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ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 

V polovině dubna se uskutečnila akce Čistá řeka Sázava. Úkolem 
akce bylo odstranit z řeky a jejích břehů odpady jako jsou PET lahve, 
plastové obaly, folie, hadry a další odpad. Celá akce navazovala na 
předchozí čtyři ročníky čištění, které úspěšně proběhly na dolním 
toku Sázavy. V sobotu 17. dubna 2010 po deváté hodině se sešlo 
na břehu Sázavy v Ledči na tři desítky dobrovolníků, kteří se zú-
častnili této akce. Čištění 2. úseku středního toku Sázavy začínalo 
právě v Ledči a končilo v Budčicích. Akce byla řízena občanským 
sdružením Sázava 21 a konala se pod záštitou projektu Vysočina 21, 
kterou realizuje kraj Vysočina a je založena na úsilí a ochotě všech 
zúčastněných. Slad. 

HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDI V LEDČI 
V sobotu 19. června od 19:00 vystoupí v přírodním areálu Na Rašovci 

v Ledči nad Sázavou Honza a František Nedvědi spolu se svojí kapelou. Bratry 
Nedvědovy není určitě třeba představovat. Hity jako např. Na kameni kámen, 
Růže z papíru, Tulácké ráno a řada dalších již dávno zlidověly. V tomto roce 
spolu opět začínají pravidelně koncertovat a jednou z jejich koncertních za-
stávek bude právě naše město. 

Honza a František Nedvědovi jsou jedněmi z nevýznamnějších českých fol-
kových a trampských písničkářů. Od roku 1972 působili v kapele Toronto, která 
se v roce 1974 přejmenovala na legendární Brontosaury. V této době Honza 
Nedvěd paralelně vystupoval také se skupinou Spirituál kvintet. Od počátku 
devadesátých let se oba vydali na sólovou dráhu, občas vystupovali s kapelou 
Brontosauři nebo se skupinou Příbuzní. 

Po bratrech Nedvědech vystoupí ještě místní country kapela Víkend, při 
jejichž písničkách si budete moci zatancovat až do pozdních nočních hodin. 

Předprodej vstupenek na tento koncert bude zahájen 10. května v Infor-
mačním centru Ledeč nad Sázavou a v dalších informačních centrech okolních 
měst. Cena vstupenky v předprodeji bude 240,- Kč, na místě pak 290,- Kč. Lidé 
s průkazkou ZTP si budou moci zakoupit lístky za zvýhodněné vstupné 99,- Kč. 

POUŤ V ZAHRÁDCE 
B l í ž í s e s v á t e k sv. V í t a , kdy t r a d i č n ě p o ř á d á o b č a n s k é s d r u ž e n í P ř á t e l é Z a h r á d k y 

t r a d i č n í Z a t i r á d e c k o u pouť, k t e r á p ř i p a d á na 

sobotu 12. června 2010, jako obvykle od 14 hodin. 
N a p r o g r a m u j e m š e s v a t á s p á t e r e m O l d ř i c h e m Š m e r a l e m , k o n c e r t a v ý s t a v a - l e t o s 

z a m ě ř e n á n a 6 5 . v ý r o č í o s v o b o z e n í a k v ě t n o v é os lavy v Z a h r á d c e . 
T ě š í m e s e n a pouťové s h l e d á n í v Z a h r á d c e ! Jan Čihák 

VÝSTAVA V KNIHOVNĚ 
MŠ 28. října a Městská knihovna v Ledči n. S. Vás zvou na výstavu. 
Chcete vidět 17 metrů dlouhé leporelo složené z obrázků dětí? 

Přijďte se podívat do městské knihovny, jejího hudebního oddělení. 
Výstava bude probíhat v čase výpůjční doby knihovny. 

A potrvá do 28. května 2010. 

VOLBY DOPOSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR 28. a 29. května 2010 

(VÍCE INFORMACÍ UVNITŘ LISTU) 

RYBÁŘI PODPOŘILI „ČISTOU ŘEKU" 

Dne 16. dubna se šest ledečských rybářů, pod dozorem vedoucího 
RS zúčastnilo brigády na úklidu břehů řeky Sázavy. Tato akce byla 
připojena k Programu Sázava 21, který se podílí na projektu „Čistá 
řeka Sázava". Účelem bylo vyčistit břehy řeky od odpadků po uply-
nulém roce. Naše skupina měla za úkol vyčistit levý břeh v úseku od 
lávky pod Vilémovicemi až po zastavěnou část Ledče v ulici Z. M. 
Kuděje. Tento, z části takřka neschůdný, úsek byl dlouhý asi 3,5 km 
a bylo na něm posbíráno devět velkých odpadkových pytlů. Ty byly 
svezeny na určené místo a označeny cedulkou s datem odvozu. 
Doufáme, že v dalších letech bude tohoto dopadu ubývat a že břehy 
v okolí Ledče nebudou připomínat skládku smetí, ale čistý kousek 
přírody, kde bude radost chytat ryby nebo jen tak jít na procházku. 
Pokud tato akce bude pokračovat i v dalších letech, byli bychom rádi, 
kdyby se jí zúčastnilo více občanů našeho města, kterým záleží na 
tom, jaké prostředí je kolem řeky, která je nedílnou součástí Ledče 

Petr Blažek - vedoucí rybářské stráže MO 

UĚKHtĚHKĚKKKtĚĚUKĚHĚĚKtĚK^ 

PROJEKTOVÝ DEN „ČISTÁ VYSOČINA" 

V pátek 16. dubna 2010 se II. stupeň ZŠ zapojil do projektu „Čistá 
Vysočina". Úkol pro všechny skupiny zněl jasně, zbavit odpadků 
některé lokality našeho města (Šeptouchov, okolí silnic směrem 
Kozlov a Bohumilice, okolí školy, podél řeky směrem k zimnímu 
stadionu...). Jednotlivé třídy obdržely odpadkové pytle, hrábě, koš-
ťata, lopaty, zapomnětlivci i rukavice a třídy pracující kolem silnic 
i reflexní prvky. Žáci 9. ročníků sváželi „svůj" odpad v pytlích k zim-
nímu stadionu, odkud ho odvezou technické služby, ale i ostatní sku-
piny se snažily hromadit odpad na předem určená místa. Skupina 
směřující na Bohumilice putování za odpadky ukončila táborákem 
a voňavým špekáčkem. A co jsme objevili? Vedle plastových lahví, 
plechovek, papírů i papírků celé okno, dlažbu, kusy eternitu, vodo-
vodní trubky, pletivo, kusy nákupních tašek a 10 červených nepouži-
tých obkladů. Náš fotoaparát zachytil při úklidu žáky 9. ročníku. 

p. uč. Zdena Urbanová 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 26. dubna 2010 

I. ZM schvaluje: 
- záměr převodu majetku TJ Kovofiniš (pozemků a staveb na letním stadi-

onu) do majetku Města s prioritním cílem opravy kabin, tribuny, atletické 
dráhy a oplocení. 

- složení výjezdové jednotky SDH Ledeč nad Sázavou dle usnesení valné 
hromady SDH dne 22.1.2010. 

- navýšení příspěvku spol. Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. na opravy hradu 
o 690.000,- Kč na celkovou částku 1.190.000,- Kč. 

- Smlouvu o půjčce spol. Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. na provádění 
oprav a obnovy areálu hradu ve výši 1.190.000,- Kč a pověřuje starostu 
města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- poskytnutí příspěvku Náboženské obci Církve československé husitské Le-
deč nad Sázavou na opravu střecha Husova sboru ve výši 100.000,- Kč. 

- přijetí finančního daru z kraje Vysočina ve výši 300.000,- Kč a pověřuje 
starostu města Stanislava Vrbu podpisem darovací smlouvy. 

- přijetí dotace z kraje Vysočina ve výši 28.000,- Kč na akceschopnost JPO 
a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy. 

- přijetí dotace z MPSV ČR na podporu sociálních služeb DPS ve výši 
623.000,- Kč. 

- přijetí dotace z Kraje Vysočina na provozování Domu s pečovatelskou 
službou ve výši 97.900,- Kč. 

- přijeti dotace od MPSV ČR na dávky sociální péče a dávky v hmotné 
nouzi ve výši 1.000.000,- Kč (UZ .13306). 

- přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce z Úřadu práce a pověřuje staros-
tu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy. 

- poskytnutí finančního daru kraji Vysočina ve výši 4.921.550,- Kč 
určeného k úhradě části výdajů na přípravu a realizaci investiční 
akce kraje Vysočina s názvem „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou - stavební úpravy víceúčelového sálu" za předpokladu 
vzniku víceúčelového sálu využitelného pro pořádání společenských 
a kulturních akcí pro veřejnost 300.000,- Kč a účasti zástupce Města 
na kontrolních dnech stavby a pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu podpisem příslušné darovací smlouvy. 

- využití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola 
Ledeč nad Sázavou na úhradu nedoplatku na pojistném na sociální 
zabezpečení ve výši 4.285,- Kč a na zavedení čipového systému pro-
deje stravenek ve školní jídelně a nákupy myčky pro školní kuchyň 
v částce 200.000,- Kč. 

