
stánku s občerstvením na v lakovém 
nádraží v Ledči nad Sázavou. Po-
škozenému majitel i způsobil škodu 
bezmála 35 .000Kč. 

V noční době ze dne 20. 5. na 21. 5. 
v Ledči nad Sázavou došlo ke kráde-
ži vloupáním do prodejny na Husově 
náměstí, kdy po vypáčení dveří dosud 
neznámý pachatel vnikl do vnitřního 
prostoru objektu, kde po překonání za-
bezpečení trezoru odcizil finanční ho-
tovost a stravenky v celkové hodnotě 
100.000 Kč. Poškozením zařízení způ-
sobil provozovateli prodejny škodu ve 
výši 9.000 Kč. 

Dne 24. 5. bylo přijato oznámení 
o násilném vniknutí do administrativní 
budovy firmy na ulici Podolí v Ledči 
nad Sázavou, kam neznámý pachatel 
vnikl nezajištěným oknem za pomoci 
žebříku, který odcizil v areálu soused-
ní firmy. Po prohledání několika míst-
ností v administrativní budově násilně 
vnikl postupně do dvou skříňových 
trezorů a za pomoci nalezeného klíče 
překonal uzamčení nástěnného tre-
zoru, přičemž se obohatil o finanční 
hotovost v celkové částce převyšující 
46.000 Kč. Budovu poté opustil stej-
nou cestou a žebřík vhodil před hrubá 
česla náhonu malé vodní elektrárny 
na řece Sázavě. Poškozením zařízení 
pachatel způsobil firmě škodu za více 
než 38.000Kč. 

npor. Mgr. Tomáš Bezděk 
vedoucí oddělení 

PREVENCE VE ŠKOLÁCH 
V rámci prevence kriminality pořádá Policie 

České republiky besedy se žáky základních 
škol. I v Ledči nad Sázavou proběhlo několik 
takových besed, které přímo ve škole uspořá-
dala Preventivně informační skupina Územní-
ho odboru Havlíčkův Brod. V měsících únor 
a březen 2010 besedovali policisté se žáky 
celého prvního stupně a dále devátých tříd 
základní školy. Témata besed byla zvolena 
podle věku dětí. Na prvním stupni se mluvilo 
zejména o bezpečném chování doma i venku, 
kontaktu s neznámými osobami, bezpečnosti 
v silničním provozu a také o nebezpečích, kte-
rá v sobě skrývá internet. V devátých třídách 
byly hlavními tématy právní vědomí a odpo-
vědnost, šikana ve školách a také alkohol 
a jiné závislosti. V závěru besed se děti mohly 
zeptat na vše, co je zajímalo a také si prohléd-
ly a vyzkoušely různé části výzbroje policie. 

Kromě preventistky Územního odboru 
Policie ČR Havlíčkův Brod do škol docháze-
jí i policisté Obvodního oddělení Ledeč nad 
Sázavou, kteří si s dětmi mohou popovídat 
zejména o příkladech z praxe. 

nprap. Monika Pátková 
preventivně informační skupina 

SENIOŘI SOBE 
V roce 2010 probíhá celorepubliková 

akce Policie České republiky s názvem 
Senioři sobě. V rámci tohoto projektu 
hledá Preventivně informační skupina 
Územního odboru Havlíčkův Brod zájem-
ce z řad seniorů, kterým není lhostejné, 
že vzrůstá kriminalita, jejíž obětí se velmi 
často stávají zejména ti dříve narození. 
Jedná se o časově nenáročnou činnost, 
úkolem dobrovolníků bude zejména po-
vídat si s vrstevníky o tom, jak se vyvaro-
vat nebezpečí okradení, podvodů apod. 
Bližší informace o projektu poskytne 
nprap. Monika Pátková, tel. 974 271 212 
nebo 974 271 207. 

Preventivně informační skupina 
Územní odbor Policie ČR Havlíčkův Brod 

Ledečský tým kickboxerů se v sobotu 15. května zúčastnil turnaje ARÉNA 
TEAM X Cupu, pořádaného v Brně. Zde se výborně předvedl Miroslav Janou-
šek. Toto byl první turnaj, kterého se Míra zúčastnil, začal trénovat teprve před 
4 měsíci, takže to byla pro něj velká zkušenost. Díky rozlosování se posunul až 
do semifinálového zápasu, ve kterém zvítězil na body s těžkým soupeřem. Do 
finálového zápasu nastoupil proti domácímu borci. Mirek první 2 minuty udával 
tempo zápasu, ale postupem času začal chybovat, únava z prvního zápasu se 
projevila na konci druhého kola, kdy byl Mirek podruhé počítán a nakonec dis-
kvalifikován za zdržování. Mirek se tak v kategorii -79 kg lightcontact juniorů 
umístil na skvělém druhém místě. 

Ivoš Vrbka 

KICKBOXTEAM 
SOKOL LEDEČ N. S. 
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Pan Kovařík vyprávěl a kvinta 
poslouchala 

Dne 5. května se v knihovně uskutečnila beseda studentů gymnázia s bratrem Sonnym. 
Pan Kovařík vzpomínal na časy dávno minulé i ty současné, vysvětloval skaut-

ské zásady, skautský slib, symboliku kroje a různých vyznamenání. Ze bylo opravdu 
o čem vyprávět, svědčí mimo jiné i fakt, že panu Kovaříkovi je úctyhodných 84 let, 
přičemž 62 let je ženatý se svojí paní a kroniky píše už od roku 1945. Kdo do nich 
nahlédl, nemohl si nepovšimnout, že kromě literárního talentu má autor i nezměrné 
výtvarné a básnické nadání. Za krásnou besedu chceme panu Kovaříkovi moc podě-
kovat a popřát mu pevné zdraví a mnoho elánu do dalších tvůrčích let! 

pracovníci knihovny 
HMil̂ HIHHHHflHHHHHHHHHHHMIHlIIHMHÍlí̂ ^HHHHíí̂ HflHl 

U kronik 
Děkujeme všem, kdo věnovali pozornost výstavě kronik místního klubu 

Oldskautů, a to nejenom návštěvníkům, ale především pracovnicím ledeč-
ské městské knihovny, z jejichž iniciativy, jejich zásluhou a obětavostí, za-
ujetím i péčí se mohla konat v důstojném prostředí. Tato akce proběhla 
během měsíce dubna a zakončena byla 5. května besedou se studenty 
místního gymnázia. 

