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ZPRÁVY Z RADNICE 

ZEMŘEL PAN BOHUMIL SVOBODA 
^ ^ ^ ^ ^ Po krátké, ale těžké nemoci zemřel 

v sobotu 7. srpna 2010 ve věku 69 let 
| pan Bohumil Svoboda, starosta města 

Ledče nad Sázavou v letech 1986— 
1990. Tento oblíbený a skromný ko-
lega - stavař, pracoval na Městském 
úřadě v Ledči ještě na jaře letošního 
roku. V osobě pana Bohumila Svobo-
dy ztrácíme ochotného a vlídného člo-
věka. Cest j eho památce! -ok-

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 19. července 2010 

RM bere na vědomí: 
- informaci o kontrole plnění usnesení Rady města za rok 2009 

a 2010. 
- informaci starosty města Stanislava Vrby o jednání vedení města 

v období od 21. 6. 2010 do 19. 7. 2010. 
- informaci starosty města Stanislava Vrby o průběhu kontrolních 

dnů na akci „Stavební úpravy víceúčelového sálu na gymnáziu", 
které se konaly dne 1.7. a 15.7.2010. 

- informaci starosty města Stanislava Vrby o zahájení výstavby 
Fotovoltaické elektrárny Ledeč dne 13.7.2010. 

- smlouvu o podnájmu nebytových prostor za účelem provozování 
rekvalifikačních kurzů uzavřenou SVČ Ledeč nad Sázavou, Mi-
zerov 82 s firmou Peoplesource v.o.s.Havlíčkův Brod, Nádražní 
397. 

- přehled o neplacení nájemného z bytů v majetku Města Ledeč 
nad Sázavou (stav k 31.5.2010) a zároveň bere na vědomí před-
ložený vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

- informaci starosty města Stanislava Vrby o nabídce na dodávku 
protipovodňových zábran od firmy V O P Dolní Bousov, spol. 
s.r.o. 

- informaci starosty města Stanislava Vrby o přípravě smluv na 
převod majetku TJ Kovofiniš na Město. 

RM schvaluje: 
- Smlouvu o dílo na revizi Energetického auditu na MŠ Stínadla s 

firmou IP Izolace Polná, s.r.o. Tyršova 405, 588 13 Polná za část-
ku 15.000,- Kč bez DPH. 

- Smlouvu o spolupráci na projektu „Muzea a galerie na Vysočině 
on-line" realizovaným Krajským úřadem kraje Vysočina. 

- uzavření dodatku pojištění motorových vozidel na OMV Ško-
da Fabia s Generali Pojišťovnou a.s. Bělehradská čp. 132, Pra-
ha 2, na částku 3.321,- Kč a zmocňuje starostu města k podpisu 
smlouvy. 

- uzavření licenční smlouvy a smlouvy o dílo se společností Ge-
fos a.s. na dodávku geografického informačního systému za cenu 
123.600,- Kč, která bude hrazena z prostředků IT a pověřuje sta-
rostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušných smluv. 

- nákup elektronického hlasovacího, evidenčního a řídícího sys-
tému pro jednání rady a zastupitelstva města s od firmy BitEST 

Kutná Hora za cenu 299.399,70 Kč vč. DPH, která bude hrazena 
z prostředků IT a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpi-
sem příslušných smluv. 

- žádost Josefa Peška o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
číslo 4 v ulici Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu ur-
čitou od 1.7.2010 do 31.12.2010. Rada města Ledeč nad Sá-
zavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 734,- Kč 
měsíčně. 

- prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor v budově poli-
kliniky v Ledeč nad Sázavou 2. NP 2 místnosti o ploše 41,23 m2 

(prostory kantýny) panu Janu Prantnerovi bytem Kařez - Zbiroh, 
a to od 1.8.2010 do 31.12.2010. 

- prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku pare. 
č. 209/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu Pavlu 
Pánkovi z Ledče nad Sázavou o 1 rok, tj. do 31.8. 2011. 

- zábor části Husova náměstí v Ledči nad Sázavou - (před pro-
dejnou Elektro Spektrum a M.A.T po pravé a levé straně) dne 
24.7.2010 od 12. 30 až 17.00 hodin, pro VIII. Sraz vozů Por-
sche bezúplatně s tím, že vlastní zabezpečení a označení si zajis-
tí sami organizátoři. 

- návrh na prodej nepotřebného majetku vyřazeného z evidence 
Střediska volného času Ledeč nad Sázavou. 

- uplatnění soudní výpovědi z nájmu k bytu č. čp. 400, v ulici 
28. října panu Červinkovi s nabídkou náhradního bydlení dle va-
rianty 1 podkladového materiálu RM-11/210-18. a to v nájem-
ním bytě na poliklinice. 

- žádost o.s. MOLEKUL o poskytnutí volných vstupenek na hrad-
ní věž do ledečského muzea pro účastníky III. srazu historic-
kých vozidel, který se uskuteční 21.8.2010 na horním, nádvoří 
hradu od 14:00 do 17:00 hodin. 

- dodatek č.3 k nájemní smlouvě na LDN Háj, kterým se oproti 
nájemnému odepisují náklady na stavební úpravy ke změně uží-
vání vnitřních prostor nemocnice Háj čp.675 v Ledči nad Sáza-
vou v částce 760.781,77 Kč. 

- žádost pana Petra Soukupa o poskytnutí příspěvku 5.000,- Kč 
z prostředků rady města a propagačních materiálů (DVD, knihy) 
na pořádání akce Melechovský okruh - sraz motocyklů ČS vý-
roby, který se uskuteční 21.8.2010 se startem v Ledči nad Sáza-
vou v areálu TJ Kovofiniš. 

- úhradu nákladů 7.500,- Kč + DPH spojených s výrobou pořadu 
Zrcadlo vašeho kraje ze Slavností piva v Ledči nad Sázavou. 

- poskytnutí finanční odměny 1000,- Kč panu Josefu Urbanovi, 
absolventovi SOS Ledeč nad Sázavou, za 3. místo v mezinárod-
ní soutěží ve svařování. 

RM odkládá: 
- žádost občanů místní částmi Vrbka o vybavení místního hřiště 

o skluzavku, houpačku a travní sekačku. 

RM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o dílo na re-

vizi Energetického auditu na MŠ Stínadla s firmou IP Izolace 
Polná, s.r.o. Tyršova 405, 588 13 Polná. 

- starostu města Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o spolupráci 
na projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line" s Krajským 
úřadem kraje Vysočina. 

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2010 
14.-15. 8. Dr. Kočová, Habrecká 450, Ledeč n.S. 724 170 466 

21.-22. 8. Dr. Mottl, Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 424 211 

28.-29. 8. Dr. Novotná, Kalinovo nábřeží 605, Havl. Brod 569 424 499 

4.-5. 9. Dr. Nováčková-Molíková, Dobrovského 2023, Havl. Brod 739 786 220 

11.-12.9. Dr. Ulybinová, Husovo nám. 15, Ledeč n.S. 608 205 337 

HLEDÁTE ZUBNÍHO LÉKAŘE? 
Právě nyní registrujeme nové 

pacienty! Praktická zubní lékařka 
MUDr. Jitka Dvořáková, Husovo nám. 

12 (ordinace MUDr. K. Ulybinové), 
584 01 Ledeč n. S 

Tel.: 732 237 885, 569 722 318 
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Benefiční akce a odpověď anonymovi SBÍRKA PRO ZAHRÁDKU 
Ve dnech 24. a 25. července 2010 proběhla na ledečském hradě benefiční akce mi-

moFEST, pořádaná místním divadelním sdružením MIMOCHODEM. Všem organi-
zátorům z řad členů MIMOCHODEM patří velké poděkování za její náročnou pří-
pravu a organizaci. Na této bohulibé akci se představilo celkem 19 interpretů, proto 
také musím i všem vystupujícím moc poděkovat za to, že věnovali svůj čas v období 
letních prázdnin a bez nároku na odměnu vystoupili a podpořili tak svým umem ten-
to benefiční festival. Výtěžek z něho byl totiž nasměrován na podporu výstavby nové 
budovy stacionáře Petrklíč v lokalitě Barborka. Pro nepřízeň počasí a diváků nebude 
zajisté nijak veliký, ale i tak díky. 