- zpracování dokumentace a podání žádosti o dotaci z operačního pro-
gramu Životní prostředí na projekt „Zpracování digitálního povodňo-
vého plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému 
pro město Ledeč nad Sázavou" prostřednictvím firmy ENVIPART-
NER, s.r.o. Brno, Štýřice, Pšeník 376/11 s tím, že případná smlouva 
o dílo bude projednána na schůzi Rady města. 

- použití částky 10.000.000,- Kč z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na 
zasíťování parcel pro rodinné domky v lokalitě Plácky II. 

- navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové 
organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou ve výši 195.000,- Kč na 
nákup školních lavic a optimalizace počítačové sítě. 

- ponížení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové or-
ganizaci Mateřská škola Ledeč nad Sázavou ve výši 230.000,- Kč. 

- návrh rozpočtu na rok 2010 
- změnu závazných ukazatelů rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 

2010, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2010 

- prodej vozíku DESTAROL LI (rolby) za cenu dle znaleckého posudku, 
který zajistí OdMI, společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

- prodat pozemek pare. č. 274 (ostatní komunikace) katastrálním území 
Sychrov, Bohuslavu Bártovi z Tunochod a Jarmile Pospíšilové z Ledče 
nad Sázavou za částku 20,- Kč/m2. 

- uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín na věcné břemeno, 
spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy (uložení kabelového vedení nn) na pozemku pare. číslo 229/35 
v kat.území Habrek za dohodnutou cenu 2.000,- Kč a pověřuje starostu 
města Stanislava Vrbu podpisem smlouvy. 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch prodloužení STL plynovodu na pozemku parc.č. 229/35 v k.ú. Ha-
brek s RWE, GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem. 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch zřízení přípojky VN na pozemcích parc.č. 1230/25 a 2273/8 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou pro budoucí FVE s firmou Desire invest, s.r.o. za cenu 
500.000,-Kč bez DPH. 

- poskytnutí půjček z FRB: 
a)Ladislav Tomek z Ledče nad Sázavou ve výši 100.000,- Kč na obnovu 

střešní krytiny u domu čp. 389, ul. Na Sibiři v Ledči nad Sázavou, 
b)Věra Viktorová bytem z Ledče nad Sázavou ve výši 100 tis. Kč, na ob-

novu střešní krytiny domu čp. 336 ul. Koželská, Ledeč nad Sázavou, 
c)Společenství vlastníků bytu 5. května čp. 598, Ledeč nad Sázavou 

ve výši 400.000,- Kč, na zateplení obvodového pláště včetně fasády 
u domu čp. 598, ul. 5. května, Ledeč nad Sázavou, 

d)Společenství vlastníků bytů J.Haška čp. 568-570, Ledeč nad Sázavou 
ve výši 400.000,- Kč, na obnovu střešní krytiny domu čp. 568-570 ul. 
J. Haška, Ledeč n.S. 

- uzavření smlouvy o koupi části pozemku parc.č. 288/3 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou (podle GP č. 133-28/2010 část pod písmenem „a"- trvalý 
travní porost o výměře 526 m2 s Jaroslavem a Věrou Karlovými z Ha-
breku za částku 15,- Kč/m2 a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 
podpisem této smlouvy. 

II. ZM ukládá: 
- Odboru samosprávy MěU Ledeč nad Sázavou připravit návrh smlouvy 

o převodu pozemků TJ Kovofiniš na Město Ledeč nad Sázavou. 
Termín: 28.6.2010 
Ing. Jan Cepa OS 

- Odboru samosprávy MěU Ledeč nad Sázavou předložit nabídky minimál-
ně tří firem na výměnu oken v celém objektu čp. 473 DPS v ul. 5. května 
v Ledči nad Sázavou. 

Termín: 28.6.2010 
Ing. Jan Cepa OS 

III. ZM navrhuje: 
- valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 

pana Jaroslava Doležala na funkci člena dozorčí rady této společnosti. 
- valné hromadě společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. pana Martina 

Píbila na funkci člena dozorčí rady této společnosti. 

IV. ZM jmenuje: 
- na funkci velitele výjezdové jednotky požární ochrany pana Jaroslava 

Pánka. 

SITUACE NA TRHU PRÁCE 
V MIKROREGIONU 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad 

Sázavou k 30.4.2010 činila 10,03 %, což je 529 ucha-
zečů o zaměstnání (z toho 272 žen). Přímo ve městě 
Ledeč n. S. je 302 nezaměstnaných, míra nezaměstna-
nosti je zde 9,72%. 

Počet volných pracovních míst na Ledečsku činil k 30. 
4. 2010 celkem 17 míst. Na jedno volné pracovní místo 
připadá na Ledečsku 31,12 uchazeče o zaměstnání. 

Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův 
Brod k 31. 3. 2010 byla 10,00 %. 

15.-16. 5. 
Dr. Bláhová, 
Skočovská, Lipnice n. S. 

569 486 109 

22.-23. 5. 
Dr. Lánová, 
Ždírec n. D. 32 

569 694 639 

29.-30. 5. 
Dr. Anderová, 
Nám. T. G. M 326, Chotěboř 

569 623 987 

5.-6. 6. 
Dr. Klepetková, 
Maleč 

569 449 130 

12.-13. 6. 
Dr. Kohlová, 
M. Střely 420, Krucemburk 

569 697 226 

2 m m 



Sbírka na výstavbu nového stacionáře 

tině městské budovy MŠ, a sociálně terapeutické dílny sídlící v poslední budově DPS. Obě 
tato zařízení plní svou funkci poskytovatelů sociálních služeb v prostorách, jež jsou již 
dlouhodobě nedostačující. Proto Oblastní charita nechala nejprve zpracovat projektovou 
dokumentaci a nyní požádala krajský úřad o povolení sbírky na výstavbu nového zařízení 
v našem městě. 

Od 1. 3. 2010 je možno přispívat na číslo účtu 21787463190/0800. Dále bude možné po 
Ledči nad Sázavou vidět plastové pokladničky, do kterých můžete také přispět. 

Děkujeme za pomoc, věřte, že bez vás by tento záměr nešel uskutečnit. 
Mgr. Iveta Vrbová 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Hradec vyhlašuje: 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
LETNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ ( d á m s k é , p á n s k é , d ě t s k é ) , OBUVI, LŮŽKOVIN, PROSTĚRADEL, RUČNÍKŮ, 

UTĚREK, ZÁCLON, LÁTEK, DOMÁCÍ POTŘEBY - n á d o b í b í l é i č e r n é , SKLENIČKY - v š e j e n f u n k č n í , PEŘÍ, 

PÉŘOVÝCH A VATOVANÝCH PŘIKRÝVEK, POLŠTÁŘŮ A DEK, HRAČEK 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE: 
ELEKTROSPOTŘEBIČE, LEDNIČKY, TELEVIZE, NÁBYTEK, POČÍTAČE, JÍZDNÍ KOLA, LYŽE, DĚTSKÉ KOČÁRKY. 

Sbírka se uskuteční 

v Hradci dne 28. a 29. června 2010 
v době od 15 do 17 hodin na Obecním úřadě v Hradci 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 

Děkujeme za vaši pomoc. Více na www.diakoniebroumov.org 

Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení Prosaz, které je zaměřeno na pomoc zdra-
votně postiženým. Nabízíme širokou škálu služeb: osobní asistenci, domácí péči a chráněné dílny 
(klientům z Prahy a blízkého okolí) a telefonickou krizovou linku propojenou s odborným sociálním 
poradenstvím (pro klienty z celé ČR). 

Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od narození, ale můžou se na nás obracet 
i lidé, kterým se např. vinou nehody během vteřiny změnil celý život a neumějí se s novou situací 
vypořádat. Pomoc je určena i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým se 
narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí. 

Budeme rádi, když se k nám připojíte na některé z letních akcí pro ZP, které Prosaz pořádá 
v roce 2010: 

Vodácká akce, sjíždění Berounky 3.-10.7.2010 (kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu) 
Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan, I. turnus 3.-17. 7., II. turnus 17.-31. 7 2010 
Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan 21 -28. 8. 2010 
Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz 7.-11. 6. 2010 (Náměstí Míru, Praha 2) 

Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777 701 867, poradna @prosaz.cz 
PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, Praha 5, 158 00, více informací na www.prosaz.cz 

ZMĚNY CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V H. BRODĚ, 
OHLÁŠENÉ NÁVŠTĚVNÍ HODINY NEPLATÍ! 

CZP v H. Brodě (Dobrovského 2915) informuje o personální změně - nástupu nové vedoucí 
Bc. Aleny Škarkové, která oznamuje, že nadále budou platit dřívější návštěvní hodiny organi-

zace. Více informací lze zjistit na webových stránkách: 
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz. 

Děkujeme všem klientům za pochopení a omlouváme se za případně způsobené zmatečné situace. 