Bylo to sice jen krátké zastavení u historie ledečského skautského hnutí (ano, 
„hnutí" - nikoliv pouhého spolku, nebo dokonce „party" pro vyplnění volného 
času dětí a mládeže!). Historie, jak by se zdálo, nezačala založením ledečské-
ho střediska, ale sahá hlouběji, do doby ještě před válkou, kdy v Ledči byly 
tři kluby čtenářů Foglarova „Mladého hlasatele" s čísly 333, 10.000 a dívčího 
klubu „Čtyřlístek", jehož číslo se nám již nezachovalo. Na ten vzpomínáme při 
příležitostí 68. výročí ztráty jedné z jeho členek, mladičké Evy Beerové, která 
byla odvlečena do koncentračního tábora při transportu ledečských občanů 
židovského vyznání 9. 6.1942, ze kterého pro ni již nebylo návratu. 

Následovalo trojí období zákazů činnosti, z nichž to první, v roce 1940, za-
čalo rozehnáním skautských táborů a celé organizace gestapem. Následně 
po obnově činnosti, již po válce znovu v roce 1950 (Ú. 1. z 13. 9. 1950) a po 
další obnově v roce 1968 opět zákaz a odebrání majetku v roce 1970. 

Dodnes se nepodařilo zcela nahradit ten čas, kdy platil zákaz činnosti i člen-
ství ve světové organizaci přípravou vedoucích, kteří by prošli celou tou cestou 
výchovy v duchu zásad skautského Slibu a Zákona. Nebylo dopřáno času, 
který jinde mohly využívat skautské organizace v dnes již více než 260 zemích 
celého světa a dalších téměř padesáti regionech - ovšem s výjimkou necelých 
deseti, převážně totalitních režimů. 

Výstava kronik a několika doplňkových předmětů z klubovny včetně historic-
ké vlajky střediska a prvního oddílu z roku 1945, kdy bylo registrováno osmde-
sát členů chlapeckých a pětatřicet členek dívčích oddílů. Ty vlajky se podařilo 
vždy zachránit a zachovat v utajení při konfiskaci ostatního majetku, získané-
ho při lesních a polních brigádách, protože nebylo „sponzorů", nebylo státních 
dotací. Jen UNRRA pomohla potravinami a léky na první tábor v roce 1946. 

Výstava kronik byla jen krátkým nahlédnutím do života - teď již oldskaut-
ského klubu a my děkujeme obětavým pracovnicím knihovny a současně si 
ceníme též poznámek a vzkazů návštěvníků výstavy. 

Ledečštf Oldskauti - Sonny 

P R O N Á J E M 
Dlouhodobě pronajmu zděný byt 3+KK 

v Humpolci, OV, 56 m2, kompletně zařízený, 
cena: 8.000,- vč. služeb měsíčně. 

V o \ v \ \ \ oi> i* s . 2 0 1 0 

Informace na tel.: 607 224 184 

PRONAJMU 
prostory k podnikání v zadní části domu 

Husovo náměstí Ledeč n. £áz. (vedle městského 
úřadu), vstupní čekárna 5 mz, provozovna 

m2, sklad 2,5 m2 a WC 1,5 m2 se samostatným 
vchodem. Jedná se o prostory bývalého kosmetické-

ho salonu a naposledy Pojišťovny ČSOB. 

Informace na tel. 724 510 517. 

NOVĚ OTEVŘENÁ 
PRODEJNA CHOVATELSKÝCH 

POTŘEB „ U ALÍKA" 

NABÍZÍME: 
- PRODEJ CHOVATELSKÝCH POTŘEB A KRMIV 
- STŘÍHÁNÍ PSŮ 
VŠE DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA 

NAVŠTÍVIT NÁS MŮŽETE: 
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 8:00-17:00 HOD. 
A V SOBOTU OD 8:00-12:00 HOD. 

NAJDETE NÁS: 
HUSOVO NÁMĚSTÍ 58 | LEDEČ NAD 

SÁZAVOU | TEL.: 732 944 675 

PRONÁJEM 
KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR ( 1 5 M2) 
V LEDČI N. SÁZ. V ULICI NÁDRAŽNÍ 

3 0 9 . MOŽNO VYUŽIT SPOLEČNÉ SOC. ZA-
ŘÍZENI A KUCHYŇKU. V OKOLÍ PŘÍJEMNÉ 

PROSTŘEDÍ SE ZAHRADOU. 
CENA: KČ 1.500/MĚSÍC 

Kontakt: 775 171 726 nebo 
607 622 309 

VRONAJMU 
byt l+kk v novostavbě, m2, 

Vraha IO~Hostivař, exkluzivní poloha, 
částečně zařízený, klidné prostředí, 

blízko nákupního centra, veškeré služby 
v miste, tramvaj do centra, autobus 
3 minuty pěšky, metro A 10 minut 

MHV. nájem 1500 Kč + služby, 

nejlépe studentům či bezdětnému páru. 

Info na tel: 602 3ZH 307 

PPRMTAX, s.r.o. 
Prádelna Marie Majerové 63, Ledeč nad Sázavou 

rozšiřuje od l dubna 2010 
své služby praní a mandlování prádla 
o sběrnu prádla pro chemické čištění 

Provozní doba PO-PÁ 6-18 hodin. 
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INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• Rozšíření MŠ Družstevní 
Z rozhodnutí zastupitelstva města bylo v měsíci květnu za-

hájeno rozšíření mateřské školy v ulici Družstevní o další tří-
du pro 12 dětí. Prostor k rozšíření mateřské školy vznikl po 
uvolnění bytu, který se v budově MŠ nacházel. Na projekční 
návrh starosty města byla zpracována prováděcí dokumentace 

umožňující rozšíňt kapacitu mateřské školy o další třídu pro 12 
dětí, čímž bude možno od 1. září 2010 uspokojit převis zájmu 
rodičů o tuto školku v lokalitě Plácky. Stávající kapacita zahra-
dy a kuchyně bude tomuto rozšíření dostačovat. 