Velice mě překvapily a také na chvíli rozladily reakce některých občanů našeho 
města, kteří za dobrým záměrem ledečských divadelníků hledali nějaké zištné důvo-
dy, které je měly vést k uspořádání benefičního festivalu. Například na internetových 
stránkách dívčí pěvecké skupiny LuStěLa se jistá anonymní Bea dne 19. 7. 2010 „za-
mýšlela" nad smyslem festivalu a účelem benefice a k tomu se ještě navážela do 14ti-
letých holek, které zde ve svém volném času a zadarmo byly ochotny stejně jako další 
účinkující vystoupit a zazpívat. Navíc se anonymní pisatel(ka) ještě nestydatě a po-
dezřívavě dotazoval(a): „Komu stavba nového stacionáře, tedy potažmo i celý slavný 
benefiční festival prospěje?" 

Měla jsem náhodou následně možnost porovnat její anonymní příspěvek na strán-
kách www.lustela.webnode.cz s jiným, téměř totožným, ale podepsaným příspěvkem 
na Facebooku a jsem přesvědčena, že se jedná o jistou „crazy" mámu, která pod tíhou 
zášti a závisti hledá svoji tak milovanou špínu tam, kde není, a je schopná ubližovat 
poťouchlými poznámkami nevinným školačkám ze základky, ochotným ochotníkům 
z Mimochodem a také pověsti ledečského stacionáře Petrklíč. 

Na této třetí stránce Ledečských novin již několik let pravidelně měsíc co měsíc 
informujeme o dění ve stacionáři a sociálně terapeutické dílně. Činíme tak záměrně 
z toho důvodů, aby se naši sponzoři, příznivci a přátelé měli možnost dozvědět, kam 
jejich dary a přízeň směřují, jak jsou využívány. Kdybys, milý „crazy" anonyme, něco 
z toho v minulosti četl(a), mohl(a) bys vědět, že v pronajatých prostorách mateřské 
školy na Stínadlech a v domě s pečovatelskou službou dnes poskytuje 12 charit-
ních zaměstnanců za téměř minimální mzdy sociální služby 24 uživatelům v prosto-
rách, které jim jsou dnes již malé a které v roce 2002 pronajalo město Oblastní charitě 
H. Brod na provoz stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaný postiž-
ním pro 8 uživatelů a 5 zaměstnanců. Dá rozum, že při trojnásobném překročení pů-
vodní kapacity zařízení jsou dnes již tyto prostory nedostačující a proto ochotníci 
z Mimochodem, kteří u se nás ve stacionáři byli nejen podívat, ale někteří i v nedávné 
minulosti pracovali jako dobrovolníci, rozhodli našemu zařízení pomoct formou be-
nefičního festivalu. Za jejich ušlechtilou snahu jim patří poděkování a ne tvoje špina-
vé podezřívání. 

Tvůj „crazy" příspěvek v Knize návštěv na stránkách skupiny LuStěLa vystihuje 
trefný citát Z. Ortové: 

,, Anonym bývá přesvědčen, že ve svém dopise popsal už dost špíny, tak nač by svým 
podpisem přidělával další." 

Mgr. Iveta Vrbová - vedoucí stacionáře Petrklíč 

Občanské sdružení Přátelé Zahrádky 
vyhlásilo veřejnou sbírku na opravy a re-
staurování kostela sv. Víta v Zahrádce! 
V kostele se nacházejí unikátní nástěn-
né malby ze 14. století. Vlastník kostela 
(tedy stát) má v současné složité ekono-
mické situaci velmi omezené prostředky 
na opravy památek. Náš kostel byl dopo-
sud na okraji zájmu, a proto není zařazen 
do Programu záchrany architektonické-
ho dědictví. Národní památkový ústav 
nemá k dispozici peníze prakticky ani na 
údržbu. Na podzim byl proveden restau-
rátorský průzkum nástěnných maleb, je-
hož závěrem je upozornění na akutní ne-
bezpečí odrolení omítek, na kterých se 
malby nacházejí. Sbírka byla zahájena 
12. 6. 2010 a potrvá do doby naplnění 
jejího cíle, nejdéle však do 30. 4. 2013. 
Výtěžek ze sbírky bude použit na opra-
vy kostela. Aby bylo možno malby za-
chránit, musí být nejprve provedeno od-
vlhčení zdiva kostela. Na tyto práce je 
zpracován a projednán projekt, vyčísle-
ný na 2,5 milionu korun. Aby mohly být 
práce zahájeny alespoň v nejnutnějším 
minimálním rozsahu, je nutno soustře-
dit minimálně 300-600 tis. Kč. Příspěv-
ky je možno posílat na speciální transpa-
rentní účet vedený Raiffeisenbank - č.ú. 
5399739001/5500. Stav účtu je možno 
sledovat na www.rb.cz. Na akcích ob-
čanského sdružení (viz www.zahradka. 
euweb.cz) je možno přispívat také do 
pokladniček. Předem děkujeme za pod-
poru a propagaci veřejné sbírky a tedy 
záchrany unikátní umělecko-historické 
památky! 

Za Přátele Zahrádky Jan Cihák 

HLEDÁME PRONÁJEM BYTU 
v Ledči n. Sázavou 

(případně v okolí města), 
nejlépe velikost 2+1. 

Kontakt na tel.: 734 457 250 

MARTIN P I B I L - C H 0 V RYB 
pořádá 

RYBÁŘSKÝ DEN 
18. září 2010 

Kemp PSTRUHOVÝ RÁJ 
V KOŽIÍ (koupaliště) 

Program: 
Rybářské závody v plavané 
Pokrmy z ryb - kapr, pstruh 

Expozice živých ryb 

Více informací v zářijových 
Ledečských novinách, případně 

na tel.: 724 795 387 

n á r o d n í p a m a t k o v y u s t a v 
Územní odborné pracoviště v Telči 

a občanské sdružení 
PŘÁTELÉ ZAHRÁDKY 

v rámci akce HRADOZAMECKA NOC 
v sobotu 4.září 2 0 1 0 

-7 do kostela 
sv. Víta v Zahrádce 

Program: J^ • • 
3,00 - 21 ,00 Komentované prohlídky kostela 
í ,00 - 20 ,00 Tvůrčí dílna pro děti od 4 do IOO let 
3,00 - 21 ,00 Stezka odvahy pro děti od 4 do IOO let 
1,00 - 22 ,00 Troubení a zpěv z kostelní věže 

Pásmo vzpomínek a pověstí ze Zahrádky 

HRADOZÁMECKÉ 
NOCI 

Občanské sdružení Přátelé Zahrád-
ky Vás zve, v rámci akce Národního pa-
mátkového ústavu „Hradozámecká noc", 
na večerní návštěvu kostela sv Víta 
v Zahrádce, která se uskuteční v sobotu 
4. září od 19 do 22 hodin. Jedná se o mi-
mořádnou příležitost prohlídky této pa-
mátky při umělém osvětlení s kulturním 
programem pro děti i dospělé. 

Podrobnosti naleznete na přiloženém 
plakátu. Rádi Vás v Zahrádce uvítáme 
a děkujeme za další šíření informace 
o konání této akce. 

Za Přátele Zahrádky Cihákovi 
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVENEC 2010 
Věci ve vozidlech lákají zlodě-
je - „Auto není trezor" - ve čtvrtek 
dne 8. července v době mezi 17.45 
až 18.15 hodinou neznámý pacha-
tel po rozbití bočního okénka dveří 
u osobního vozidla Suzuki Swift, 
které bylo zaparkované na parkovišti 
u silnice č. 130 ze směru od Ledče 
nad Sázavou na Humpolec, v mís-
tě zvaném Zahrádka, odcizil dám-
skou peněženku s doklady, finanč-
ní hotovostí a platební kartou. Svým 
jednáním způsobil poškozeným ško-
du bezmála 4.500 Kč. Nejinak tomu 
bylo na stejném místě v sobotu 
17. července v době mezi 10.45 až 
11.30, kdy rovněž po rozbití bočního 
okna se neznámý pachatel vloupal 
do osobního vozidla Škoda Octavia. 
Následně z vozidla odcizil dámskou 
kabelku s mobilním telefonem, ho-
dinkami, snubním prstenem, peně-
ženkou, různými doklady a dalšími 
věcmi. V daném případě poškoze-
ným způsobil škodu ve výši nejmé-
ně 38.000,- Kč. 