Návštěvní hodiny CZP H. Brod 
Pondělí: 8.00-12.00 13.00-14.30 
Úterý: 8.00-11.00 (terén, příp. objednaní klienti) 13.00-14.30 
Středa: 8.00-12.00 13.00-17.00 
Čtvrtek: 8.00-12.00 13.00-14.30 (terén, příp. objednaní klienti) 

PPRFFLM,§,r.o, 
Prádelna Marie Majemé 63, Ledeč nad Sázam 

rozšiřuje $á l dubna MO 
sré služby praní a mandloráníprádla 
o sběrnu prádla pro chemické čištění. 

Provozní doba PO-PÁ 6-18 hodin, 

KDE JSOU VELCÍ V KONCÍCH, 
MY MALÍ ZAČÍNÁME 

Nabízíme provedení zemních a výkopových 
prací pásovým minirypadlem 

Příprava terénu pro zakládání staveb 
Svahování a úpravy terénu 

Příprava pro bazény 
Výkopové práce pro vodu, elektřinu, plyn, atd. 
Základy pro ploty a vrtání děr průměr 20 cm 

Dále nabízíme: 
Odvoz zeminy, stavební suti 

Dovoz štěrku, písku a jiných materiálů 
Radek Zich 

tel.: 732 128 767, e-mail: zichar@centrum.cz 

B l a c k s h e e v 

FASHION 

nově otevřená prodejna dámského 

značkového oblečení a doplňků 

Zveme Vás na novou kolekci 
jaro-léfo. 

Trička. tílka již od 199r Kč 

Najdete nás na adrese: 
Husovo nám. 239, Ledeč n. S. 

Vchod vedle Mladé Módy 

ZEDNICKÉ 
A INSTALATÉRSKÉ 

PRÁCE 
OMÍTKY | OBKLADY | DLAŽBY 

| IZOLACE | ZATEPLOVÁNÍ | 

BETONY | ZÁKLADY | KAMENNÉ 

TERASY | ZÁMKOVÉ DLAŽBY | 

KANALIZACE | VODA | TOPENI | 

Z E M N Í PRÁCE . . . 

Zbyněk Štecher 
Tel . : 7 3 7 3 0 8 9 1 0 , 7 3 3 1 9 9 5 7 9 

VÁŽENÍ 
MOTORISTÉ! 
Než odjedete na vaši letní 

dovo lenou, navštivte autodf lnu 
v Kožlí. Za pouhých 99,- Kč 
vám provedeme komp le tn í 

proh l ídku vašeho au tomob i lu . 
Případné nedostatky po d o m l u v ě 

odstraníme. 

TeL: P. Musil 605 178 183 
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El 
POLICIE CR 
LEDEČ N. S. 

PŘEHLED TRESTNÉ 
ČINNOSTI ZA 

MĚSÍC DUBEN 2010 
Dne 1. dubna 2010 bylo přijato trestní 

oznámení energetické společnosti, týka-
jící se neoprávněného odběru elektrické 
energie z odběrného místa v Ledči nad 
Sázavou. Pachatel po předchozím neo-
právněném zásahu do zařízení umístěné-
ho v elektrické rozvodové skříni provedl 
odběr elektrické energie v hodnotě pře-
sahující 20.000Kč. Věc je prověřována 
pro podezření z trestného činu krádež. 

Z trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky jsou podezřelí dva řidiči, 
kteří byli hlídkou zdejší součásti Policie 
ČR dne 4. dubna resp. dne 12. dubna za-
staveni při řízení osobních motorových 
vozidel, neboť v rámci následně prová-
děných dechových zkoušek byla u řidičů 
zjištěna přítomnost alkoholu v hodnotách, 
zakládajících podezření z citovaného trest-
ného činu. První případ je nadále ve stavu 
prověřování s ohledem na nutná znalecká 
zkoumání, ve druhém případě bylo pode-

zřelému již sděleno podezření ve zkráce-
ném přípravném řízení a trestní věc byla 
předána státnímu zastupitelství k případ-
nému podání návrhu na potrestání. 

Z trestného činu neoprávněné opat-
ření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku je podezřelý dosud neznámý 
pachatel, který ve večerních hodinách 
dne 16. dubna odcizil v šatně obchodní 
společnosti sídlící na ulici Podolí v Led-
či z volně odloženého batohu peněženku 
s finanční hotovostí ve výši 300 Kč, růz-
nými doklady a platební kartou. Poško-
zenému byla jednáním pachatele způso-
bena škoda ve výši 1.000 Kč. 

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
191etého cizince ze sousedního státu pro 
trestné činy ublížení na zdraví a výtrž-
nictví. Zmiňovaný mladík dne 17. dubna 
krátce po jedné hodině v noci v Ledči nad 
Sázavou fyzicky napadl 331etého muže, 
bodl jej nožem do zadní strany hrudníku. 
Útoku nožem se poškozený snažil bránit 
jeho uchopením za ostří. Po útoku z mís-
ta činu cizinec odešel a poškozený si pak 
z nejbližšího baru přivolal pomoc. Rych-
lou záchrannou službou byl převezen do 
nemocnice, kde byl hospitalizován. K uve-
denému incidentu došlo před restaurací 
v Mlýnské ulici po předchozím požívání 
alkoholu a vzájemné verbální a fyzické 
roztržce několika mladíků. Rozhodnutím 
soudce Okresního soudu v Havlíčkově 
Brodě byl obviněný cizinec vzat do vazby 
a dne 18. dubna ve večerních hodinách byl 
eskortován do vazební věznice. 

V noci ze soboty na neděli 18. dubna 
se neznámý pachatel vloupal do prodejny 
na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 
V přízemí i prvním patře vypáčil dvoje pro-
tipožární dveře, dále vypáčil dvoje dveře 
v objektu a dveře do skladu, kde však nic 

AMADEO - PROJEKT POMOCI 
POŠKOZENÝM ÚRAZEM 

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav někoho 
z našich blízkých. Jak můžeme v takové situaci pomoci? Tam, kde jsou trvalé následky zra-
nění, omezená pohyblivost, zdravotní pomůcky či invalidní vozík, přichází pomoc ze strany 
státu ve formě protihodnoty za ztracené zdraví, pomoc v náročné situaci. Pokud svůj poža-
davek necháme na pojišťovně, aby vyčíslila a vyplatila náhradu škody, zbavujeme se již pře-
dem objektivního a odpovídajícího odškodnění v plné nárokové výši. Je vhodné, abychom 
pojišťovně sami zohlednili veškeré důsledky nehody - trvalé následky, bolestné, újmu na 
zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk, náklady na léčení a léky, lázně a v neposlední řadě tzv. 
ztížení společenského uplatnění, tedy naše znevýhodnění v budoucím životě se zdravotními 
následky. Náhradu můžeme požadovat až 4 roky zpětně po úrazu, tedy od roku 2006. 

Většina poškozených neví, že má zpravidla nárok na mnohem větší odškodné než pojiš-
ťovna přiznala a především, že je lze čerpat dodatečně. Mylně se také většina z nás domnívá, 
že bez předchozího úrazového pojištění nemůžeme žádat nic. Není to tak. 

Proto vznikl projekt Amadeo - projekt právního zastoupení poškozených úrazem. Na-
bízená pomoc je určena především lidem s trvalými následky nebo v invalidním důchodu. 
Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je skutečnost, že veškeré konzultace jsou posky-
továny bezplatně. Finanční krytí právních služeb projektu se většinou sjednává s postiže-
ným až po vyplacení odškodného pojišťovnou. Garantem projektu jsou právní specialisté 
na náhradu škody a posudkoví lékaři. 

Za projekt Amadeo Jan Malík, Londýnská 44, Praha 2, tel.: 723 203 036 
nahradaskody@EAAAIL.cz, www.nahradaskody.NET 

neodcizil. Poškozením dveří vznikla maji-
teli škoda ve výši nejméně 55.000Kč. 

V době od 18. do 23. dubna letošního 
roku se dosud neznámý pachatel vloupal 
do čtyř rekreačních chat v katastru obce 
Chřenovice. V jednom případě chatu pro-
hledal a odcizil průtokový ohřívač vody 
včetně vodovodní baterie, vzduchovou 
pušku a z garáže chaty pak elektrickou 
vrtačku. Další chaty prohledal, vnikl do 
sklepů a garáží, poškodil dveře, ale nic 
neodcizil. Svým protiprávním jednáním 
způsobil poškozeným majitelům škodu 
v celkové výši bezmála 25.000Kč. 

V ranních hodinách dne 26. dubna 
využil neznámý pachatel nepozornosti 
obsluhy a v objektu baru na Husově ná-
městí v Ledči nad Sázavou se nikým ne-
pozorován dostal za bar, kde z kasírtašky, 
volně odložené v otevřené zásuvce, odci-
zil finanční hotovost 3.500Kč. Následně 
se nezjištěným předmětem pokusil vlou-
pat do zásobníku na peníze u výherního 
automatu, což se mu nepodařilo a napa-
dený automat nijak nepoškodil. Věc je 
prověřována pro podezření z trestného 
činu krádež, a to ve stádiu pokusu. 