Stavební úpravy na rozšíření školky, které provádí městská 
firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., nepřesáhnou částku 1 mil. 
Kč, další náklady v rozsahu 0,5 mil. Kč si vyžádá vybavení 
nové třídy nábytkem a zařizovacími předměty. Práce budou ho-
tovy do konce prázdnin. 

• Nové fasády na Husově náměstí 
S letošním jarem se v jihozápadní části Husova náměstí 

v Ledči nad Sázavou rozzářila řada domů novými fasádami. 
Jako první to byly nově vybudované domy čp. 17 a 18 v soused-
ství budovy bývalého městského úřadu. Následoval je v květnu 
v řadě domů směrem k autobusovému nádraží i dům čp. 235. 

Aby město nezůstalo pozadu za soukromými subjekty s ko-
merčním využitím, dočká se též ještě letos budova bývalého 
městského úřadu čp. 16 nové fasády a nových oken. Opraveno 
bude jak průčelí budovy do náměstí, tak i zadní trakt budovy do 
dvora z ulice J. Haška. 

Na druhém konci náměstí v jeho jihovýchodním rohu při-
stoupila k opravě fasády domu čp. 139 i firma ATOS, s.r.o., 
která tím plní svůj slib, že po opravě interiéru obleče historický 
dům do nového kabátu. Ledečské náměstí tak krok za krokem 
získává na kráse. 

• Nádražní ulice před dokončením 
Položením krycích vrstev vozovky v Nádražní ulici, které 

proběhlo v termínu 7.-9. června 2010, byla prakticky dokon-
čena rozsáhlá rekonstrukce této pro město Ledeč nad Sázavou 
důležité dopravní ulice. Zbývá dokončit drobné úpravy parko-
višť, zábradlí, dopravní značení a veřejné osvětlení. Rozšíře-
ním vozovky, chodníků a parkovišť získala tato ulice vedoucí 
mezi školami hlavně na bezpečnosti, přehlednosti a uprave-
nosti. Rekonstrukce posledního úseku od pošty za železniční 
přejezd s sebou přinášela značné komplikace jak dodavatelské 
firmě EVOS-HYDRO, tak veřejnosti, neboť se jednalo o frek-
ventovaný úsek, kde omezení dopravy způsobovalo problémy 
a množství uložených inženýrských sítí taktéž. K tomu navíc 
přistoupily České dráhy k rekonstrukci železničního přejezdu. 
V době uzávěrky tohoto vydání Ledečských novin byly veškeré 
práce ještě v plném proudu, ale po distribuci červnových novin 
do prodejních míst a k předplatitelům by měly být již veškeré 
práce ukončeny a ulice Nádražní předána k užívání veřejnosti. 

• Zeleň u marketu BILLA 
U nové autobusové čekárny a na kraji parkoviště marketu 

BILLA byly v závěru loňského roku vybudovány dvě nové ze-
lené plochy a na nich bylo vysazeno devět vzrostlých stromků. 
Stromky se s jarem pěkně zazelenaly, záhony bohužel ne. Proto 
jsme upozornili zástupce BILLA na žalostný stav těchto tráv-
níků a požádali ho o zjednání nápravy. V závěru května došlo 
nejprve k odplevelení záhonů, které budou následně doplněny 
zeminou a znovu osety. 

O záhon u autobusové čekárny se bude poté nadále starat 
město, neboť byl společně s budovou čekárny a novou objízd-
nou trasou pro autobusy bezúplatně převeden do majetku měs-
ta, záhon v rohu parkoviště zůstává v majetku a péči BILLA. 
Původní slib radnice a investora, že náhradou za dva odstraněné 
stromy, které musely v roce 2006 ustoupit plánované výstavbě, 
se tím dočkal naplnění. 

• Rekonstrukce autobusového nádraží 
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INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

Po ukončení stavby marketu BILLA s parkovištěm, objízdnou 
trasou pro autobusy a autobusové čekárny vyniká stávající auto-
busové nádraží v sousedství novostaveb svoji zchátralostí a za-
nedbaností. Proto se zastupitelstvo města rozhodlo tento stav na-
pravit. Nechalo vypracovat projekt rekonstrukce a z prostředků 
města uvolnilo dostatečnou částku, aby letos mohly začít práce 
na rekonstrukci autobusových stání. Jejich počet zůstane zacho-
ván, stávající deformované zábradlí a označníky budou odstra-
něny, na jejich místě přijdou vybudovat nové nástupní ostrůvky 
a vjezdy pro autobusy se dočkají nových povrchů. V další etapě 
pak budou na nástupní ostrůvky osazeny prosklené přístřešky 
a část ulice v Hrnčířích bude předlážděna. 

Práce, které po průtazích se zahájením stavby marketu vyřadi-
la BILLA ze své dodávky, tak nyní musí zajišťovat na své nákla-
dy město samo hlavně díky průtahům a odpůrcům akce BILLA. 

Získané dotace v roce 2009 
V roce 2009 získalo město Ledeč nad Sázavou tyto dotace: 

- dotace z kraje Vysočina na opravu 
místních komunikací ve výši 14.000.000,- Kč 

- dotace z kraje Vysočina na III. Staročeská 
tradiční pouť 2009 ve výši 40.000,- Kč 

- dotace za Veřejně prospěšné práce 
z Úřadu práce H. Brod ve výši 400.000,- Kč 

- dotace na změnu knihovního systému 
z Ministerstva kultury ČR ve výši 36 886,- Kč 