Alkohol za volantem - z přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky je podezřelý 541etý muž z Le-
dečska, který byl policisty kontrolo-
ván jako řidič osobního motorového 
vozidla dne 8. července v odpoled-
ních hodinách v Ledči nad Sázavou. 
Při této kontrole se podrobil decho-
vé zkoušce, kterou u něj policisté na-
měřili více jak 3 promile alkoholu 
v dechu. Muži byl na místě zadržen 
řidičský průkaz. 

Ohrozil telekomunikační provoz -
v přesně nezjištěné době od 11. do 

14. července dosud neznámý pacha-
tel odcizil nadzemní telefonní kabel 
o délce 100 metrů u obce Kamenná 
Lhota, který sloužil k zajištění teleko-
munikačních služeb pro obec Dolní 
Paseka. Věc je prověřována pro po-
dezření z přečinu poškození a ohro-
žení provozu obecně prospěšného 
zařízení, za které pachateli hrozí až 
tři léta odnětí svobody. 

POLICIE CR 
LEDEČ N. S. 

Výtržník ohrožoval obsluhu no-
žem - pro přečiny výtržnictví a ne-
bezpečné vyhrožování bylo sděleno 
podezření 361etému muži z Ledeč-
ska, který v restauračním zaříze-
ní na Husově náměstí v Ledči nad 
Sázavou kolem poledne ve čtvrtek 
22. července po předchozích verbál-
ních výhrůžkách neočekávaně s no-
žem v ruce uchopil pod krkem po-
škozenou u baru v době, kdy kolem 
podezřelého procházela. V reakci na 
přítomné osoby nůž odhodil a ná-
sledně strhl poškozenou na zem, kde 
mu bylo hosty a personálem již v dal-
ším ataku poškozené zabráněno. 

Vloupal se do budovy gymnázia -
během víkendu od 24. do 25. červen-
ce využil neznámý pachatel probíha-
jící rekonstrukce budovy Gymnázia 
v Ledči nad Sázavou. Po vypáčení 
provizorních dveří vnikl do budovy, 
kde odcizil pět projektorů, pět mo-
nitorů k počítači a jeden kompletní 
počítač. Odcizením uvedených věcí 
pachatel způsobil škodu za bezmála 
220 tisíc korun, dalších 18 tisíc ko-
run pak poškozením zařízení. 

Vloupání do pivnice objasněno 
- šetřením policistů byl zjištěn pa-
chatel, který se počátkem června le-
tošního roku vloupal do objektu piv-
nice na Husově náměstí v Ledči nad 
Sázavou. Z provozovny poté odci-
zil finanční hotovost. Škodu maji-
tel vyčíslil na více jak 10.000 Kč. 
Z uvedeného jednání je podezřelý 
401etý muž z Kutnohorska, bývalý 
zaměstnanec restaurace. 

VÝZVA SPOLUOBČANŮM 

v souvislosti s dosud zaznamena-
nými případy možného podvod-
ného jednání muže, který po před-
chozím převzetí finanční zálohy 
za účelem renovace hrobů neod-
vede sjednanou práci a na případ-
né urgence o provedení práce již 
nereaguje, se obracím na případ-
né poškozené, aby se přihlásili 
na Obvodní oddělení Policie ČR 
v Ledči nad Sázavou a učinili zde 
oznámení. 

npor. Mgr. Tomáš Bezděk 
vedoucí OOP Ledeč nad Sázavou 

OKAMŽITÉ 
KOUPÍME 

ZA HOToOVÉ 
VÁŠ DUM, 

CHALUPU, BYT 
volejte ZDARMA 
8 0 0 10O 576 

Do 48 hodin vyplatíme 
exekuce či hypotéku! 

mbcomp 
prodej a servis výpočetní techniky m 

To nejlepší pro Vás 

HAL 
FORCEFUL TECHNOLOGY KAZDY MĚSÍC NOVE 

AKČNÍ TRHÁKY A AKCE 
NEJVÝHODNĚJŠÍ NA TRHU 

poradíme, opravíme, odvirujeme, 
propojíme, zprovozníme, zrychlíme... 

Husovo náměstí 19, Ledeč nad Sázavou tel. 777 827 321, info@mbcomp.cz 

E-SHOP 

www.mbcomp.cz 
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1. setkání rodáků, občanů a přátel 
obce Hradec 

Dne 5. června 2010 se v Hradci poprvé konalo setkání rodáků, obyvatel a přátel obce. 
Již od jarních měsíců se začalo s přípravami. Byl ustanoven organizační výbor ze zástup-
ců obce, místního sdružení hasičů a hokejistů. 

Největší starost nám však dělalo počasí. Ale v den konání akce od rána svítilo sluníč-
ko, počasí téměř jako na objednávku. 

V sále obecního úřadu byly vystaveny kroniky s přílohami, poháry a diplomy hasičů 
a hokejistů. Pro účastníky byly připraveny volně k rozebrání pohlednice obce, CD s le-
teckými fotografiemi Hradec a panoramatické mapy regionu Ledečska. 

Ve 13 hodin projevem starostky obce Hany Hoskovcové setkání začalo. Pak se konala 
mše svatá, kterou sloužil ledečský děkan ThDr. Jan Bárta. Při této mši byly také posvěce-
ny kroniky obce. Následoval další program, heligonky, taneční vystoupení místních dětí, 
břišní tanečnice a od 18 hodin hrála kapela „Vysočina". Po 22. hodině program pokračo-
val ohňostrojem, který od všech přítomných sklidil velký úspěch. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří pomohli svými finančními 
dary tuto vydařenou akci uskutečnit. 

Za obecní úřad Hana Hoskovcová - starostka 

KAPITÁLNÍ ÚLOVKY 
I když vyznavači Petrova cechu jsou 

většinou ostřílení a svůj sport provozu-
jí prakticky celý rok, léto je pro ně přeci 
jen časem odpočinku a jistého komfortu. 
Když se navíc podaří vytáhnout z hlubin 
takové kousky, jaké vidíte na obrázku, 
pak se radost a hrdost rybářů násobí. 

Těmi šťastnými byli tentokrát Mirek 
Vrána z Ledče a jeho kamarád Zdeněk 
Coufal (Rozkoš u Humpolce), kteří o do-
volené pokoušeli své štěstíčko na pře-
hradní nádrži Trnávka, a Fortuna k nim 
byla opravdu štědrá. Ulovili dva trofejní 
sumce (oba kamarádi jen neradi přiznali, 
že ten třetí se jen díky jejich „nepozor-
nosti" vrátil do svobodných vod Trnávky 
a jistě si nějaký čas bude dávat pozor na 
to, co zrovna slupne k večeři. 

První z ulovených sumců měřil 150 
cm a nechal se nalákat na pětatřiceti-
centimetrového karase. Druhý bojovník, 
který řádně potahal udici lovců na loďce, 
byl ještě o dvacet centimetrů delší a vá-
žil na 40 kilogramů. Osudným se mu sta-
la návnada 40centimetrového cejna. Jak 
už to u rybářů bývá, o třetím nezdařeném 
pokusu se toho moc neví. 

