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Návštěva poslance Zgarby 

Poslanec Parlamentu ČR Ing. Petr Zgarba (ČSSD) se ve čtvrtek 1. dubna 
2010 v poledních hodinách zastavil cestou do Hlinská v Ledči nad Sázavou. 
Na radnici se setkal se starostou a místostarostou města a v jejich doprovodu 
vyrazil na obhlídku staveniště v Nádražní ulici, kde probíhá v současné době 
rekonstrukce komunikace, chodníků a elektroinstalace. Představitelé města 
seznámili poslance Zgarbu s rozsahem a průběhem rekonstrukce, poděkovali 
mu za zajištění potřebných finanční zdrojů z prostředků SFDI a pomoc při 
jednání na ministerstvu dopravy a kraji Vysočina, odkud potřebné finance na-
konec doputovaly až na účet města Ledeč nad Sázavou. Z těchto prostředků 
byla již loni provedena rekonstrukce ulice J. Haška a letos se dokončí rekon-
strukce ulice Nádražní. Obě tyto místní komunikace byly v minulosti poško-
zené nákladní dopravou, když sloužily jako objízdné trasy při rekonstrukci 
krajských komunikací 11/339 a 11/130. 

DAVID BARTOŇ 
„KRAJINA" 

Od 9. 4. do 29. 5. 2010 je součástí 
prohlídky muzea na hradě Ledeč vý-
stava obrazů Davida Bartoně. Autor 
se narodil 3. srpna 1964 v Táboře. 
Vystudoval gymnázium v Českých 
Budějovicích a Vysokou školu země-
dělskou v Brně. Od roku 1989 žije na 
Vysočině ve Vlastkovci u Slavonie. 
Od roku 2005 pracuje jako kurátor 
Městské galerie v Telči. Je výtvarní-
kem na volné noze. Maluje převážně 
krajiny. Menší část díla je figurální 
a zabývá se i keramickou tvorbou. 
Vystavoval v Českém Krumlově, Čes-
kých Budějovicích, v Telči, v Jihlavě, 
ve Slavonicích, v Ostravě, v Třebíči, 
v Písku a ve Vídni. V letech 1998 
a 1999 spolupracoval s Jiřím Dědeč-
kem a Zdeňkem Tycem na 25 dílech 
televizního pořadu Cizí slovo poezie. 

HLEDÁM KOHOKOLIV, 
kdo má informace o dětech, které byly 
nalezeny v roce 1945 v ledečském 
gymnáziu. Jednalo se o šest dětí, tři 
chlapce a tři dívky. Informace, které 
hledám, jsou pouze pro osobní potře-
bu, mohou mi pomoci vytvořit můj ro-
dokmen. Již mám minimum informací 
a mohu je na oplátku také poskytnout. 
Pokud bude kdokoliv mít zájem o spo-
lupráci, prosím kontaktujte mě na emai-
lovou adresu: cesalu@seznam.cz, 
popřípadě na tel. č.: 606 518 474. Pře-
dem děkuji a těším se na spolupráci. 

Lucie Cesalová 
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ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENI 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 8. března 2010 

I. RM schvaluje: 
- poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě města těmto 

žadatelům: 
- Český kynologický svaz 10.000,- Kč 
- Mateřské centrum Ledňáček 10.000,- Kč 
- Místní organizace ČČK 7.000,- Kč 
- Notorix Denatur, o.s. 10.000,- Kč 
- Melechov, o.s. 15.000,- Kč 
- NIPI - národní institut 2.000,- Kč 
- Svazu diabetiků ČR 2.000,- Kč (na základě žádosti z 1. 3. 2010) 
- umístění reklamy města (lx IC, lx Hrad) v komerční mapě Rafael za 6.000 Kč. 

Úhradu provést z prostředků vyčleněných radě města. 
- umístění reklamy města Ledeč nad Sázavou v rozsahu 1A5 v komerční publi-

kaci Inform service cz za 10.000,- Kč. Úhradu provést z prostředků vyčleně-
ných radě města. 

- uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - „Následná péče o sadové úpravy u hradu 
v Ledči nad Sázavou" s firmou EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 
393 01 Pelhřimov. Předmětem a účelem smlouvy je údržba zeleně na roky 2010. 
Smluvní cena pro rok 2010 představuje částku 121.080,- Kč včetně 20% DPH. 

- uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - „Mulčování trávy v areálu motokrosového 
závodiště v Ledči nad Sázavou" s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Pod Stí-
nadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Předmětem a účelem smlouvy je údržba 
zeleně na rok 2010. Smluvní cena pro rok 2010 představuje částku 13.440,- Kč 
včetně 20% DPH. 

- uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - „Povýsadbová péče o lesopark Šeptou-
chov v Ledči nad Sázavou" s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 
592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Předmětem a účelem smlouvy je údržba ze-
leně na rok 2010. Smluvní cena pro rok 2010 představuje částku 136.731,- Kč 
včetně 20% DPH. 

- uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - „Povýsadbová péče o sadové úpravy 
v areálu Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou" s firmou EKOIMPEX Vyso-
čina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov. Předmětem a účelem smlouvy 
je údržba zeleně na rok 2010. Smluvní cena pro rok 2010 představuje částku 
200.044,- Kč včetně 20% DPH. 

- uzavření smlouvy „Smlouva o dílo - „Následná péče o sadové úpravy Husova 
náměstí v Ledči nad Sázavou" s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Pod Stí-
nadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Předmětem a účelem smlouvy je údržba 
zeleně na rok 2010. Smluvní cena pro rok 2010 představuje částku 94.972,- Kč 
včetně 20% DPH. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 35, ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou 
v domě s pečovatelskou službou paní Boženě Janákové, bytem Ledeč nad Sáza-
vou, Z. M. Kuděje 608, a to od 15. 3. 2010 na dobu neurčitou. Rada města Ledeč 
nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1070,- Kč měsíčně. 

- Františku a Jitce Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v ul. 
Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 3. 2010 do 30. 6. 2010. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
741,- Kč měsíčně. 

- pronájem nebytových prostor, 2 místností o ploše 27,20 m2 ( 600,00 Kč/m2/ 
rok), v objektu č.p. 450 ulice Habrecká v Ledči nad Sázavou, Jakubu Sajdlovi, 
Ledeč nad Sázavou. 

- vyvěšení záměru pronajmout nebytové prostory 1 místnost v II.NP v objektu 
č.p. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou. 

- prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 101 - ostatní plocha v kat. 
území Ledeč nad Sázavou (užívaný jako autobusové nádraží) o 1 rok s ČSAD 
BUS Chrudim, a.s. 

- uzavření Smlouvy o zprostředkování přístupu k síti Internet se společností 
Metropolitní s.r.o. na zimní stadion a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 
podpisem této smlouvy. 

- žádost o umístění zařízení pro přenos internetu na domě čp. 77 ul. Čechova 
v Ledči nad Sázavou firmě Tlapnet s.r.o. se sídlem Čáslav, ul. Jeníkovská čp. 
1698 za úplatu 2.000,- Kč na dobu 5 let do 1. 4. 2015 s tím, že zařízení bude 
napojeno na elektrické rozvody ze společných prostor. 

- konání předvolebních shromáždění volených politických stran v prostoru Husova 
náměstí v Ledči nad Sázavou do voleb Parlamentu ČR pro rok 2010 i s osvobo-
zením od poplatku za užívání veřejného prostranství, po předchozím písemném 
oznámení koordinátorovi mítinků Odboru samosprávy. 

- Smlouvu o výpůjčce přístřešku pro uskladňování elektrozařízení na sběrném 
dvoře v rámci kolektivního systému sběru elektrozařízení s firmou ASEKOL, 
s.r.o. Praha 4, Dobrušská 1, a to bezúplatně na dobu neurčitou. 