- dotace z kraje Vysočina 
„Předcházíme odpadům" ve výši 80.000,- Kč 

- dotace od AOPK na ošetření 4 lip 
u kostela v Sačanech v částce 31.810,- Kč 

- příspěvek z fondu VaK H. Brod 
na kanalizaci Plácky ve výši 450.000,- Kč 

- příspěvek z fondu VaK H. Brod 
na vodovod Plácky ve výši 200.000,- Kč 

- dotace z kraje Vysočina na náklady auditu ve výši 5.000,- Kč 
- dotace z kraje Vysočina na podporu 

informačního centra ve výši 47.000,- Kč 
- dotace z Kraje Vysočina na akceschopnost 

jednotek SDH ve výši 23.200,- Kč 
- dotace na Veřejně prospěšné práce 

z Úřadu práce H. Brod ve výši 512.300,- Kč 
- akcie Vodovodů a kanalizací H.Brod, a.s. 505.000,- KČ 
Celkem dotace v roce 2009 16.331.196,- Kč 

• Stonožka na Julisce 
Stonožkové Hnutí na vlastních nohou letos slaví 20. výročí své 

existence. Ve spolupráci s Armádou ČR proto letos 13. května 
uspořádalo pro stonožkové školy, mezi které se řadí i Základní 
škola Ledeč nad Sázavou, na armádním stadionu Juliska v Pra-
ze velkolepou oslavu, která probíhala po celé odpoledne až do 
večera a byla zakončena slavnostním ohňostrojem. Děti mohly 
zhlédnout ukázky pořadové přípravy hradní stráže, ukázky z vý-
cviku psů, seskoky parašutistů, řadu kulturních vystoupení, která 
vyvrcholila podvečerním vystoupením Terezy a Pepy Vágnero-
vých a hlavně Bena Cristova, při kterém děvčata téměř šílela. 

• Prezidentský pár míří do Ledče 
Na termín 13.-15. září 2010 se plánuje návštěva prezidentské-

ho páru v kraji Vysočina. Prvním místem po Jihlavě, které pan 
prezident Václav Klaus s manželkou Livií má navštívit, je město 
Ledeč nad Sázavou. Příjezd vzácné návštěvy před ledečskou rad-
nici se má uskutečnit v pondělí 13. září 2010 v 8:40 hodin. Pre-
zidentskou návštěvu by měl doprovázet hejtman kraje Vysočina 
MUDr. Jiří Běhounek s manželkou. Po uvítání vzácných hostů 
starostou města pozdraví pan prezident a pan hejtman občany 
z pódia na Husově náměstí, následovat bude autogramiáda, před 
kterou pan prezident absolvuje přípitek se starosty mikroregionu 
Ledečsko a případná návštěva některé z aktivit ve městě. Z Ledče 
nad Sázavou odjede prezidentská návštěva před desátou hodinou 
do Kališť, následovat pak bude slavnostní oběd v hotelu Křemeš-
ník, návštěva Pelhřimova, Černovic a návrat do Jihlavy. 

• Oprava hradební zdi 
Koncem května započala oprava havárie hradební zdi ledeč-

ského hradu ze strany do Pivovarské ulice, kde se po letošní 
zimě uvolnila a následně vypadla velká část kamenného zdiva 
z hradeb. O provedení opravy, na kterou uvolnily potřebné fi-
nance město a firma AQUACOMP Hard, požádala společnost 
Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. dodavatelskou firmu Haniš 
z Českého Krumlova, jež letos na hradě pokračuje v opravě 
vstupní brány s bastiony. Ta nejprve zajistila prostor pod hra-
dební zdí proti padajícím kamenům a kolem uvolněné části 
kamenných hradeb vystavěla lešení. Z něho pak zahájila zá-
chranné práce na polorozbořené části hradebních zdí, které si 
vyžádají náklady ve výši 250.000,- Kč. 

• Seminář památkové péče 
Na ledečském hradě proběhl ve čtvrtek 3. června 2010 Seminář 

památkové péče, který pro pracovníky památkové péče z obcí z roz-
šířenou působností (ORP) a památkového ústavu (NPÚ) připravil 
krajský odbor památkové péče z Jihlavy. Kromě odborných pokynů 
pracovnic krajského úřadu si účastníci semináře mohli vyslechnout 
dvě zajímavé přednášky s prezentací restaurátorských prací. Dru-
hým přednášející přitom byl arch. Miloslav Hanzl z ateliéru GIR-
SA, se kterým spolupracujeme na obnově ledečského hradu. Po 
své přednášce proto mohl fundovaně seznámit účastníky semináře 
s postupem a systémem obnovy ledečského hradu, který od roku 
2000, kdy se péče o hrad ujalo město Ledeč nad Sázavou, prochází 
rozsáhlou obnovou, která si již vyžádala částku 25 mil. Kč. 

-sv-
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VOLBY DO PS PČR - KVĚTEN 2010 
LEDEČ CELKEM Co do počtu získaných hlasů bylo 

v parlamentních volbách na Ledečsku 
toto pořadí: 

Č S S D - 1423 hlasů, ODS - 882, 
K S Č M - 720, TOP 09 - 674, W - 422, 
K D U - Č S L - 3 9 6 , Z e m a n o v c i - 2 1 2 , Su-
verenita - 158, SZ - 112, DSSS - 50, 
SSO - 44, ČPS - 37, Pravý blok - 31, 
STOP - 9, O B Č A N É . C Z - 6 a KS - 2. 

Ledečští kandidáti získali na Ledečsku 
tento počet preferenčních hlasů: 

Jaroslav Doležal (ČSSD) - 455, Petr 
Fiala (SZ) - 25, Zdeňka Bízová (Suve-
renita) - 20, Erik Sedláček (DSSS) - 9, 
Helena Zelenková (STOP) - 5. 

Je potřeba poděkovat všem členům 
okrskových volebních komisí a všem za-
pisovatelům a zapisovatelkám za hladký 
průběh voleb a voličům na Ledečsku za 
volební účast, která byla 64,8%, když 
z 8018 voličů přišlo volit 5196. 