Oběma zkušeným rybářům blahopře-
jeme a budeme se těšit na další příspěvky 
o vašich úlovcích či zážitcích z letošní 
dovolené. -ok-

ZRUČSKÁ VRÁTKA 
Na sobotu 28. srpna se už jistě velmi těší 

fanoušci country, folku a bluegrassu ze Zru-
če i okolí. Tento den se bude konat již 5. roč-
ník festivalu Zručská vrátka. Nej větším lá-
kadlem bezesporu bude vynikající zpěvačka 
Jitka Vrbová, legendární interpretka tramp-
ských písní. Milovníci folku se mohou těšit 
na dívčí kapelu The Sekundičky, písničkáře 
Jindřicha Pustku a jazz-folkové duo Hořký 
kafe. Úplně jinou muziku hrají kapely Růs-
ty Strings a Dřevěná tráva, které představí 
bluegrass v té nej tradičnější podobě, stylo-
vě nejen oblečením, ale i hraním na jeden 
mikrofon. 

A samozřejmě nebudou chybět domácí 
- kapela Mirasův kartáč a zajímavý umě-
lec R.OneCzech, vlastním jménem Radek 
Vaněček, který představí své nevšední pís-
ničky. Celý festival pak zakončí duo Beňa 
& Ptaszek, hrající čistokrevné mississipp-
ské blues. 

Festival se koná za velké podpory města 
Zruč nad Sázavou a řady sponzorů. Občer-
stvení je zajištěno, táboření možné, mokrá 
varianta připravena, takže nic nebrání tomu, 
abychom vás 28. srpna od 15 hodin přivítali 
ve zručském kempu V Rákosí. Další info na 
www.zrucskavratka.cz. 

VOLNÁ MÍSTA V ZUŠ 
Pro nadcházejí-

cí školní rok zbý-
vá v ZUŠ Ledeč 
n. S. ještě několik 
volných míst ze-
jména pro žáky 
1. tříd v předmětu 
přípravná hudební 
výchova. Hlásit se 

dále můžete i do literámě-dramatického a ta-
nečního oboru, a to nejpozději do 3. 9. 2010. 
Všechny potřebné informace naleznete na 
www.zusledec.cz. 

ZUŠ Ledeč nad Sázavou má za sebou úspěš-
ný školní rok, ve čtyřech oborech - hudebním, 
tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém 
se vzdělávalo 350 žáků. Všichni žáci mají 
možnost prezentovat své výsledky práce na 
veřejných vystoupeních, výstavách i soutěžích 
a své dovednosti s radostí uplatnit v mnohých 
souborech. 

Jana Laudátová, ředitelka ZUŠ 

VÝHODNÉ CENY 
Obchod s nápoji TREND 

- Jaroslava Fantová 
(u autobusového nádraží) 
na Husově náměstí 19 Vás 

zve do nově zrekonstruované 
prodejny s cenami více než 

nízkými. 
Stáčená vodka a Tuzemák 40% 1 litr za 
155 Kč a Moravská švestka 40% 1 litr 

za 170 Kč. Sortiment stáčeného alkoho-
lu jsme rozšířili v prodeji Zelené, Griotte 
atd. Dále máme v nabídce stáčená vína 

z Moravy - 1 litr již od 40 Kč. 

Ledeč nad Sázavou 
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• Spojovací krček ZŠ uzavřen 
Spojovací krček mezi pavilony základní školy v ulici Ná-

dražní byl v rámci budování oplocení školního areálu osa-
zen ze strany od Nádražní ulice plastovými okny a vstup-
ními dveřmi. Stalo se tak na žádost vedení školy a návrh 
starosty města. Uzavřením spojovacího krčku dochází ne-
jen k uzavření areálu ZŠ, ale též k ochraně průchodu mezi 
školními pavilony před nepřízní počasí. K úplnému uzavře-
ní školního areálu je třeba ještě dokončit oplocení před vi-
lou na Mizerově, na což jsme získali dotaci z kraje Vyso-
čina. Práce na oplocení prováděla městská firma TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o., která zároveň přitom provedla odstraně-
ní nerovnosti povrchu na pochůzné ploše spojovacího krč-
ku a též odstranění havárie kanalizačního potrubí v pavilo-
nu A základní školy. 

• Nová třída MŠ Družstevní před dokončením 
Také na přestavbě nové třídy mateřské školy v ulici Druž-

stevní byla již do okenních otvorů osazena nová plastová 
okna. Prostory nové třídy pro 12 žáků mateřské školy jsou 
již omítnuty a dokončují se sociálních zařízení a vstupy do 
nové třídy. Prudké lijáky počátkem srpna odhalily zatékání 
střešní konstrukcí do prostoru bývalého bytu v budově ma-
teřské školy, které bude nutné též před zahájením provozu 
MŠ odstranit. To byla zřejmě hlavní příčina výskytu plísní, 
které se zde v minulosti objevovaly. 

• Sál gymnázia 
S fotoaparátem jsme se vypravili též do budovy gymná-

zia, kde o prázdninách probíhá přestavba sálu na víceúčelo-
vé využití. Akce kraje Vysočina, která je 50 % spolufinan-
cována Městem Ledeč nad Sázavou, též výrazně pokročila. 
Secesní výzdoba stropu je opravena, konstrukce pod nové 
jeviště, hlediště, balkón a zázemí vybudovány. Nyní nastá-
vá čas pro technologické profese (osvětlení, ozvučení, vzdu-
chotechnika, vytápění). Jeviště bude rozšířeno směrem do 
dvora gymnázia o další prostory vytvořené zavěšeným kon-
tejnerem, jehož nosná konstrukce po dobu výstavby zatím 
slouží jako vstupní prostor pro navážení stavebního materiá-
lu a technologického zařízení. I zde by měly veškeré staveb-
ní práce počátkem školního roku být dokončeny a nový kul-
turní sál s kapacitou 143 diváků předán k užívání jak škole, 
tak i veřejnosti. 

• Oprava hradní brány 
S opravou vstupní západní hradní brány bylo započato již 

v loňském roce, kdy bylo opraveno její průčelí a levá polo-
vina včetně bastionu. Letos pak došlo na opravu její pravé 
části, terasy nad vstupem, schodiště a navazujícího průcho-
du na dolní nádvoří. Oba hradní bastiony i terasa nad vstu-
pem byly v havarijním stavu, zatékalo do nich, rostly zde 
břízky, bylo narušeno hradební zdivo. Českokrumlovská fir-
ma Haniš, které na hradě provádí i další práce na konzervaci 
a obnově omítek, v souladu s projektem pražského ateliéru 
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GIRSA AT, již většinu záchranných a rekonstrukčních prací 
na vstupní bráně, kterou však stále „zdobí" lešení, provedla. 
Čeká na ni letos ještě oprava vstupního schodiště s průcho-
dem na dolní nádvoří. Záchranné práce na opravě hradební 
brány s bastiony jsou financovány z příspěvku Města, firmy 
AQUACOMP Hard a kraje Vysočina. 

• Ocenění za péči o válečné hroby 
Lidé a obce pečující o úpravu válečných hrobů byli oce-

něni Ministerstvem obrany ČR a Krajským úřadem kraje 
Vysočina. Stalo se tak v pátek 30. července u příležitosti 
slavnostního vyhlášení krajského kola Vesnice roku ve ví-
tězné obci Vír. Celkem bylo uděleno deset pamětních pla-
ket. 

„V kraji Vysočina můžeme nalézt stovky válečných hro-
bů a pietních míst. Vážím si lidi, kteří o tyto památky pe-
čují a věnují jim svůj volný čas. Je totiž důležité, abychom 
nezapomínali na naši minulost," vyjádřil se při předávání 
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

Krajský úřad koordinuje v rámci regionu péči o hroby 
válečných bojovníků, zajatců a nevinných lidí, kteří ze-
mřeli v důsledku války. Úřad také vede souhrnnou eviden-
ci těchto válečných hrobů a informuje o počtech minister-
stvo obrany. 

Ocenění za příkladnou péči o válečné hroby bylo uděleno 
poprvé v historii kraje Vysočina, a to Želivu, Sobiňovu, Hlu-
boké a Ledči nad Sázavou. Dále též Správě městských lesů 
s.r.o. Jihlava a pěti fyzickým osobám. 

V rámci vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Ves-
nice roku bylo také uděleno mimořádné ocenění za nej lep-
ší projekt ze Strukturálních fondů sousední obci Vilémovi-
ce za rekonstrukci obecní budovy na objekt s polyfunkčním 
využitím Obecní dům. 