Z trestného činu zanedbání povinné 
výživy je podezřelý 351etý muž z Prahy. 
Více jak šest let si neplní svoji vyživo-
vací povinnost na nezletilého syna, který 
byl umístěn do pěstounské péče. Vyži-
vovací povinnost mu byla uložena roz-
sudkem Okresního soudu v Havlíčkově 
Brodě v říjnu 2001. Nejméně za období 
od června 2003 do současné doby, kdy 
soustavně neplnil vyživovací povinnost, 
dluží částku v celkové výši 72.000 Kč. 

V době od 23. do 28. dubna vnikl dosud 
neznámý pachatel neuzamčenými dveřmi 
do rodinného domu v obci Kožlí, kde od-
cizil svazek dvou klíčů, následně na dvo-
ře domu odemkl visací zámek zajišťující 
vrata do garáže, ze které odcizil motocykl 
zn. Babeta žluté barvy a plastový kufřík 
se sadou závitníků, čímž vznikla poško-
zenému majiteli škoda ve výši 9.600 Kč. 

ripor. Mgr. Tomáš Bezděky 
vedoucí oddělení 

N A B Í Z Í M E 
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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LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI 

SLUŠNOST NENÍ SL0BOST! J ^ ČSSD 
F f i N D I T N E S T f f C I 

a volbám! 

KfiNDIDfiT 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

PARLAMENTU ČR 

Jaroslav D O L E Z f f L 
kandidát 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 
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INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• Rekonstrukce kulturního sálu započala 
12. dubna 2010 byla po dvouletém jednání a přípra-

vách v budově ledečského gymnázia zahájena krajská 
akce „Stavební úpravy víceúčelového sálu". Za necelých 
10 mil. Kč zde bude během půl roku vybudován víceú-
čelový sál s kapacitou 143 míst, upraveným jevištěm do-
plněným o potřebné zázemí, s novým šikmým hledištěm 
s i l řadami polstrovaných sedaček, s novou audiovizuál-
ní technikou, osvětlením, vzduchotechnikou, slaboprou-
dými rozvody pro informační technologie, s akustickými 
úpravami prostoru jeviště i vlastního sálu, s novým záze-
mím pro vystupující umělce, barem, koncertním křídlem 
a s rekonstrukcí secesní štukové výzdoby. 

Základní údaje o stavbě: 
Investor: kraj Vysočina 
Projektant: Ating - Ing. Bělohradský, Ledeč nad Sázavou 
Dodavatel: ATOS, s.r.o. Ledeč nad Sázavou 
Investiční náklady: 9,8 mil. Kč 
Spolufinancování: Město Ledeč nad Sázavou 50% 
Kapacita sálu: 143 míst 
Využití sálu: školící, přednáškové, informační a spo-

lečenské akce školy, kulturní a společenské akce měs-
ta a místních organizací (divadla, koncerty, promítání) 
Ozvučení: levý, pravý, středový, basový a prostorové repro-
duktory, další na horizontu jeviště a též pro odposlech do jeviš-
tě, zvuková režie s mixážním pultem (10 audio vstupů, 6 audio 
výstupů), bezdrátové mikrofony - celkem 12 reproduktorů. 

Projekční technika: datový projektor 16:9, min. HD ready 
rozlišení s DVI a RGBHV vstupy s objektivem pro projekč-
ní poměr 2,51, el. stahovatelné plátno 4,5x2,53 m 

Řídící systém: pro sdružené ovládaní AV systému, osvět-
lení a zatemnění 

Osvětlení: Scénické osvětlení s výkonným stmívačem 
s 12 okruhy a 8 ks světel + osvětí, pult 

Na možné spolupráci kraje a města se dohodli představitelé 
města a kraje při návštěvě pana hejtmana Vystrčila v Ledči nad 
Sázavou dne 17. 1. 2008 a následně s nově zvolenými před-
staviteli kraje z ČSSD při tvorbě rozpočtu kraje pro rok 2010. 
Ledečská veřejnost byla o přípravě akce informována zveřejně-
ním studie kulturního sálu již půl roku nato dne 22. 7. 2008. 

Zastupitelstvo města schválilo spolufinancování akce 
formou poskytnutí finančního daru 26. 4. 2010. V darovací 
smlouvě je zakotveno ustanovení o „Využití víceúčelového 
sálu v budově Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. pro pořá-
dání společenských a kulturních akcí pro veřejnost". 

Rok po demolici budovy zchátralého kina tak naše město 
získá nový víceúčelový sál s moderním vybavením za při-
jatelných finančních podmínek. Ustavující zasedání nového 
zastupitelstva po komunálních volbách tak může proběhnout 
v důstojných prostorách za účasti širší veřejnosti, která bude 
mít možnost úroveň zrekonstruovaného sálu a jeho přínosu 
pro město posoudit. 

• Vila na Mizerově má nová okna a střechu 
Počátkem loňského roku, poté co základní umělecká 

škola opustila vilu na Mizerově, inzerovalo město Ledeč 
nad Sázavou záměr prodeje této zajímavé stavby. Během 
roku však město přistoupilo na požadavek kraje a převzalo 
zřizovatelské kompetence k ZUS a DDM s tím, že právě 
ve vile na Mizerově nalezne své nové sídlo DDM, dnes 
Středisko volného času. Koncem loňského roku proto vila 
na Mizerově prošla na náklady kraje Vysočina, které do-
sáhly částky 1,2 mil. Kč, rozsáhlejší rekonstrukcí spočíva-
jící ve výměně střešní krytiny, oken, některých vnitřních 
konstrukcí, rozvodů a elektroinstalace. Středisko volného 
času se do nového sídla přestěhovalo během dubna a svoji 
činnost tak bude v letošním roce organizovat již pod no-
vou střechou a pod staronovým ředitelem Miroslavem Há-
nečkou, který v dubnovém konkurzním řízení obhájil svůj 
post, stejně jako ředitelka ZUS paní Jana Laudátová. 

• Oprava Nádražní ulice jde do finále 
Dodavatel stavebních prací v Nádražní ulici firma EVOS 

-HYDRO již chystá pláň pro položení asfaltových vrs-
tev. Chodníky kolem komunikace jsou nově vydlážděné, 
křižovatka s Komenského ulicí rozšířena tak, aby nebyla 
úzkým místem této rušné ulice, parkoviště před školou již 
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Ledečsko musí zůstat naše 
Ledečsko znám jako velmi krásné místo v mém okolí. Jako 
místo, kam velmi rád jezdím vždy, když chci odpočívat, jen se 
tak dívat kolem sebe a užívat si svůj kraj. Ledečský hrad, Sázava 
a lesní stezky jsou pro mě symbolem dokonalé české krajiny. 
Právě proto dnes vůbec nejsem klidný. O svoji zemi, svůj kraj, 
svoje město a svoje Ledečsko se bojím. Víte proč? 

Protože už brzy nemusí být vaše, ani moje. Česká republika 
dnes stojí před rozhodnutím, zda bude do budoucna naše, 
anebo někoho cizího. Opravdu to takto jednoduše stojí. Máme 
velký, obrovský dluh, to asi víte. Tento dluh neudělal nikdo 
z Ledče, ani z Havlíčkova Brodu. Tento dluh udělali levicoví 
politici, udělali jej ti, kdo nám bohorovně říkali, že státní dluhy 
se neplatí. Ale platí, a to tvrdě! 

Ten dluh je tak velký, že jsme z něj nesplatili ani korunu a půjčujeme 
si dál na to, abychom mohli splácet jen úroky z něj. Tak to je 
a je to tvrdá skutečnost. Nikdo nám tento dluh neodpustí a naši 
věřitelé jej chtějí splatit. Kdo jsou ti, komu dlužíme? Lépe řečeno, 
komu dluží politici, kteří i nadále o dluhu nechtějí mluvit? 

V první řadě nadnárodní banky. Obrovské mezinárodní kolosy, 
které s chutí skupují státní dluhopisy. V řadě druhé pak asijské 
státy, ty státy, které tiše připravují svůj velký vstup na mezinárodní 
politickou scénu. 

A víte, co se stane, když nebudeme schopní náš dluh splatit? Co 
se stalo Řekům? Z mrakodrapů finančních center dostali jediný 
vzkaz: Prodejte své památky, prodejte ostrovy a plaťte! 

Co se stane nám? Prodejte Pražský hrad, prodejte hrad 
v Ledči? 

Opravdu se toho bojím. 

pro 
zdravé finance 

ODS ^ 

Není tak těžké vrátit se ke zdravým veřejným financím. Je třeba 
začít hospodařit normálně - tak, jak to všichni známe ze svých 
rodin. Žádná půjčka není správná. Každá půjčka nás zatěžuje. 
Proto si půjčujeme jen na věci, které opravdu potřebujeme (tedy 
například na bydlení) a dluh se snažíme rychle splatit. Města 
a obce to dobře chápou a s dluhy zachází velmi opatrně. Je 
načase, aby to pochopil i stát. 
Kandiduji na Havlíčkobrodsku do poslanecké sněmovny. Chci 
se stát poslancem a nabízím jediný program: Nelhat o veřejných 
penězích, splatit tu hrůzu a zavázat všechny politiky zákonem 
k tomu, aby přestali naše peníze vyhazovat z okna. Jen tak může 
naše vlast, náš kraj a naše obec zůstat opravdu naše. Jestli se 
mnou souhlasíte, dejte mi, prosím, svůj hlas. 