Voliči v seznamu Volební účast v % 
8018 64,8% 

číslo Strana hlasy v % pořadí 
1 OBČANE. CZ 6 0,11 15 
4 Věci veřejné 422 8,14 5 
5 Konzervativní str. 2 0,03 16 
6 KSČM 720 13,90 3 
9 ČSSD 1423 27,48 1 
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 212 4,09 7 
14 STOP 9 0,17 14 
15 TOP 09 674 13,01 4 
17 K D U - Č S L 396 7,64 6 
18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 31 0,59 13 
20 Strana zelených 112 2,16 9 
21 Suverenita- blok J. Bobošíkové 158 3,05 8 
23 Česká pirátská strana 37 0,71 12 
24 Dělnic. Str. sociální spravedl. 50 0,96 10 
25 Strana svobodných občanů 44 0,84 11 
26 ODS 882 17,03 2 

OKRSEK 1 OKRSEK 2 
Voliči v seznamu Volební účast v % 

611 56,14% 
Voliči v seznamu Volební účast v % 

971 64,16% 

číslo strana hlasy v % pořadí 
1 OBČANE. CZ 0 0,00 15-16 
4 Věci veřejné 25 7,30 5 
5 Konzervativní str. 0 0,00 15-16 
6 KSČM 42 12,28 4 
9 ČSSD 87 25,43 1 
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 12 3,50 8 
14 STOP 3 0,87 11 
15 TOP 09 48 14,03 3 
17 KDU - ČSL 18 5,26 6 
18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 2 0,58 12-13 
20 Strana zelených 13 3,80 7 
21 Suverenita- blok J. Bobošíkové 11 3,21 9 
23 Česká pirátská strana 2 0,58 12-13 
24 Dělnic. Str. sociální spravedl. 6 1,75 10 
25 Strana svobodných občanů 1 0,29 14 
26 ODS 72 21,05 2 

číslo strana hlasy y % pořadí 
1 OBČANÉ. CZ 0 0,00 15-16 
4 Věci veřejné 42 6,76 6 
5 Konzervativní str. 0 0,00 15-16 
6 KSČM 79 12,72 4 
9 ČSSD 175 28,18 1 
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 13 2,09 9 
14 STOP 3 0,48 13-14 
15 TOP 09 97 15,61 3 
17 K D U - Č S L 54 8,69 5 
18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 4 0,64 11-12 
20 Strana zelených 18 2,89 7-8 
21 Suverenita- blok J. Bobošíkové 18 2,89 7-8 
23 Česká pirátská strana 6 0,96 10 
24 Dělnic. Str. sociální spravedl. 3 0,48 13-14 
25 Strana svobodných občanů 4 0,64 11-12 
26 ODS 105 16,90 2 

OKRSEK 3 OKRSEK 4 
Voliči v seznamu Volební účast v % 

981 64,42% 

číslo strana hlasy v % pořadí 
1 OBČANE. CZ 0 0,00 15-16 
4 Věci veřejné 55 8,73 5 
5 Konzervativní str. 1 0,15 14 
6 KSČM 73 11,58 4 
9 ČSSD 160 25,39 1 
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 21 3,33 7 
14 STOP 0 0,00 15-16 
15 TOP 09 112 17,77 3 
17 KDU - ČSL 43 6,82 6 
18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 7 1,11 10-11 
20 Strana zelených 12 1,90 8 
21 Suverenita- blok J. Bobošíkové 10 1,58 9 
23 Česká pirátská strana 7 1,11 10-11 
24 Dělnic. Str. sociální spravedl. 2 0,31 13 
25 Strana svobodných občanů 6 0,95 12 
26 ODS 121 19,20 2 

Voliči v seznamu Volební účast v % 
882 62,81% 

číslo strana hlasy v % pořadí 
1 OBČANE. CZ 1 0,18 14 
4 Věci veřejné 34 6,13 6 
5 Konzervativní str. 0 0,00 15-16 
6 KSČM 79 14,25 2 
9 ČSSD 201 36,28 1 
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 13 2,34 9 
14 STOP 0 0,00 15-16 
15 TOP 09 64 11,55 4 
17 KDU - ČSL 38 6,85 5 
18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 5 0,90 11 
20 Strana zelených 14 2,52 8 
21 Suverenita- blok J. Bobošíkové 21 3,79 7 
23 Česká pirátská strana 2 0,36 12-13 
24 Dělnic. Str. sociální spravedl. 2 0,36 12-13 
25 Strana svobodných občanů 6 1,08 10 
26 ODS 74 13,35 3 

ii 
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OKRSEK 5 OKRSEK 6 
Voliči v seznamu Volební účast v % 

949 62,07% 

číslo strana hlasy v % pořadí 
1 OBČANE. CZ 0 0,00 16 
4 Věci veřejné 59 10,05 4 
5 Konzervativní str. 1 0,17 15 
6 KSČM 58 9,88 5 
9 ČSSD 154 26,23 1 
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 34 5,79 6 
14 STOP 2 0,34 14 
15 TOP 09 85 14,48 3 
17 K D U - Č S L 20 3,40 9 
18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 3 0,51 13 
20 Strana zelených 25 4,25 7 
21 Suverenita- blok J. Bobošíkové 22 3,74 8 
23 Česká pirátská strana 4 0,68 12 
24 Dělnic. Str. sociální spravedl. 9 1,53 10 
25 Strana svobodných občanů 7 1,19 11 
26 ODS 104 17,71 2 

Voliči v seznamu Volební účast v % 
321 61,37% 

číslo strana hlasy v % pořadí 
1 OBČANE. CZ 1 0,51 11-13 
4 Věci veřejné 20 10,20 4 
5 Konzervativní str. 0 0,00 i 14-16 
6 KSČM 27 13,77 3 
9 ČSSD 57 29,08 1 
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 7 3,57 7-8 
14 STOP 0 0,00 14-16 
15 TOP 09 18 9,18 5 
17 K D U - Č S L 7 3,57 7-8 
18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 1 0,51 11-13 
20 Strana zelených 3 1,53 9 
21 Suverenita- blok J. Bobošíkové 13 6,63 6 
23 Česká pirátská strana 1 0,51 11-13 
24 Dělnic. Str. sociální spravedl. 0 0,00 14-16 
25 Strana svobodných občanů 2 1,02 10 
26 ODS 39 19,89 2 