• Fotovoltaická elektrárna Ledeč 
Během měsíce vyrostla na polích nad PENNY marketem, 

v prostoru průmyslové zóny nová fotovoltaická elektrárna 
(FVE) o výkonu 2 MW. Postarala se o to účelově založe-
ná společnost ENERGY One, s.r.o. Praha, která také bude 
po dobu životnosti FVE provozovat. Solární panely instalo-
vané v několika řadách na ocelových konstrukcích jsou na-
směrovány na jih a umístěny na svažujícím se pozemku na 
vrcholu kopce, takže téměř nenarušují krajinný ráz této lo-
kality. Budou doplněny dvěma měniči umístěnými v typi-

zovaných kontejnerech a trafostanicí. Celý objekt o rozloze 
cca 4 ha je pak oplocen a bude zřejmě též střežen. 

Pod touto FVE má v přímém sousedství marketu PENNY 
ještě letos vyrůst další FVE, která má být téměř o polovinu 
menší a je budovaná na soukromých pozemcích patřících 
původně firmám TMIS Alfa a EVOS-HYDRO. 

• Ledečské osady a místní části 
Součástí města Ledeč nad Sázavou je též šest místních 

částí - Horní Ledeč (349 obyvatel), Habrek (163), Obrvaň 
(97), Souboř (43), Sychrov vč. Sačan (2) a Vrbka (73). Cel-
kem mělo město Ledeč nad Sázavou k 31. 12. 2009 dle úda-
jů evidence obyvatel MěÚ Ledeč n. S. 5545 obyvatel. Pro 
místní části a osady byly během tohoto volebního období 
2006-2010 realizovány tyto akce: 
Habrek a Obrvaň - zahájení projektové přípravy kanalizač-

ního řádu a jeho napojení na ČOV 
Sychrov a Sačany - likvidace následků po vichřici, pokáce-

ní nebezpečných stromů 
Souboř - rekonstrukce místních komunikací z dotace kraje 

Vysočina, nátěr střechy čekárny 
Habrek - nová autobusová čekárna, rozšíření veřejného 

osvětlení 
Vrbka - uplatnila nyní požadavek na vybavení dětského 

hřiště a travní sekačky 
Dále jsou zde prováděny též pravidelné služby jako svoz 

odpadů, údržba komunikací a veřejné osvětlení. 

• Petice na podporu kandidátky SNK 
Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) děkuje touto ces-

tou všem občanům Ledče n.S., kteří svým podpisem na pe-
tiční archy podpořili kandidaturu SNK pro komunální volby 
2010. Povinnost předložení takové petice ukládá volební zá-
kon č. 491/2001 Sb., který stanovuje, že při předložení kan-
didátky pro volby do zastupitelstva města musí SNK, které 
není politickou stranou ani hnutím, předložit petici s pod-
pisy 7% voličů z celkového počtu obyvatel města, což je 
v případě Ledče nad Sázavou 395 podpisů. SNK se podařilo 
shromáždit během jednoho týdne 457 podpisů. Všem, kteří 
takto vyslovili svoji podporu, SNK ještě jednou děkuje. 

-sv-
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POZVÁNKA PRO 
DĚTI I DOSPĚLÉ! 

Členové ZKO Ledeč nad Sázavou zvou 
všechny malé i velké PŘÁTELE PSŮ (ma-
lých i velkých plemen...) na třetí ročník 
PSÍHO LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI! 
Koná se první zářijovou neděli 5. 9. 2010 
od 13 hodin opět na Rašovci. Připravuje-
me, hlavně pro děti, různé veselé hry a sou-
těže, pro všechny návštěvníky pak ukázky 
toho, co se dá se psy podnikat. 

Účast a možnost prohlídek zásahových 
aut přislíbili také hasiči a jednáme o dal-
ších zajímavostech. Občerstvení zajištěno! 
Pejsci s doprovodem vítáni! Srdečně zvou 
všichni pořadatelé! 

Jana P. 

PATNÁCTÝ ROČNÍK 
FESTIVALU STOCK 

DOBROHOSTOV 
O víkendu 14. a 15. srpna 2010 na letním 

parketu v Dobrohostově u H. Brodu. 
Festival, který od svého založení posky-

tuje cíleně prostor především regionálním 
zábavovým kapelám, se podruhé koná jako 
dvoudenní. V sobotním programu vystoupí 
například legenda havlíčkobrodského big-
bítu KEJVAVÝ KONĚ. Neděle bude zcela 
věnována dechové hudbě a odpolední pro-
gram ozdobí svým vystoupením brněnská 
MORAVĚNKA pod vedením Jiřího Helá-
na. Jednodenní vstupenky v předprodeji za 
100 Kč, na místě za 150 Kč. Zvýhodněné 
jsou také vstupy na letní parket do začátku 
programu v jednotlivých dnech - v sobotu 
do 17 hodin, resp. v neděli do 14 hodin je 
vstupné 100 Kč. V blízkosti parketu bude 
pro návštěvníky festivalu zajištěno dočasné 
parkoviště bez poplatku. Možnost občerst-
vení (festivalová krkovice, uzená klobása, 
široký výběr nealkoholických a alkoholic-
kých nápojů) v areálu za rozumné ceny pa-
tří k dobré tradici festivalu. Více informací 
na www.emilmusic.cz. Dobře se bavte. 

NABÍZÍM 
úklid domácnosti - jednorázově i pra-
videlně (mytí oken, žehlení prádla...). 
Kontakt na telefon: 737 768 077. 

HLEDÁM 
Zručák (59 let), rozvedený a bez zá-
vazků, s vlastním bytem, hledá přítel-
kyni z Ledče nebo blízkého okolí. Kon-
takt: 731 877 473. 

HOTEL KASKÁDA 
Počátkem letošních prázdnin byl zahájen provoz nového víceúčelového centra 

Hotel Kaskáda, které se nachází na Husově náměstí v domě čp. 17 vedle bývalé-
ho městského úřadu. Nabízí zde komfortní ubytování v nových, moderně zaříze-
ných pokojích s celkovou kapacitou 41 lůžek. K dispozici jsou prostorné dvoulůž-
kové pokoje, některé pokoje jsou s možností přistýlky. V podkroví je dále jeden 
čtyřlůžkový pokoj, jeden třílůžkový a jeden čtyřlůžkový apartmán. Bezbariéro-
vý přístup do pokojů je zajištěn výtahem. Pokoje jsou vybaveny vlastním soci-
álním zařízením se sprchovým koutem, elektronickým zámkovým systémem pro 
vstup bezkontaktní čipovou kartou, LCD televizorem, lokálním telefonem a připo-
jením na internet. Pro vytvoření jedinečné atmosféry jsou pokoje vybaveny nepří-
mým osvětlením. Hotelovým hostům je k dispozici restaurace s výbornou kuchyní 
a dětským koutkem, čtyři profesionální bowlingové dráhy s půjčovnou bowlingo-
vé obuvi, dva squashové kurty, fitness centrum vybavené profesionálními posilo-
vacími stroji značky Griinsport a kardio stroji značky Panatta a cvičební sál, který 
nabízí různé sportovní a cvičební aktivity podle aktuálního rozvrhu. Vstup do fit-
ness centra a bezdrátový vysokorychlostní internet v prostoru restaurace a bowlin-
gu je pro hotelové hosty zdarma. Hotel Kaskáda nabízí své prostory pro pořádá-
ní různých společenských a firemních akcí, rautů, oslav, svateb, školení, seminářů, 
prezentací a sportovních soustředění a turnajů. K dispozici jsou prostory restaura-
ce a bowlingu s kapacitou 80 a 40 osob a konferenční sál s kapacitou 50 osob. Sál 
je vybaven velkoplošným promítacím plátnem, dataprojektorem s vysokou rozli-
šovací schopností, LCD televizorem, DVD, kvalitním ozvučením a flipchartem. 
Celé multimediální vybavení sálu je jednoduše ovládáno pomocí ovládacího cen-
trálního pultu. Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Možnost zapůjčení dět-
ské postýlky. Pro firmy a kolektivy cena dohodou v závislosti na počtu osob a dél-
ce jejich pobytu. 