Jan TecI z Havlíčkova Brodu, kandidát ODS na Vysočině 

NEBOJÍME SE 
A NEKRADEME 

VOLTE CISTOU 
POLITIKU! 

Přijďte k volbám 

28.-29. května 

Strana zelených 



Dobrý den je, když 
Vám můžeme pomoci 

Jan Kasal Milan Linhart Jan Tou rek Jiří Havlíček Čeněk Jůzl 
Žďár nad Sázavou Chotěboř Světlá nad Sázavou Krucemburk Havlíčkův Brod 

www.kduvysocina.cz KDU-CSL 
to lepší v nás 

KSČM - volby do PS PČR 28. a 29. května 2010 
Motto: KSČM - dobrá volba pro Vysočinu Motto: Říkám, co myslím, dělám, co říkám 

Ing. Pavel KOVÁČIK 
poslanec Parlamentu 
České republiky 

stínový ministr KSČM 
pro resort zemědělství 

54 let, člen KSČM, Hro-
tovice 

Mgr. Milan BIČÍK 
poslanec Parlamentu 
České republiky 
stínový ministr KSČM pro 
resort školství a tělový-
chovy 
60 let, člen KSČM, Hav-
líčkův Brod 

Motto: Odbornost a slušnost na prvním místě 

JUDr. Marie RUSOVÁ 

právnická 

59 let, členka KSČM, 
Nové Město na Moravě 

MOJE PRIORITY: 
• pro lidi práci za spravedlivou mzdu, 

pro ty, co práci ztratí, důstojný život 
• zachránit výrobu mléka, podporu 

integrované produkci brambor, co 
nejdříve vyrovnat podpory s ostatní-
mi státy EU 

• zabránit privatizaci nemocnic také v 
kraji Vysočina 

• NE poplatkům ve zdravotnictví 
• mladým vzdělání, uplatnění a šanci 

založit rodinu, seniorům kvalitní péči 
a plnohodnotný život 

• podpora aktivitám občanských sdru-
žení 

MOJE PRIORITY: 
• prosadit oblast vzdělání, vědy a vý-

zkumu jako skutečnou prioritu státu 
• finanční zabezpečení školství srov-

natelné s nejvyspělejšími zeměmi 
• výrazné zkvalitnění podmínek pro 

práci dětí, žáků i studentů, ale i uči-
telů a profesorů na všech stupních 

• podporovat a zajistit solidárnost pro 
slabé 

• zrušení poplatků ve zdravotnictví 
• pomoc obecním a městským 

orgánům veřejné správy, přípravě 
objektivně nutných investičních akcí 

MOJE PRIORITY: 
• analýza právního řádu a poté nápra-

va jeho deformace 
• boj proti korupci, byrokracii a organi-

zovanému zločinu 
• horní hranice mezd a odměn u pod-

niků se státní účastí 
• stejné mzdy a odměny mužů i žen 

za stejnou práci 
• rovný přístup ke zdravotní péči, ke 

vzdělání a k bydlení 
• zajištění a ochrana důstojného živo-

ta pro seniory, zdravotně postižené 
a pro ty, co o ně pečují 

• podpora výzkumu 

http://www.kduvysocina.cz


INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

nabylo také své definitivní podoby, přechody pro chodce 
jsou na chodníkách označeny speciální dlažbou pro oso-
by se sníženou schopností orientace, rozvody veřejného 
osvětlení jsou přesunuty do chodníku před školou. Doda-
vateli zbývá ještě měsíc na dokončení zbývající části ulice 
od pošty za železniční přejezd, kam přesune svoji činnost 
po dokončení rekonstrukce komunikace před školou. 

• Údržba zeleně ve městě 
Tak jako každým rokem, proběhla i letos v polovině dub-

na údržba zeleně na Husově náměstí a na Náměstí Svobo-
dy. Městské firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. proved-
la v 14. a 15. týdnu ořez všech 24 lip na Husově náměstí 
a nezaměstnaní v rámci veřejně prospěšných prací vypleli 
a prořezali počátkem května záhony růží jak na Husově 
náměstí, tak i na Náměstí Svobody. Další parta nezaměst-
naných pak vyhrabala stráň na Koželské od staré trávy 
a spadaného listí, aby na příjezdu do města neodrazovala 
návštěvníky Perly Posázaví. 

• Čištění nábřežní regulace 
Správcem toku řeky Sázavy s.p. Povodí Vltavy se roz-

hodl také letos pokračovat v čištění nábřežní regulace 
podél levého břehu řeky Sázavy v úseku mezi jezy. Za 
pomocí těžší techniky odtěžil letité nánosy podél břehu 
a odstranil náletové rostliny a drnovitý porost šikmého 
břehu až na vlastní kamennou regulaci, která nyní zdobí 
řeku Sázavu v centru města. Navázal tím na čištění levého 
břehu řeky Sázavy u Tyršova nábřeží, které proběhlo před 
dvěma lety. 

• Oprava nátěrů na mostě 
Ledečský most přes řeku Sázavu slouží veřejnosti od 23. 

12. 2004, kdy byl slavnostně předán do užívání. Součástí 
mostu je i ocelové zábradlí, které za pět let jeho existence 
začal nahlodávat zub času v podobě opadávajícího nátě-
ru. Proto Krajská správa a údržby komunikací letos při-
stoupila k opravě nátěrů zábradlí po obou stranách mostu. 
Nátěrům samozřejmě předcházelo odstranění a obroušení 
poškozených ploch, vzhledem k deštivému počasí zkraje 
května pak musely být natěračské práce načas zastaveny, 
aby se poté natěrači na ledečský most a jeho zábradlí k do-
končení díla navrátili. 

• Úspěch ledečského hradu v anketě Zlatá jeřabina 
Počátkem května byla ukončena hlasovací anketa vyhláše-

ná Krajským úřadem kraje Vysočina 
Zlatá jeřabina. V kategorii Péče o kulturní dědictví se na 

třetím místě umístila Ledeč nad Sázavou se ziskem 289 hlasů 
za postupnou obnovu hradu a parkánových zdí. Do soutěže 
ji nominoval zřejmě krajský odbor památkové péče, kterému 
neuniklo, že hrad v posledních letech prochází komplexní 
obnovou, která se netýká jen samotných hradních budov, ale 
též rozsáhlých parkánových zdí, vstupních bran a bastionů. 
Zásluhu na tom má v prvé řadě pan Bohumil Svoboda, kte-
rý po odchodu z funkce vedoucího investičního oddělení na 
městském úřadě v Ledči nad Sázavou dokázal zúročit svoje 
zkušenosti ve prospěch společnosti Hrad Ledeč nad Sáza-
vou, s.r.o., jejímž výkonným jednatelem se stal a organizoval 
tak po dobu 10 let veškeré rekonstrukční práce na ledečském 
hradě. Hlavně jeho zásluhou zdobí dnes ledečský hrad nové 
střechy, opravená věž, parkány, hradby, vstupní brány a fasá-
da jihovýchodního paláce. 
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OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Starosta Města Ledeč nad Sázavou pan Stanislav Vrba podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje: 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 

v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 1 - je volební místnost v budově 
Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro 
voliče bydlící v ulicích: 
- Barborka - Jiřího Wolkera 
- Hrnčíře - Julia Fučíka 
- Husovo náměstí - Mlýnská 
- Jaroslava Haška - Mostecká 

- Petra Bezruce 
- Podolí 
- Pod Septouchovem 
- Tyršovo nábřeží 

VE VOLEBNÍM OKRSKU C. 2 - je volební místnost v Zasedací 
místnosti budovy bývalého MěÚ, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč 
nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 
- Družstevní 
- H á j 
- Havlíčkova 
- Hůrka 
- Hutní 
- Koželská 

- Melechovská 
- Na Pláckách 
- Na Potoce 
- Na Skalce 
- Nad Internátem 
- Pod Skalkou 

- Spojovací 
- Údolní 
- Zahrádecká 
- Z . M. Kuděje 
- Želivská 

VE VOLEBNÍM OKRSKU C. 4 - je volební místnost v Základ-
ní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou pro voliče 
bydlící v ulicích: 
- 5. května - Ke Stínadlům - Na Sibiři 
- Aloise Jiráska - Marie Majerové (do č.p. 670) 
- Pod Stínadly - Boženy Němcové - Na Rámech 
- Zdeňka Fibicha - Habrecká 

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 5 - je volební místnost v Mateř-
ské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící 
v ulicích: 
- Marie Majerové (od č.p. 681) - Stínadla 

VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 6 - je volební místnost v areálu 
Zemědělství Vrcha a.s., Habrek, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v obcích: 
- Habrek - Souboř - Vrbka 
- Obrvaň - Sychrov 

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

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České repub-
liky, anebo cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. 