MALÝ PŘEHLED O TOM, JAKOU PRIZEN U VAS MELY VYBRANÉ 
STRANY V MINULOSTI. PARLAMENTNÍ VOLBY 1998-2010 

1998 

34 

ODS KDU ČSSD US KSČM SZ 

2006 

2002 

ODS KDU ČSSD KSČM SZ 

38 2010 

ČSSD KSČM TOP 09 

ODS KDU ČSSD KSČM SZ Poděkování voličům 
Děkujeme všem voličům z Ledče nad Sázavou a okolí, kteří při volbách do PS P Č R 2010 svými hlasy projevili po-

ctivou snahu ovlivnit naši budoucnost. Zvláště děkujeme těm, kteří projevili důvěru v K S Č M prezentovanou jejími 
kandidáty. ZO KSČM Ledeč nad Sázavou 
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PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ 
DOSPĚLÝCH NA GYMNÁ-

ZIU, SOŠAVOŠ 
Vzdělávací systém v naší republice se v poslední 

době zaměřuje také na celoživotní vzdělávání do-
spělých, a na přeměnu středoškolských pracovišť, 
zejména odborných, na otevřená centra celoživotního 
učení. Naše škola se také zapojila do tohoto projektu, 
nazvaného UNIV 2 KRAJE, a v současné době při-
pravuje vzdělávací moduly ve třech oblastech: eko-
nomické, strojírenské a výpočetní techniky. V příštím 
školním roce tak bude mít veřejnost možnost vzdělá-
vání v rámci pilotního ověřování vzdělávacího progra-
mu strojírenství nebo výpočetní techniky zdarma (viz 
www.qvi.cz. projekt UNIV 2 KRAJE). 

Dalším počinem školy v oblasti vzdělávání dospě-
lých je získání akreditace MŠMT pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, a to v oblasti výpočetní 
techniky a pro výuku angličtiny. Pedagogičtí pracovníci 
z ledečského regionu tak dostali možnost zdokonalit 
se v obou zmíněných oblastech a získat osvědčení 
o svém dalším vzdělávání. 

V rámci podpory nabídky dalšího vzdělávání 
v kraji Vysočina naše střední odborná škola také 
úspěšně podala projekt „Přišli jsme, viděli jsme 
a zjistili jsme, co ještě nevíme o podnikání". 

Cílem projektu je přispět ke zvýšení ekonomické 
vzdělanosti účastníků dalšího vzdělávání - osob -
nových i stávajících OSVČ z oblastí podnikání za 
pomoci vytvořených 3 vzdělávacích modulů. Vzdě-
lávací moduly řeší potřebu týkající se počátku pod-
nikatelské činnosti, evidence podnikatele a vyhod-
nocení finanční situace podnikatele. Pilotní ověření 
vytvořených materiálů proběhne ve 3 vzdělávacích 
kurzech, a tyto kurzy budou pokračovat i po skon-
čení projektu. 

Vedení Gymnázia, SOŠ a VOŠ 

Ú S P Ě C H Y V O K R E S -
NÍCH S O U T Ě Ž Í C H 

Základní škola Habrecká. V dubnu se zú-
častnili naši mladší žáci botanické soutěže 
v Chotěboři, Jana Smejkalová získala první 
místo s plným počtem bodů, Michal Krato-
chvíl se umístil na druhém místě. 

V květnu naše škola uspořádala okresní kolo 
v atletice. Děvčata získala čtyři diplomy v jed-
notlivých disciplínách, Lenka Kluchová po-
stoupila do krajského kola ve Velkém Meziříčí. 
Děkujeme panu starostovi, panu Janu Hýlovi a 
firmě Atos za věnované ceny. Naše poděkování 
patří i pracovníkům Tělovýchovné jednoty za 
bezplatné zapůjčení stadionu a všem, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu závodu. 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
Ledeč nad Sázavou 

Pátek 28. 5. 2010 byl poslední den, kdy 
se otevřely dveře SVC Ledeč na Husově 
náměstí. Bez 4 měsíců to je 35 let, kdy za-
čala tato budova sloužit dětem, mládeži, ale 
i řadě organizací města. Slavnostní otevření 
proběhlo 29. září 1975. 

Od 1. ledna 2010 je SVČ Ledeč příspěvko-
vou organizací města. V současné době pro-
vozuje svojí činnost ve vile na Mizerově čp. 
82 a v pronajatých prostorách (tělocvičny ZŠ 
Ledeč, sportovní hala Koželská, tenisová hala, 
hřiště pro všechny, sokolovna) podle toho, 
o jaký druh zájmového vzdělávání se jedná. 
Nedostatkem našeho nového působiště je pře-
devším jeho velikost. V budově na Husově ná-
městí bylo pro naši činnost k dispozici 400 m2 

podlahové plochy. Ve vile na Mizerově máme 
k dispozici pouhých 140 m2 a chybí nám přede-
vším sál se zrcadly, jehož velikost byla 80 m2. 

Vzhledem k ukončení provozu na Huso-
vě náměstí je dočasně uzavřen klub volného 
času, který se nacházel v přízemí této budo-
vy. Rada města Ledeč nad Sázavou dne 29. 3. 

2010 usnesením č. 5.2010/67RM-s) schválila 
zapůjčení nebytových prostor ve dvoře čp. 16, 
Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizaci 
SVC Ledeč, na provoz klubu volného času. 
Po jejich předání bude nutné provést drobné 
stavební úpravy, aby je bylo možné užívat 
v souladu s požadavky orgánu ochrany ve-
řejného zdraví (KHS pracoviště H. Brod) pro 
potřeby dětí a mládeže. Předpokládám, že 
do začátku nového školního roku se podaří 
zapůjčené prostory upravit. Zařízení klubu 
je zatím uskladněno, aby mohlo dále sloužit 
návštěvníkům. 

S vedením města jednáme o možnosti pro-
nájmu dalších nebytových prostor, které by-
chom rádi získali. Pokud nám městem budou 
tyto prostory přiděleny, umožní nám to vybu-
dování moderního centra volnočasových ak-
tivit. Místem, kde si každý návštěvník najde 
naplnění svých zájmů a potřeb. Tyto prostory 
by pro SVČ Ledeč byly tou nej lepší náhradou 
za budovu na Husově náměstí. 