Martina Stecherová 

KASKÁDA 
hotel-restaurace-bowling-squash-fitness-spinnirig 

HOTEL*** 
Nove, moderně zařízené pokoje 
s kapacitou 41 lůžek, konferenční 
sál s kapacitou 50 osob 

BOWLING 
Čtyřs profesionální bowlingové dráhy 

RESTAURACE 
Hotová jídla, minutky, rauty, osiavy, 
svatby, firemní akce 

SQUASH 
Dva squashové kurty vč. půjčovny vybavení 

FITNESS 
Posilovači stroje Griinsport, kardio 
stroje Panatta, cvičební sál 

HOTEL, RESTAURACE, BOWLING 
tel.: +420 569443 755 

SPINNING 
Spinníngová kola StarTrac 

SQUASH, FITNESS, SPINNING, SAL 

na vaši návštěvu 

Husovo náměstí 17 
584 01 Ledeč nad Sázavou 
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PETANQUE ve Vila Markéta v Ledči n. S. 

• Nedělní zápolení dvoučlenných družstev ve starofrancouzské lidové hře v hodu ko-
vovými koulemi Petanque. Kdo má zájem si zasoutěžit a zkusit si tuto zábavu, je ví-
tán každou neděli od 17 hodin. Ceny od firem Kofola a Bernard 

• Staročeské uzenky na roštu a kuřecí steaky 
• Páteční a sobotní večeře při live pianu od 19 do 22 hodin 

Na snímcích je vidět, že pétanque opravdu zaujme. Vítězové dílčích nedělních kol 
jsou odměňováni nejen sponzory - Kofolou a Bernardem, ale také nevšedními zá-
žitky ze znovu objevené hry, kvalitního občerstvení a příjemné atmosféry restaura-
ce Vila Markéta. 

Sexta na vodě 
V neděli 20. června 2010 jsme se sešli v Ledči nad Sázavou plni očekávání. Cekal nás 

totiž školní výlet, tentokráte na lodičkách. Vše začalo instruktáží pana prof. Stránského, 
který se ujal role hlavního vedoucího našeho výletu. Po rozdělení do družstev jsme napl-
nili barely a vyrazili na cestu. HURA!!! Naše první zastávka byla na jezu u Kovofiniše. 
Na jeho sjezd jsme však ještě nebyli připraveni a tak se toho ujali páni instruktoři. Ne-
trvalo dlouho a před námi se objevil Chřenovický jez, který jsme všichni zdárně zdolali 
a poté už nás čekal zasloužený oběd. K dosažení cíle prvního dne zbývalo překonat dva 
jezy (v Bučících a Březince). Nakonec jsme šťastně dorazili do kempu v Horce. Posta-
vili jsme stany a pak už jen zábava a odpočinek :) 

Probuzení do pondělního rána bylo příjemné a to díky pozdnímu budíčku a také vý-
borné bábovce od jedné z maminek. A vyplouváme... V čase oběda jsme dorazili do 
Zruče, kde jsme se posilnili a opět vydali na cestu. Před jezem v Chabeřicích se konalo 
několik soutěží družstev. Vytvářeli jsme různé obrazce - křížek, čtverec, štafetou jsme 
přejížděli řeku a porovnali své síly v přetahované. Tento den nás také čekala nejtěžší 
zkouška, před námi byly tři jezy. Na Chabeřický byli po varování instruktorů všichni 
háčci vybaveni pláštěnkami. Jez ve Střelivě byl pro nás po nabitých zkušenostech už jen 
, jezíčkem" a všichni zvládli i jez v Kácově. Pak už byl na dohled náš kemp. Těsně před 
vystoupením na pevnou zem se dva z našich drahých spolužáků stačili ještě „vykoupat". 
Bylo to poprvé a naštěstí pro všechny i naposledy. Po setmění vylákala ze stanů začína-
jící vodáky vůně „maminčina" guláše. A pak už jen vyčistit zuby a spát. 

A byl tu poslední den našeho výletu. Překonali jsme dva jezy, u Pelíškova mostu a 
v Soběšíně. Přes jeden z nich jsme loď dokonce sami koníčkovali. Říká se, že nejhez-
čí výhled na hrad Šternberk je právě z hladiny řeky Sázavy a my to můžeme jen potvr-
dit! Jako zkušení vodáci jsme „v hadu" dopluli k půjčovně lodí, kde jsme je se slzami 
v očích vrátili. 

Za všechny „vodáky" bychom chtěli poděkovat panu prof. Stránskému, pánům in-
struktorům, Honzovi a Jardovi, a také ochotným rodičům (hlavně maminkám!). A náš 
nej větší dík patří našemu třídnímu, panu prof. Šťastnému, za to, že měl odvahu se s námi 
na tento výlet vůbec vydat! Ahoooooooooj!!!:) 

Sextánky Gabča a Anička 
Poznámka na závěr: 
Jedinou stinnou stránkou naší výpravy byla nemilá situace při překonávání jezu v Podo-
lí, způsobená panem Bobkem, majitelem zdejší malé vodní elektrárny. V průběhu sjíž-
dění a tažení lodí spustil turbíny a pak jen se zájmem sledoval, jak se naši instruktoři 
obtížně vypořádávají s nedostatkem vody. Zda se to stalo úmyslně či nikoliv, ponechá-
vám jeho svědomí. 

Jaroslav Šťastný, třídní učitel 

PRODÁME 
dvě udržované zahrádky v kolo-
nii Žižkov II v Ledči n. S. Možnost 
prodat každou zahrádku zvlášť 
(jedna z nabízených je se sklení-
kem). Cena dohodou. 
Kontakt na telefonu: 569 726 462. 

VÁŽENÍ MOTORISTÉ! 
Než odjedete na vaši letní do-
volenou, navštivte AUTODÍL-
NU V KOŽLÍ. Za pouhých 99,-
Kč vám provedeme kompletní 
prohlídku vašeho automobilu. 
Případné nedostatky po do-
mluvě odstraníme. 
Tel.: P. Musil 605 178 183. 

NABÍDKA 
Mgr. Martina Kaplánková, in-
solvenční správkyně nabízí 
k prodeji vozidla, kancelářské 
vybavení a zboží z elektroob-
chodu. 
Tel.: 775 959 727 
e-mail: ak.kaplankova@iol.cz. 

PRONAJMU 
byt 1+ kk v novostavbě, 38 m2, 
Praha 10-Hostivař, exkluzivní po-
loha, částečně zařízený, klidné 
prostředí, blízko nákupního cent-
ra, veškeré služby v místě, tram-
vaj do centra, autobus 3 minu-
ty pěšky, metro A 10 minut MHD, 
nájem 7500,- Kč + služby, nejlépe 
studentům či bezdětnému páru. 
Infona tel.: 602 324 307. 

PRONAJMU 
prostory k podnikání v zadní čás-
ti domu Husovo náměstí 9, Ledeč 
n. Sáz. (vedle městského úřadu), 
vstupní čekárna 5 m2, provozovna 
18 m2, sklad 2,5 m2 a WC 1,5 m2 
se samostatným vchodem. Jedná 
se o prostory bývalého kosmetic-
kého salonu a naposledy Pojišťov-
ny ČSOB. 
Informace na tel. 724 510 517. 

PRODÁM 
novou dřevěnou chatku na vlast-
ním pozemku 550 m2. Lokalita 
Březina na řece Sázavě (vlaková 
zastávka, jez 200 m). 
Cena dohodou, volejte na telefon 
724 260 137. 
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ZAHÁJENÍ NOVÉ FOTBALOVÉ SEZONY „A" TÝMU 
TJ KOVOFINIŠ LEDEČ N. S. 