VLedči nad Sázavou dne 30. dubna 2010 
Stanislav Vrba, starosta města 

TOPQ9 www.top09.cz 

Ladislav Jirku 
Vysočina 

S podporou Starostů 

s i 

v r 

SLUSNI LIDE SI 
ZASLOUŽÍ RESPEKT 

VÍC, NEŽ 
MYSLÍTE 

http://www.top09.cz


VILÉMOVICKÁ MTB 120ka je za námi 
V sobotu 1. května 2010 se konal IV. ročník štafetového závodu dvojic na horských 

kolech Vilémovická 120ka - závod, který se započítává do poháru Melichova 2010 
a pořádá jej o.s. Melechov. Tento závod již tradičně zahajuje sezónu outdoorových 
individuálních sportů na a kolem Melechova. Po startovním výstřelu se vydalo do boje 
24 dvojic. Závod se jel dvě hodiny, po tuto dobu se dvojice štafetově střídaly na okru-
hu dlouhém 3,91 km s převýšením 104m. Trať vedla na asfaltu, po pěšině a cestě. Od 
začátku se na špičce usadila dvojice loňského vítěze Tomáše Stuny, tentokráte tvořená 
s Honzou Matulou z SK Agro Kolín. V kontaktu s nimi jezdili Catusáci Mirek Vodič-
ka s Martinem Duškem, kteří nakonec obsadili druhé místo. Třetí příčku vybojova-
li Michal Běhounek s Petrem Báčou z Veloservis teamu, kteří svou pozici uhájili před 
bratry Caskovými z Kola Ledeč. V kategorii smíšené dvojice vyhráli Štěpán Moravec 
s Renatou Pavlíčkouvou z OK Jihlava. V ženách zopakovaly loňské vítězství Alžběta 
Havlasová (Haibike) a Sandra Pytlíková Z Cykloklubu HB. 

Sladkovský 

RYBAŘÍ b i l a n c o v a l i 
První březnový víkend letošního roku se konala výroční členská schůze Místní or-

ganizace Českého rybářského svazu v Ledči n. S. Této schůze, která se konala v nově 
vyma lovaném a vyzdobeném sále místních rybářů, se zúčastnilo 80 členů. Schůzi za-
hájil předseda Vladislav Bohatý a přivítal na ní i místostarostu města, pana Jaroslava 
Doležala. Schůzi dále vedl jednate l MO Jiří Papok. Ve zprávě o činnosti se konstatovalo, 
že M 0 k 3 1 . 1 2 . 2009 měla 472 dospělých členů, 18 členů mládeže ve věku 15-18 let 
a 38 dětí do 15 let. Tím je rybářská organizace nejpočetnější ze všech zá jmových orga-
nizací v Ledči. V roce 2009 bylo do řeky vysazeno i mnoho ryb, např. kapr 20.000 kg, lín 
600 kg, sivěn 200 kg, štika 1.500 ks, candát 6.000 ks a další. V roce 2009, dle odevzda-
ných povolenek a jej ich záznamů, 44 rybářů MO, kteří nalovi l i více jak 100 kg ryb. Mezi 
nejúspěšnějšími byli: Ryšavý M. 276 kg, Janů M. 267 kg, Říha V. 206 kg. Místní organiza-
ce hospodaři la s vy rovnaným rozpočtem. Po zprávě předsedy dozorčí komise a vedou-
cího rybářské schůze proběhla volba nového výboru MO, dozorčí komise MO a delegáta 
na konferenci ÚS ČRS. Do výboru byl zvolen: Bohatý V. - předseda, Časar M. - místo-
předseda, Papok J. - jednate l , Marek Z. ml. - hospodář a dále Kudrna J., Machotka V., 
Marek Z. st., Pejchar J. a Popek F.. Do dozorčí komise byli zvoleni: Ing. Chlada - předseda 
a dále Nulíček K. a Jenčík J. Delegátem na konferenci byl zvolen Ing. Chlada. I na rok 
2010 je počítáno s vy rovnaným rozpočtem a zarybněním Sázavy 11 jako v předchozím 
roce, uspořádání rybářských závodů na rybníku Hutě II a pro mladé zájemce o rybaření 
je pořádán rybářský kroužek. Naši členové, ale nejen oni, si mohou aktuální informace 
o činnosti v MO přečíst nejen ve vývěskách, ale i na www.rybar i - ledec.estranky.cz, 
kde kromě aktuálních informací si mohou prohlédnout již na 800 fotografií pořízených 
z pořádaných akcí i od našich členů nejen ze Sázavy, ale i ze zahraničí. -jp-

ZÁVODY U VODY 
Výbor M0 ČRS v Ledči n. S. vás srdečně zve v 

sobotu dne 12. června 2010 
na tradiční 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
dospělých a dětí do 15 let na rybníku Hutě II. 

Registrace dospělých je od 5 hodin. 
Samotný závod začíná v 6 hodin. 

Ukončení závodu je plánováno na jedenáctou. 

Zúčastnit se může každý, kdo si koupí 
závodní legitimaci v hodnotě 150,- Kč. 

Zápis do závodu dětí do 15 let je 
ve 12 hodin a závodit se začíná ve 13 hodin. 

Ukončení závodu bude v 16 hodin. 

Zúčastnit se může každý ve věku do 15 let. 
Děti startovně neplatí! 

Vítězové se můžou těšit na hodnotné ceny. 

PSI MAJALES 
Také členové Základní kynologické organizace v Ledči se rozhodli oslavit máj a na neděli 2. května připravili pro děti, ale i hravé dospělé, první jarní akci. Na 

agility cvičišti v Pivovarském údolí se odpoledne sešlo 15 psů se svými páníčky a za plotem pak diváci, které neodradil ani hrozící déšť (který nakonec nepřišel). 
Hlavní program skvěle připravila a celý organizovala V. Malimánková, hlavní výcvikářka naší ZKO. Po třech velikostních kategoriích radostného skákání agility, 

které prověřilo psy i psovody, se konal divácky zábavný závod majitelů po podobné trase a jako třetí disciplína byla soutěž ve sprintu psů. Ti závodili od úplně malé 
fenky Bordynky, až po velikého ovčáka Dýka mezi sebou, a tak nebyla nouze o veselé situace...! 

Vítězové jednotlivých soutěží dostali diplom a malý dárek pro pejsky od firmy Hobby Zoo. Ale soutěžilo se pro RADOST, hlavně tu dětskou, ne pro ceny, to je 
hlavní motiv celé agility činnosti. Tu naše organizace nově v Ledči propaguje jako jednu z možností mimoškolních aktivit pro mládež. Ale možnost HRÁT SI mají 
všichni. Doufáme, že příští rok se zase pod hradem v květnu sejdeme. 

Na fotkách nástup soutěžících a Markétka Blažková se svojí Engí„v akcí". (Foto J. Ptáčník) Další fotografie z akce na www.cvicakvledci.wbs.cz 
J. Prchalová 
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NAŠI STUDENTI V CELOSTÁTNÍCH 
KOLECH SOUTĚŽÍ! 

V minulém čísle LN jsme vás informovali o úspě-
ších našich studentů v okresních a krajských 
kolech středoškolských soutěží, a nezbývá, než 
abychom ve výčtu skvělých úspěchů pokračova-
li: velmi úspěšným studentem je Martin Štěpánek 
ze sekundy, který 14. dubna t.r. obsadil první příč-
ku okresního kola Pythagoriády pro 6. a 7. třídu, 
a o den dříve se umístil na prvním místě v kraj-
ském kole Zeměpisné olympiády v kategorii B, 
a postoupil tak do celostátního kola. 

Další velmi úspěšnou studentkou je Iveta Beránko-
vá z tercie, která dne 14. 4. skončila na výtečném 
třetím místě v celostátním kole francouzské konver-
zační soutěže ve Francouzském institutu v Praze! 

Oběma studentům blahopřejeme a budiž jim 
přáno mnoho úspěchů i v dalším studiu. 

Vedení Gymnázia, SOŠ a VOŠ 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ 
FAKULTA 

otevírá 
v akademickém roce 2010/2011 

ve svém Konzultačním středisku 
SEZIMOVO ÚSTÍ - TÁBOR 

• BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 
• NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 

v oboru 
Veřejná správa a regionální rozvoj 

- studium při zaměstnání (o víkendech) 
- přijetí bez přijímacích zkoušek 
- obor je řádně akreditovaný MŠMT ČR 
- státní škola s dlouholetou tradicí 
- ekonomické vzdělání se širokým 

uplatněním 
- návaznost studia až k získání titulu Ing. 
- podávání přihlášek do 20. 8. 2010 

Více informací: Mgr. Petra Frková 
tel. 774 944 988 

e-mail: trendpartner@seznam.cz 
www.trendpartner.cz 

KURZ V KNIHOVNĚ 
Městská knihovna pořádá 

KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU 
PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Pokud se chcete naučit vyrobit ze 
starého papíru zajímavé výrobky, 

můžete se přihlásit osobně v městské 
knihovně, telefonicky 

na tel. č. 569 729 585 nebo přes 
e-mail: knihovna@ledecns.cz. 