Miroslav Hánečka, ředitel SVČ Ledeč 

JAK LEDEČ TANČÍ 

Děkujeme vedoucí taneční skupiny KOMETKY Ivaně Machové za výbornou přípravu na sou-
těže. I když na stupních vítězů stála děvčata v letošním roce pouze jednou, na všech soutěžích 
patřila mezi nejlepší. Dík patří i Zině Smolařové za podporu děvčat nejen při soutěžích. Mnoho 
tanečních úspěchů nejen KOMETKÁM, ale i TYGŘÍKŮM a ZIVNS přejí spokojené maminky. 

K O N C E R T V L E D E Č S K É S O K O L O V N Ě 
ZUŠ v Ledči připravila na páteční podvečer 21. května koncert pro milovníky akordeonů. 
Koncert se konal v sokolovně a po úvodním slovu paní ředitelky Jany Laudátové začal 
vystoupením nejmladších akordeonistů z místní ZUŠ. Poté zahráli několik skladeb členové 
velkého akordeonového souboru ZUŠ Ledeč. Pak následoval hlavní program večerního 
koncertu, ve kterém vystoupil Pražský akordeonový orchestr PRAKO s klasickými šlá-
gry a skupina PILGRIM PIMPLE, hrající bodrou lidovku. V obou skupinách vystupoval 
Slávek Brabec - absolvent ledečské ZUŠ a konzervatoře - akordeonista a zpěvák skupi-
ny Psychohlína. V orchestru PRAKO, spolu 
se Slávkem, účinkovali další dva Ledečáci 
- bývalí žáci zdejší ZUŠ - akordeonisté 
Mariei Rajdlová a Martin Knytl. Ve skupi-
ně PILGRIM PIMPLE na housle hrál další 
Ledečák David Pleva, absolvent konzerva-
toře. Diváci odměňovali výkony účinkujících 
velkým aplausem. Sladkovský 
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LEDECSKY MOTOKROS 2010 

Nestálé květnové počasí trochu napínalo pořadatele LEDEČSKÉHO 
MOTOKROSU 2010. Po deštivém týdnu však přišel krásný víkend a v ne-
děli 9. května 2010 se jel na velmi dobře připravené a přírodně pokropené 
trati jeho další ročník. 

Za podpory kraje Vysočina byl závod uspořádán jako součást seriálu 
přebor Východočeského kraje SMS Pardubice - MATERIA CUP 2010 a byl 
vypsán ve třídách: MX2, OPEN, dále Veterán I, Veterán II, Veterán III, HOBBY 
MX2 a HOBBY OPEN. Přijelo celkem 130 jezdců včetně přeborníků kraje i ČR. 
Největším favoritem byl opět Jiří Čepelák z YAMAHA PROFI AUTO IVECO. 

Na trati se závodilo urputně, ale čistě, a co je nejdůležitější- nedošlo 
k žádným kolizním situacím ani zraněním. Určitě k tomu přispívá bezpeč-
ná trať, ale musíme vysoce ocenit také profesionální přístup delegovaných 
činovníků. Sportovním komisařem byl p. Václav Servera, technickým komi-
sařem p. Jan Hlásecký a tým časoměřičů vedl zkušený p. Josef Vašíček. 

Letošní ročník byl ve znamení velkého úspěchu jezdců AMK Ledeč nad 
Sázavou - zvítězili ve dvou třídách a dále obsadili jedno druhé místo! 
To tu už dlouho nebylo. 

Ve třídě HOBBY MX2 zvítězil suverénně Tomáš Urban a na druhém 
místě se umístil Ludvík Gabko. V prestižní třídě MX2 (125 ccm) měl těž-
kou pozici Radim Doležal, protože se jela společně se silnější kubaturou 
OPEN. Přesto si poradil se svými soupeři a v kubatuře MX2 zvítězil. 

Ani další jezdci AMK nejeli špatně: ve třídě HOBBY MX2 9. místo 
Miloš Vágner, 12. místo Petr Pospíšil, ve třídě HOBBY OPEN se na 7. místě 
umístil Stanislav Jasanský a ve třídě Veterán I: Pavel Policar - 1 9 . místo. 

Navíc ve třídě HOBBY OPEN zvítězil další místní jezdec Jan Charvát. 
Celkovým vítězem byl reprezentant ČR Jiří Čepelák ve třídě OPEN. 

Jeho jízda byla razantní, přitom bezpečná a pro diváky nesmírně zají-
mavá a vzrušující. Celým dnem nás provázel s mikrofonem v ruce su-
verénní p. Karel Hrůša. 

V jednotlivých třídách se na stupních vítězů umístili: 
Třída HOBBY MX2: 1. Urban Tomáš, SMS Pardubice 

2. Gabko Ludvík, SMS Pardubice 
3. Povolný Jan, SMX RACING TEAM 

Třída HOBBY OPEN: 1. Charvát Jan 
2. Kňava Pavel, CONCRETE MXTeam 
3. Šinkora Lukáš, LUKA MOTOCROSS TEAM 

Třída MX2: 

Třída OPEN: 

Třída Veterán I: 

Třída Veterán II: 

Třída Veterán III: 

nově rekonstruované nebytové prostory, vhodné pro podnikaní, 
v Mostecké ul. v Ledci nad Sázavou (cca 60 m2). Cena dohodou. 

Kontakt na tel.: 731 066 039. 

OKAMŽITÉ 
KOUPÍME 

ZA HOTOVÉ 
VÁŠ DUM, 

CHALUPU, BYT 
volejte ZDARMA 
800 100 576 

Do 48 hodin vyplatíme 
exekuce či hypotéku! 