Zdravíme naše fotbalové fanoušky a nabídneme vám několik 
informací z naší fotbalové kuchyně. Loňská fotbalová sezona je 
sice za námi, ale stručněji připomeneme. Před zahájením loň-
ské sezony skončil trenér Kafka a s ním odešlo i 6 hráčů základ-
ní sestavy. Protože mužstvo hrálo do poslední chvíle tvrdě o zá-
chranu, vypadalo to, že v další sezoně bez těchto hvězd mužstvo 
spadne. Opak byl však pravdou, nové mužstvo pracovalo zápas 
od zápasu a potřebný počet bodů mělo nahráno již čtyři kola 
před koncem, a to v závěru ještě vylepšilo devíti body, z če-
hož pikantní bylo vítězství v Přibyslavi, kde v předešlých 3 le-
tech se naše muž-
stvo pod pět gólů 
nevešlo. Vítězství 
2:1 bylo pěknou 
tečkou za loňskou 
sezonou. Víme, že 
některá utkání ne-
byla pohledná, za 
což se fanouškům 
omlouváme, ale 
pozitivem je to, že 
to hráli hráči, kte-
ří chtěli za A tým 
Ledče hrát. 

V sestavě se vy-
střídalo za sezonu 
2009/10 28 hrá-
čů, z nichž někteří 
pomohli třeba i je-
den zápas, ale i to 
byla v této situaci pomoc. Za to patří chlapcům dík! Mužstvo 
nakonec skončilo na 9. místě, 8x výhra, 9x remíza, 9x prohra -
33 bodů. Docela příjemné bylo, že mužstvo, které bylo poměr-
ně zatracované, vyhrálo po mnoha letech zimní turnaj Bernard 
Cup v Humpolci. 

Příprava na novou sezonu byla zahájena turnajem v Paběni-
cích, kde si Ledeč opět připsala snad první vítězství v jeho his-
torii. Následovaly přípravné zápasy: prohra Uhlířské Janovice 

0:3, výhra v Červených Pečkách 2:1, výhra v poháru v Tisu 3:1, 
výhra nad Zbraslavicemi 1:0. 

Ceká nás ještě pohár v Lípě. Zatím ještě není přesně určen 
kádr, a tak se zmíním ještě o posilách. Z H. Brodu se nám vrací 
náš hráč O. Machala, z Budíková L. Kafka a z Vlkanče J. Klaus. 
To jsou zatím jisté posily pro doplnění A týmu. Odchody z ká-
dru J. Voplakal - vrací se do Kožlí, M. Turek, který hrál v H. 
Brodě, odchází do Rakouska. 

Jinak divákům a fandům chceme poděkovat za loňskou pří-
zeň a chceme slíbit, že se budeme snažit v letošní sezoně produ-

kovat lepší fotbal 
a tímto vás na zá-
pasy zveme a vě-
říme, že společně 
s vámi dosáhneme 
lepších umístění, 
která by si Ledeč 
i zasloužila. 

Kádr mužů TJ 
KF Ledeč, který 
nás reprezentoval 
při „ Slavnostech 
piva" proti muž-
stvu Čáslavi a zví-
tězil 5:2. 
Zprava dole: ka-
pitán M. Geher, 
O. Machala, M. Ja-
novec, J. Slavětín-
ský, A. Příhoda, 

F. Hoffman, M. Pokorný, L. Kavka. Nahoře zprava: vedou-
cí mužstva J. Vitiska, O. Pajer, L. Hauser, M. Pajer, J. Mikula 
(Slavia Praha), P. Pešek, V. Šťastný, J. Vitiska, M. Procházka, 
trenér M.Kouba. Z kádru na foto nejsou: T. Zemlička (připra-
voval se jako pomezní a hrál další poločas), P. Janů (zraněn -
naříkal na střídačce, že si nekopne), J. Lebruška (šéfoval ob-
čerstvovacím stánkům). 
Bližší informace na www.fotbal-ledec.cz 

M. Kouba 

JUDAS S PITBIKE 
PRODEJ NOTO 

C H Á N PS 
P I T M A X X 

ORION 

A PRISLUSENSTVI 

Havlíčkova 789, Ledeč n. S. 

NABÍZÍME montáže elektro-
instalací, 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: 
Husovo nám. 489 (vedle infocentra) 

Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 602 252 365 

E-mail: elektro@elkomplex.cz 
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ROZPIS MISTROVSKÝCH FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ 
PODZIM 2010 

MUZIA MUZIB 
Den datum soupeř místo začátek Den datum soupeř místo začátek 
Ne 8. 8. TJ Dálnice Speřice doma 16.30 So 7.8. Přibyslav B doma 16.30 
Ne 15. 8. TJ Sokol Stoky venku 16.30 So 14. 8. Sobíňov venku 16.30 
Ne 22. 8. FK Humpolec doma 16.30 So 21. 8. Leština doma 16.30 
Ne 29. 8. FK Sklo Bohemia Světlá n. S. venku 16.30 So 28. 8. Světlá n. S. »B« venku 16.30 
Ne 5.9. FK Pelhřimov o. s. »B« doma 16.00 So 4. 9. Slapanov doma 16.00 
Ne 12. 9. Sokol Pohled doma 16.00 So 11.9. Lipnice doma 16.00 
Ne 19.9. SK Přibyslav venku 15.30 Ne 19. 9. Jeřišno venku 15.30 
Ne 26. 9. TJ Věžnice doma 15.30 So 25.9. Veselý Žďár doma 15.30 
Ne 3. 10. TJ Sokol Havlíčkova Borová venku 15.00 Ne 3. 10. Golčův Jeníkov venku 15.00 
Ne 10. 10. TJ Jiskra Dobronín doma 15.00 So 9. 10. Lučice doma 15.00 
Ne 17. 10. TJ Sapeli Janovice venku 10.30 So 16. 10. Mírovka venku 14.30 
Ne 24. 10. FC Chotěboř doma 14.30 So 23. 10. Staré Ransko doma 14.30 
So 30. 10. TJ Dlouhá Ves venku 13.30 Ne 31. 10. Rozsochatec venku 13.30 

DOROST 
Den datum soupeř místo začátek 
Ne 8. 8. SK Přibyslav doma 14.00 
Ne 15. 8. TJ Jiskra Měřín venku 13.30 
Ne 22. 8. TJ Družstevník Velký Beranov doma 14.00 
Ne 29. 8. FK Sklo Bohemia Světlá n. S. venku 14.00 
Ne 5.9. SK DEKORA Ždírec n. D. doma 13.30 
Ne 12. 9. TJ Tis doma 13.30 
So 18.9. TJ Dálnice Speřice venku 13.00 
Ne 26. 9. TJ Sokol Stoky doma 13.00 
So 2. 10. TJ Sokol Bohdalov venku 15.00 
Ne 10. 10. SK Buwol Metal Luka n. J. doma 12.30 
So 16. 10. TJ Sokol Lípa venku 12.00 
Ne 24. 10. Sokol Radostín n. O. doma 12.00 
So 30. 10. SK Spartak Počátky venku 11.00 

ST. ZACI 
Den datum soupeř místo začátek 
So 21. 8. Tis doma 14.30 
So 28. 8. Lípa venku 9.00 
So 4. 9. Stoky doma 14.00 
So 11.9. D.Město doma 14.00 
Ne 19. 9. Rozsochatec venku 13.30 
So 25.9. Věžnice doma 13.30 
Ne 3. 10. Slapanov venku 13.00 
So 9. 10. Tis venku 13.00 
So 16. 10. Lípa doma 14.30 
So 23. 10. Stoky venku 10.00 

ML. ŽÁCI 4+1 
Den datum soupeř místo začátek 
Ne 22. 8. VOLNO 
So 28. 8. Pohled venku 9.00 
St 1.9. Hněvkovice venku 17.00 
Ne 5.9. Víska doma 10.30 
Ne 12. 9. St. Ransko doma 10.30 
St 15.9. Libice doma 16.30 
Ne 19. 9. Věžnice venku 9.30 
Ne 26. 9. H.Borová doma 10.30 
Út 28.9. Č.Bělá venku 16.00 
Ne 3. 10. Habry venku 9.30 
Ne 10. 10. G. Jeníkov doma 10.30 
Ne 17. 10. D.Ves venku 9.30 
Ne 24. 10. Herálec doma 10.30 