Kurz se uskuteční v těchto termínech: 
pondělí 24. května 2010 

9-12hod. nebo 14-17hod. 
pondělí 31. května 2010 

9-12hod. nebo 14-17hod. 

Při přihlašování uvecfte datum a čas, 
kdy se chcete kurzu zúčastnit. 

Ledečský taneční pohár - VIII. ročník 

V sobotu 17. dubna 2010 se konal v ledečské sokolovně již VIII. ročník Ledečského 
tanečního poháru. Je to nepostupová a neprofesionální soutěžní přehlídka tanečních skupin. 
Tuto akci organizuje Středisko volného času Ledeč za podpory rozvojového fondu kraje 
Vysočina a MěÚ Ledeč. 

Do ledečské sokolovny se sjely soubory z 33 měst naší republiky (15 autobusů) a usku-
tečnilo se 137 vystoupení. Sokolovna byla naplněna příznivci a účinkujícími, kteří bouřlivě 
podporovali právě vystupující tanečníky. Vystřídalo se zde na neuvěřitelných 1 442 tanečníků 
a tanečnic. Nejvzdálenější přijeli z Chebu, Opavy, ale i z Prachatic, Brna, Č. Budějovic, K. 
Hory, H. Brodu a z dalších měst. Samozřejmě nechyběly domácí taneční skupiny - TYGŘICI, 
KOMETKY A ZIVNS. Pohár byl rozdělen na čtyři věkové kategorie. Nejmladší do 9 let, pak 
9-12 let, 12-15 let a nad 15 let. U každého vystoupení porota hodnotila choreografii, prostor, 
kostýmy a celkový dojem. Výsledky jsou uveřejněny na www.svcledec.cz Sladkovský 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ 
ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ - ZÁMEČNÍK 

Ve dnech 7. a 8. dubna 2010 se v Brně konala celostátní soutěž odborných dovedností 
žáků středních škol oboru zámečník/strojní mechanik České ručičky pod patronací cechu 
KOVO a pod záštitou primátora Statutárního města Brna. Soutěž se skládala z praktické 
části (výroba a sestavení strojírenského výrobku dle zadání) a teoretické části (znalost-
ní test). Z naší školy se celostátní soutěže zúčastnil žák třetího ročníku učebního oboru 
SOŠ Leoš Klouček a celkově se umístil na pěkném 5. místě. V samostatném bodování prak-
tické části z maximálního počtu 470 bodů získal 382 bodů, kde se umístil dokonce na třetím 
místě. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů. 

Mgr. Ivana Vitisková, zástupce ředitele pro SOŠ a VOŠ 

Mezinárodní soutěž ve svařování 
„Zlatý pohár LINDĚ" 

Mezinárodní soutěž žáků středních škol ve svařování Zlatý pohár Lindě proběhla 
20. a 21. dubna 2010 ve Frýdku-Místku. Mladí svářeči z České republiky, Slovenska, 
Polska a Německa změřili své dovednosti ve svařování obalenou elektrodou, plamenem, 
v ochranné atmosféře a svařování nerezu. Účastníci z Čech, Moravy a Slezska museli navíc 
prokázat i své znalosti v teoretické části soutěže. Odborným garantem akce byla Česká 
svářečská společnost ANB. Soutěž provázela řada doprovodných akcí z oblasti odborných 
přednášek a prezentací firem s ukázkami nových technologií ve svařování. 

Naši střední odbornou školu reprezentovali dva žáci třetího ročníku učebního oboru ná-
stroj ař. Žák Josef Urban se v praktické části metody 141 umístil na 3. místě (druhé místo 
obsadil žák z Německa a na prvním místě byl žák ze Slovenska. Z pohledu České republiky 
se jedná o nejlepší umístění. Žák Josef Bradáč se v praktické části metody 135 umístil na 
17. místě, které je velmi pěkné vzhledem k počtu účastníků (50) a v silné mezinárodní 
konkurenci. Vítězové si odnesli velmi kvalitní a hodnotné ceny od partnerských společ-
ností v čele s generálním partnerem LINDĚ. Všem blahopřejeme, děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy a přejeme hodně dalších úspěchů. 

Mgr. Ivana Vitisková, zástupce ředitele školy pro SOS a VOS 
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AMAZONKY S HOKEJKOU 
Ty největší a nejslavnější hokejové soutěže mají svá populár-

ní exhibiční utkání hvězd, ve kterých se nehraje o body, ale jen 
pro pobavení diváků i hokejistů samotných. Podobné utkání se 
hrálo v pátek 19. března na ledě ledeěského zimního stadionu. 
Veselý podvečer připravily maminky nejmenších hokejistů HC 
Ledeč nad Sázavou pro své budoucí Holíky, Jágry či Hašky. 
Potají se domluvily mezi sebou, obstaraly si hokejovou výzbroj 
a s trenéry dohodly, že během probíhajícího tréninku vjedou na 
ledovou plochu a s kluky odehrají dvacetiminutový zápas. Ten 
kdo se nedostal do hokejové šatny plné ženských, oblékajících 
se do veškerého brnění, o hodně přišel. Po proběhnutí první 
části tréninkové jednotky hokejistů přípravky se z reproduktorů 
ozvaly první tóny hymny hokejového klubu a na led vstupovalo 
za aplausu dalších rodinných příslušníku družstvo žen v oranžo-
vých dresech HC Ledeč nad Sázavou. Po běžných pozdravech 
obou týmů přišlo první vhazování. Rozhodčí bedlivě hlídal čis-
totu hry, pískal postavení mimo hru, góly do branky ženského 
týmu přibývaly jak na běžícím pásu. Mámy najednou zjistily, že 
není zase tak jednoduché být na bruslích v pohybu, přijímat od 
spoluhráčky puk a následně vystřelit, jak to samy při trénincích 
a zápasech „odborně" radí svým ratolestem. Během těch dva-
ceti minut čisté hry se všichni náramně bavili a to bylo účelem 
celé akce, připravené na závěr dlouhé hokejové sezony. Skóre 
na ukazateli nakonec nikdo nevnímal, vždyť to nebylo důležité. 
Po zaznění závěrečné sirény proběhly ještě samostatné nájezdy 

Po nevýrazných výkonech v druhé polovině loňského roku 
karatisté organizovaní pod ZS v Ledči opět ukázali svoji kva-
litu. Poslední pátek v měsíci březnu patřil již tradičně Hausne-
rovu národnímu poháru. Jednalo se již o 17. ročník. Z Ledče 
vyrazilo 11 závodníků s odhodláním podat co nej lepší výsle-
dek, a pokud to bude možné, přivést i nějakou tu medaili. 
V 16:00 proběhlo slavnostní zahájení, pár slov od pořadate-
le, hlavního rozhodčího, a pak to konečně vypuklo. Závodilo 
se na dvou bojištích, na jednom KATA (sestavy) a na druhém 
KUMITE (volný zápas). Jako již obvykle se nám více dařilo 
v kumite, kde v kategorii do 11 let D. Hess získal zlatou a O. 
Březina bronzovou medaili. D. Hess pak přidal ještě bronzo-
vou v kata a společně s O. Březinou a J. Lebedou vybojovali 
zlatou příčku v kategorii kumite družstev. V kumite do 14 let 
zabodoval F. Radil a získal bronz. V kategorii družstev pak 
společně s V. Pavelkou a I. Rudencem získali 2. místo, když 
ve finále těsně nestačili na výběr Jihlavy. Jediná dívka v na-
šem výběru M. Čtvrtníková předvedla parádní výkony a v ku-
mite do 17 let získala druhé místo, v kumite do 21 let dokonce 
místo první a neztratila se ani v soutěži kata, kde vybojovala 

na brankáře, při kterých mnohé hokejistky těžko zvládly dojet 
s pukem před branku, natož vystřelit. Ale jejich malí hokejisté 
jim předváděli, jak se to má dělat. Bylo na nich vidět, že se 
v těch mnoha trénincích přeci jenom něčemu naučili. Byla to 
zdařilá akce a těm, kteří ji připravily, patří podtržená jednička. 

/jív/ 

Na snímku družstvo Mama HC Ledeč nad Sázavou. Horní řada zleva: Romana 
Egaríová, Jana Klofáčová, Zdena Pokorná, Štěpánka Šmolková, Šárka Šmol-
ková, Jana Sechovcová, Jana Kalenská, Jana Vopálenská, Hana Syrovátková. 

Dolní řada zleva: Bohuslava Bóhmová, Bohumila Šimůnková, Šárka Krato-
chvílová, Dagmar Beránková, Pavla Petržílková. Dole leží brankářka Vlas-
ta Sobotková. 