VAZENI 
MOTORISTÉ! 
Než odjedete na vaši letnf 

dovolenou, navštivte autodílnu 
v Kozlí. Za pouhých 99,- Kč 
vám provedeme kompletní 

prohlídku vašeho automobilu. 
Případné nedostatky po domluvě 

odstraníme. 
Tel.: P. Musil 605 178 183 

1. Doležal Radim, SMS Pardubice 
2. Brendl Ondřej, LR COSMETICS -ADOS KTM Team 
3. Provazník Erik, SMS Pardubice 

1. Čepelák Jiří, YAMAHA PROFI AUTO IVECO 
2. Lustyk František, AUTOKLUB v AČR Horní Újezd 
3. Marek Vítězslav, CERMEN RacingTeam 

1. Zdeněk Špaček, BONMOTO.CZ RACING TEAM 
2. Josef Nesejt, SMS Pardubice 
3. Vaňous Bohuslav, X-Sports racing team 

1. Bohdan Růžička, REMATE RACING TEAM Pardubice 
2. Festa Josef, SMS motokrosu Pardubice 
3. Sládek Josef, Dukla Racing 

1. František Gregor, SMS motokrosu Pardubice 
2. Ptáček Petr, SMS Pardubice 
3. Karel Menši, SMS motokrosu Pardubice 

!ng. Vladimír Křivánek, foto: Vladimír Skála 

NABÍZ ÍME 
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 

i i 
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B L A H O P Ř Á N Í V Z P O M Í N K A 

blahopřejeme paní uMarii íPokorné k významnému životnímu jubileu, 
spolu s -přáním zdraví, štěstí a životního elánu do dalších let, jménem 

hasičského shora JZedec nad Sázavou - Wan Jlorký 
cDekuji za projevená blahopřání k mým narozeninám zástupcům Sboru 
dobrovolných hasičů Jbedeč nad Sázavou, OMQT. ^Danielu ^Horkému, 
tVítězslavu Diesovi, rtomaši ^Doležalovi, poděkování též patří manželům 
*Tomkovým za vzornou obsluhu a příjemné posezení. d/Harie ÍPokornd 

V ) 

nj Ln 
(Dne 5- července letošního roku uplyne smutných 15 

let od úmrtí pana £)ana brodila z Diraice u JZeúce nad 

Sázavou. Oido jste ho znali a meli rádi, věnujte mu prosím, 

spolu s námi, tichou vzpomínku. 
(Děkuje maminka, bratr íPetr, 
dcery TJeronika a ^Romana. 

^ 1 ^ 

P O D Ě K O V Á N Í 
r 

28. května měl pohřeb můj dědeček, pan Uáclav {Jiřík. 

£jménem svým a jménem rodiny dekuji všem přátelům 

a známým, kteří ho přišli vyprovodit na jeho poslední cestě, 

dekuji za projevy soustrastí a květinové dary. 

6rika c/Utková 

HASIČI SOUTĚŽILI V KOZLOVĚ 
Okrsek č. 17 se opět po roce sešel, aby změřil své síly, ten-

tokrát to bylo při oslavách 105. výročí založení Sboru dobro-
volných hasičů v Kozlově. Soutěž se konala 15. května 2010, 
svátek měla Žofie, a tak, jak už samo datum napovídá, poča-
sí přímo příšerné, ale hasiči nejsou žádní padavkové, a tak 
i s tímhle psím počasím se dokázali poprat. 

Při slavnostním nástupu, kde mimo jiné závodníky přišli po-
zdravit poslanci p. Jan Kasal a p. Petr Zgarba, starosta okresní-
ho sdružení p. František Grubauer, vedoucí aktivu zasloužilých 
hasičů p. Josef Cihlář a řada dalších hostů i sponzorů, všechny 
závodníky a hosty na domácí půdě přivítal starosta obce Koz-
lov p. Josef Borovský. 

Účast byla opět rekordní, neboť se zde sešlo 13 družstev mužů, 
2 družstva dětí a jedno družstvo žen (které dokázalo v celkovém 
hodnocení požárních útoků obsadit šesté místo i mezi muži). 
Někteří členové si na slavnostním nástupu přebrali z rukou 
představitelů ocenění a vyznamenání, dále byly předány odzna-
ky HASIČ 2. Tento odznak získali z SDH Pavlov Tvrdík Josef, 
Hospodka Jaroslav, Pavelka Lukáš, Svoboda Roman, z SDH Le-
deč Horký Dan, Pánek Jaroslav, Zatočil Jaroslav, Doležal Tomáš 
a z SDH Kozlov Tvrdík Josef, Veselka Ondřej, Borovský Tomáš, 
Vavřička František a Kranda Jaroslav. Pamětní listy si převza-
li p.Cihlář Josef z Číhoště, p. Prchal Josef z Jedlé, p. Pokorný 
Václav st. z Ledče, p. Novák Jiří z Číhoště a p. Malimánek Vác-

lav z Kozlova. Po vylosování pořadí začala soutěž během jed-
notlivců na lOOm překážek (běží ze sedmičlenného družstva tři 
závodníci). Zde se blýskli domácí borci (viz výsledková listina), 
po ukončení překážkové dráhy se vrhli na start naši nejmladší 
závodníci, a to „na ostro" i s vodou, po nich následovaly ženy, 
zde nastal problém s technikou ze strany pořadatelů, a tak nám 
ženy musely své umění zopakovat po soutěži mužů. 

A jak už to při soutěžích bývá, někomu se dařilo více a něko-
mu méně, vše se můžete dočíst ve výsledkové listině, která je 
zveřejněna na webových stránkách ledečských hasičů. Soutěž 
byla ukončena po 17. hodině předáním cen a diplomů, když 
velitel nakonec zavelel k rozchodu pokračovaly oslavy nadále. 
K poslechu a k tanci nám do pozdních večerních hodin hrála 
hudba Vysočina, kterou řídil p. Petr Hoskovec, grilovalo se maso, udily klobásy, popíjelo pivečko a i něco ostřejšího, aby se přežila 
ta zima, která nás celým odpolednem provázela. 

Na závěr mi dovolte, abych jménem svým a jménem pořadatelů - hasičů z Kozlova poděkoval všem organizátorům, rozhodčím 
a všem, co se na této akci podíleli, včetně sponzorů, bez kterých se dá málokterá akce pořádat (sponzoři jsou též uvedeni na výše 
zmiňovaných stránkách). 

Za okrsek č. 17 Josef Borovský, starosta obce Kozlov 

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

mailto:otakar.kubat@ledecns.cz
http://www.ledecns.cz