ST. PŘÍPRAVKA ML. PŘÍPRAVKA 
Den datum soupeř místo začátek Den datum soupeř místo začátek 
Ne 22. 8. Č. Bělá doma 9.30 Ne 22.8. Štoky doma 9.30 
So 28. 8. Světlá »A« venku 10.00 So 28.8. Světlá »A« venku 10.00 
Ne 5.9. Lípa doma 9.30 Ne 5.9. HB „D" doma 9.30 
Ne 12. 9. Tis doma 9.30 Ne 12.9. Tis doma 9.30 
Ne 19. 9. Lučice venku 14.00 Ne 19.9. Habry venku 9.30 
Ne 26. 9. HB „B" doma 9.30 Ne 26.9. HB „B" doma 9.30 
Út 28.9. Světlá „B" venku 10.00 VOLNO 
Ne 3. 10. HB „C" venku 9.30 Ne 3. 10. HB „C" venku 9.30 
Ne 10. 10. Přibyslav doma 9.30 Ne 10. 10. Přibyslav doma 9.30 
Ne 17. 10. Ždírec venku 9.30 Ne 17. 10. Ždírec venku 9.30 
Ne 24. 10. VOLNO Ne 24. 10. Janovice doma 9.30 
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VZPOMÍNKA 

V polovině srpna letošního roku 
uplynulo už pět smutných let ode dne, 

kdy nás navždy opustila, ve věku 
73 let, naše drahá manželka, maminka, 
babička - paní VLASTA UHROVÁ 

z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, prosíme, 

abyste jí, spolu s námi, věnovali 
tichou vzpomínku. 

Děkují — manžel, syn a dcera s rodinami 

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 
v srdci bolest zůstává a stálé vzpomínání. 

Dne 28. srpna si už posedmé 
připomínáme smutné výročí úmrtí 
našeho milovaného syna a vnuka 

- TOMÁŠE VADINSKÉHO 
z Ledče nad Sázavou. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. 
Rodiče, bratr Radek a prarodiče 

BLAHOPŘÁNÍ 

Dne 26. srpna letošního roku 
se dožívá významného životního jubilea - 80 let 

- paní HEDVA BŘEZINOVÁ 
z Ledče nad Sázavou. 

K tomuto výročí jí přejeme především pevné zdraví 
a mnoho hezkých chvil v kruhu svých blízkých 

a přátel. 
Manžel a synové s rodinami 

Dne 17. 8. 2010 oslaví pan Miloslav MATLACH 
z Hradce 75. narozeniny a dne 24. 8. 2010 oslaví 

90. narozeniny paní Ludmila PAVLASOVÁ z Habreku. 
Oběma jubilantům přejeme pevné zdraví. Děkujeme jim 

za vše dobré, za jejich starostlivost, obětavost 
a celoživotní podporu. Přejeme jim, aby se svými 
nejbližšími prožili ještě hodně spokojených let. 

Rodina 

Číhošť - malá vesnička s velkým příběhem 
Do prosince 1949 nikdo v tehdejším Československu o Číhošti 

nevěděl. Malá celkem bezvýznamná vesnička si žila svým vlastním 
životem. Ze Zahrádky tam krátce předtím přišel farář Josef Toufar. 
Rodák z Arnolce u Polné studoval na kněze poměrně pozdě a vy-
svěcen byl až v roce 1940 ve svých osmatřiceti letech. 

Toufar byl mezi lidmi velmi oblíbený, vzpomíná Ladislav Vese-
lý ze Zahrádky: „Byl to moc hodný člověk, ministroval jsem mu od 
roku 1940. U nás byl starý páter a Toufar byl jako kaplan. Zastal 
ale všechno. Vždycky po mši si s lidmi povídal, zajímal se o sta-
rosti všedního dne." Podobně o něm ho-
voří lidé z Číhoště. Žijícím svědkem 
všech událostí je Růžena Lebedová. 
„Ten člověk měl neuvěřitelné schopnos-
ti, přitahoval k sobě mladé lidi. Dal nás 
všechny dohromady - děti, starší, prostě 
všechny." Už kronika v Zahrádce Tou-
fara nazývá nepřítelem lidově-demokra-
tického zřízení, stejné to bylo v Číhošti, 
kde ale paradoxně do kostela chodili i ti 
největší soudruzi. 

K pohybu křížku došlo v neděli 11. 
prosince 1949 při kázání. Duchovní stál 
na kazatelně a kynul k lidu. Najednou 
se stalo něco zvláštního. „Nepřipisovala 
jsem tomu žádnou důležitost," říká oči-
tá svědkyně Jaroslava Trtíková, rozená 
jako Vavřičková z hospody v Číhošti, 
„myslela jsme si, že to je nějaké zname-
ní, byla jsem v té době hodně nemoc-
ná." Pak se ale o pohybech začalo mlu-
vit a farář se rozhodl, že to ohlásí svému 
biskupovi. Událost zakrátko do Číhoš-
tě přilákala celé zástupy lidí a poutníků. Kněz se tak logicky stal 
relativně snadným cílem příslušníků Státní bezpečnosti. „Potřebo-
vali se dostat na kloub katolické církvi a tohle se jim hodilo," vy-
světluje historička Alena Jindrová. Vůbec Vysočina byla pro vlád-
noucí aparát velmi důležitá. Žilo tam hodně věřících lidí a církev 
měla velký vliv. 

A tak se zrodil plán - zatknout faráře, veřejně ho očernit a celé-
mu národu říci, jak tahal za drátky a pohyboval s křížkem. Pro Jo-
sefa Toufara si Státní bezpečnost přijíždí 28. ledna 1950. „Měl být 

zrovna hasičský ples. Žádný ples se ale nekonal, sešli jsme se u nás 
a modlili se růženec, protože jsme věděli, že nic neudělal. Byl ne-
vinný," stojí si za svým Růžena Lebedo vá. Toufar se dostal do spá-
rů vyšetřovatele Ladislava Máchy a jeho skupiny. Podle příkazu 
shora měl být případ rychle objasněn a připraven k velkolepému 
soudnímu procesu. Vyšetřovatelé proto potřebovali přiznání. „Tý-
rali ho naprosto nelidsky, musel jíst přesolenou polévku a dlouhé 
hodiny trávil v temné cele," připomíná Jindrová. Nakonec přizná-
ní podepsal, včetně toho, že je homosexuál s pedofilními sklony. 

Komunisté nechtěli, aby zemřel. Vyšetřo-
vací metody byly ale tak kruté, že podlehl 
mnohačetným poraněním. Umírá na operač-
ním stole prominentní nemocnice SANOPS, 
kam ho převezli z věznice ve Valdicích. 

Lidé v Číhošti nic nevěděli, vše bylo přís-
ně utajené. Až po dvou letech přijíždí znovu 
tajní policisté a neteři faráře předávají nůž 
a peněženku jako památku. Případ se dostá-
vá na světlo - díky statečnému redaktoro-
vi Lidové demokracie Jiřímu Brabencovi -
až v roce 1968 a právě tento novinář poprvé 
veřejně pranýřuje krutého policistu Máchu. 
Doba tomu ale nepřála, a tak potrestán ne-
byl. Před soudem stanul až v roce 1998 a byl 
uznán vinným z podílu na smrti číhošťského 
faráře. Hájil se mimo jiné tím, že pracoval 
dle rozkazu Osvalda Závodského, který byl 
ale popraven už v roce 1954. 

Události v Číhošti dodnes vyvolávají 
otázky. Katolická církev j e v hodnocení sa-
motných pohybů křížku velmi opatrná, praž-
ský arcibiskup Dominik Duka o tom mluví 

jako o minimalistickém zázraku. Současně ale říká, že to je jakýsi 
symbol. Sám je také svědkem událostí z roku 1999, kdy se na okně 
fary v Číhošti objevil stejně veliký symbol křesťanství jako se po-
hyboval na oltáři v prosinci 1949. Mimochodem ten původní křížek 
- zřejmě ve strachu - policisté zničili. 

Psáno pro deník Právo v lednu 2010, 
Milan Kopecký - Český rozhlas 
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