WĚĚHĚĚKKĚĚĚĚĚĚKKĚKĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚHm 

bronzovou medaili. Velkým přínosem byl i start J. Doležálka, 
který se do oddílu vrátil na podzim po tříleté pauze, a dokázal 
zabodovat v obou disciplínách do 21 let. V kata získal stříb-
ro a v kumite bronz. Turnaj vyvrcholil kategorií mužů, kde 
v kata získal L. Havel stříbrnou medaili. V celkovém součtu 
nám díky 3 zlatým, 4 stříbrným a 5 bronzovým medailím pat-
ří 3. příčka za prvním Brnem Bystrc a druhým Kyjovem. 

Za 14 dnů po úspěchu v Brně jsme se opět vydali na závo-
dy. Tentokrát do Humpolce na 2. jarní přátelský turnaj. V 9:00 
bylo při slavnostním zahájení nastoupeno našich 14 závodní-
ků, kteří byli připraveni udělat co nej lepší výsledek. Turnaj byl 
zahájen několika slovy od pořadatelů a již mohlo všechno vy-
puknout. Jako první nastoupila kategorie senioři, ve které i my 
měli své favority. I když se J. Brož a M. Toman neumístili, 
podali skvělé výkony. Jako tradičně jsme nezklamali v kate-
gorii kumite mladších žáků, kde O. Březina získal zlatou a K. 
Mikula stříbrnou medaili. V kategorii starších žáků pak bron-
zovou medaili obdržel F. Radil. V kategorii kadetů překvapil 
V. Pavelka, který získal dvě stříbra. Náš nejmladší závodník 
M. Kozák, který soutěžil úplně poprvé, zazářil v obou disciplí-
nách. V kumite vybojoval druhé místo a v kata dokonce místo 
první. Nezklamala ani naše malá bojovnice L. Rudenco, která 
si domů odvezla stříbro z kata a zlato z kumite. Vrcholem tur-
naje byla kategorie juniorek, kde s parádními výkony získala 
dvě zlaté medaile J. Kovaříková, která se turnaje účastnila zá-
roveň jako rozhodčí. V téže kategorii se umístila i M. Čtvrtní-
ková, která získala stříbro v kata i kumite. Všem závodníkům 
patří pochvala a velký dík za výbornou reprezentaci našeho 
města. Těchto akcí jsme se účastnili díky podpoře Města Ledeč 
n. S. a zdejší základní školy. 

Lukáš Havel 

Fotografie z Hausnerova poháru - Horní řada zleva: O. Březina, J. Doležálek, L. 
Havel, F. Radil, M. Čtvrtníková, M. Toman 

Dolní řada zleva: T. Blažek, D. Hess, I. Rudenco, J. Lebeda, V. Pavelka 

KARATISTÉ BODUJÍ 
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BLAHOPŘÁNÍ PODĚKOVÁNÍ 

\ J)ne JL května letošního roku se 

dožívá významného životního jubilea 

- QO let -pan £Josef (INovák z JZedce 

nad Sázavou. ^Do dalších let mu hodně 

zdraví a dobré pohody přeje 

manželka a dcera s rodinou 

Dekujeme prostřednictvím JZedečských novin všem přátelům 

a známým, kteří se naposledy přišli rozloučit 26 . března 2010 

s panem jfrantiškem ^Drahozalem z JZedce nad Sázavou. 

Jžároven dekujeme za projevy soustrasti i květinové dary. 

Zarmoucena rodina 

VZPOMÍNKA 

^Před deseti lety - TJ. června 2 0 0 0 

nás, ve veku šestadvaceti lei, opustil bez 

slova rozloučení náš syn ¿Marek Cekal 

z JZedce nad Sázavou. 

CDekujeme za společnou vzpomínku! 

^Rodina Cekalova 

P R O N A J M V 
Nově rekonstruované nebytové prostory, 

vhodné pro podnikání, v Mostecké ul. 
v Ledči nad Sázavou (cca 60 m2). Cena dohodou. 

Kontakt na tel.: 731 066 039. 

PRONÁJEM 
N a b í z í m k d louhodobému pronájmu byt 2 + 1 v Ledč i n. 

na etarom s íd l i š t i . V o l n y od 9 / 2 0 1 0 , cena 2 5 0 0 , - + S I P 0 . 

Telefon: 5 6 9 4 4 2 5 2 9 , 7 2 2 9 1 1 7 2 5 . 

JEDNOTA CASH AND CARRY 
LEDEČ NAD SAZAVOU, PIVOVARSKA 703 

Velký sortiment sudového a lahvového piva, 

lihovin a limonád. Možnost zapůjčení 

chladícího zařízení. Rozvozy zdarma ¥ 

Otevřeno: PO - PÁ 7 - 15 hod. , tel.: 569 720 720 

0 SO, NE MOŽNOST ZAVOLAT NA TEL 603 598 175 

O K A M Ž I T É 
K O U P Í M E 

Z A H O T p V É 
V Á Š D U M , 

C H A L U P U , B Y T 

volejte Z D A R M A 
8 0 0 1 0 O 5 7 6 

Do 48 hodin vyplatíme 
exekuce či hypotéku! 

MILIONOVÝ DLUH TJ KOVOFINIŠ UHRAZEN 
Dne 22. srpna 2002 došlo na tenisových kurtech na pozemku 

par.c 2468/5 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, který vlastnila Česká 
republika, vlivem deštivého počasí k sesuvu části opěrné zdi. 
Zabezpečovací práce nařídil Městský úřad v Ledči nad Sáza-
vou vlastníkovi ČR - Okresnímu úřadu v Havlíčkově Brodě. 
Ty si vyžádaly částky 1.098.958,20 Kč. Pozemek měla před tím 
od 1. 1. 1978 do 31. 12. 2001 v trvalém užívání Tělovýchovná 
jednota Kovofiniš Ledeč nad Sázavou. Úřad pro zastupování 
státu ve věci majetkových proto podal dne 16. 8. 2004 žalobu 
na TJ Kovofiniš a prostřednictvím soudu se nakonec domohl 
povinnosti TJ Kovofiniš uhradit částku 1.098.958,20Kč z titulu 
odpovědnosti za škodu, které měl jako trvalý uživatel pozem-
ku pravidelnou údržbou zabránit. Proti tomuto rozsudku se TJ 
Kovofiniš odvolala, ale dne 21. 11. 2005 byl rozsudek Kraj-
ským soudem v Hradci Králové potvrzen. Pro TJ Kovofiniš tak 
vznikla povinnost uhradit náklady na odstranění havárie opěrné 
zdi ve výši 1.215.989,20Kč včetně úroků. Pozemek a opěrné 
zdi dostala TJ do trvalého užívání v roce 1978 při výstavbě teni-
sových kurtů probíhající v tzv. akci Z. Prostředky TJ Kovofiniš 
nikdy v minulosti neumožňovaly zabezpečit a udržovat svěře-
ný pozemek a opěrné zdi tak, jak by si jejich stav vyžadoval. 
V době předání do trvalého užívání byla opěrná zeď již více jak 
sto let stará a již v té době značně narušená. Vzhledem k his-
torickým skutečnostem, které nemohla TJ Kovofiniš nikterak 
ovlivnit, k havárii, která vznikla působením povětrnostních 
vlivů, byl konečný rozsudek pro výbor TJ velkým rozčarová-
ním a pro celou TJ Kovofiniš v podstatě likvidační. Finanční 

prostředky ani majetek TJ Kovofiniš neumožňovaly uvedenou 
částku uhradit. Proto se vedení TJ Kovofiniš obrátilo s žádostí 
o pomoc na Město Ledeč nad Sázavou. Zástupci města, starosta 
a místostarosta, nejprve vedli opakovaná jednání na generálním 
ředitelství Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových 
v Praze, následně též s poslanci a ministrem financí, dosáhli 
dohody o splátkovém kalendáři, ale společná žádost TJ a Města 
o odpuštění dluhu nebo jeho části vyslyšena ze strany Úřadu ani 
ministerstva financí nebyla. 

Město Ledeč nad Sázavou každoročně podporuje činnost TJ 
Kovofiniš a stojí o její další působení ve městě. Sportovní vyži-
tí mládeže prostřednictvím TJ Kovofiniš má obrovský význam 
při její výchově a volnočasových aktivitách. Proto Zastupitel-
stvo města Ledeč nad Sázavou opakovaně v letech 2008 a 2009 
schvalovalo navýšení příspěvku TJ Kovofiniš na takovou výši, 
aby to umožnilo soudem určenou částku dle splátkového ka-
lendáře uhradit. Poslední splátka včetně úhrady úroků proběhla 
v prosinci 2009. Kromě toho Město Ledeč nad Sázavou ještě 
přispělo v letech 2002 a 2004 tenisovému oddílu a později již 
klubu částkou 300.000,- Kč a 500.000,- Kč na rekonstrukci ha-
várií poškozených kurtů. 

Vedení TJ Kovofiniš děkuje touto cestou všem zastupitelům 
města Ledeč nad Sázavou za obrovskou pomoc a záchranu 
TJ. Jmenovitě pak děkuje starostovi města Stanislavu Vrbovi 
za dlouhodobou podporu činnosti TJ Kovofiniš, za pochopení 
vážnosti situace a pomoc při jednání s úřady. 

Otto Vopěnka, předseda TJ Kovofiniš 

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. 
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