- stavební úpravy nemocničních budov v Háji pro rozšíření lůžkové části. Stavební 
úpravy zajistí spol. Nemocnice Ledeč - Háj, s.r.o. na své náklady v maximální 
částce 821 tisíc korun, které budou umořovány oproti nájmu až do roku 2011. 

- pronájem uvolněného bytu č. 6 v bytovém domě čp. 559 v ul. Na Sibiři v Ledči 
nad Sázavou panu Eduardu Žofkovi z Ledče nad Sázavou od 1. 7. 2010. 

- prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor zimního stadionu na adrese 
Nádražní 1247, Ledeč nad Sázavou, za účelem provozování bufetu panu Petru 
Malinoví, Hradec, a to do 31. 12. 2012. 

USNESENI 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 29. března 2010 

I. RM schvaluje: 
- Dodatek č.l ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

s firmou EKO-KOM, a.s. Praha 4, Na Pankráci 1685/17. 
- navýšení ceny nájemného o míru inflace o 10% se společností Hrad Ledeč 

n/S s.r.o. za pronájem muzea, věže a skladu v objektu hradu čp. 701 v Ledči 
nad Sázavou formou dodatku č.2 ke smlouvě č 2/N-06 ze dne 14.6.2006. 

- změnu nájemní smlouvy č. l l /N-06 ze dne 26.6.2006 včetně dodatků ze 
dne 9. 11. 2007, ze dne 1. 1. 2009 a ze dne 30. 6. 2009 s ČR - Krajské 
ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
s platností od 1. 1. 2010 ve výši 300,-Kč/m2/rok (kanceláře) a ve výši 150,-
Kč/m2/rok (statní). 

- výběr firmy Glost, s.r.o., na Žižkově 435, Ledeč nad Sázavou, která provede 
stavební úpravy služebny Policie ČR Barborka čp. 790, Ledeč nad Sázavou za 
částku 142.258,- Kč s DPH. 

- odstranění závady nerovnosti venkovní komunikace mezi pavilony A a B zá-
kladní školy v Nádražní ulici prostřednictvím městské firmy TS Ledeč nad Sá-
zavou, s.r.o. v termínu do 28. 8. 2010. 

- výsledky výběrového řízení na obsazení pracovní pozice zaměstnanec Organi-
zační složky Pečovatelská služba a souhlasí s uzavřením pracovního poměru 
mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Richardem Holkem, DiS. 

- výsledky výběrového řízení na obsazení pracovní pozice zaměstnanec Organi-
zační složky Informační centrum a souhlasí se změnou uzavřeného pracovního 
poměru mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Miroslavou Pajerovou DiS. z doby 
určité na dobu neurčitou. 

- uzavření „Dohody o svěření osobního motorového vozidla do společného uží-
vání jakožto vozidla referentského" s Richardem Holkem, DiS, pracovníkem 
OS Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou s účinností od 1. 4. 2010. 

- prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Ledči nad Sá-
zavou, Husovo náměstí čp. 16, Vratislavu Jandusovi bytem Ledeč nad Sázavou, 
Husovo náměstí čp. 16, do 30.4.2010. 

- pronájem bytu č. 2/1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, panu Mi-
loši Hrindovi z Ledče nad Sázavou na dobu určitou od 15.4.2010 do 30.6.2010. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
1096,- Kč měsíčně. 

- výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor č. OdMI /50/2009/N uzavřené 
dne 30.6.2009 mezi Janem Prantnerem a Městem Ledeč nad Sázavou z důvodu 
neplacení nájemného. 

- zveřejnění záměru pronajmout část pozemku pare. č. 2599 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou (PK 508 - původní katastr Hradec u Ledče nad Sázavou) u ul. Nad 
Lesem. 

- pronajmutí nebytového prostoru - 1 místnost v II.NP v objektu č.p. 450 v ulici 
Habrecká v Ledči nad Sázavou panu Jiřímu Špačkovi za cenu 500,- Kč. 

- žádost o bezplatné poskytnutí silničních dlažebních kostek na plochu 30 m2 , 
s tím, že úprava chodníku bude provedena svépomocí a bezplatně. 

- prodej vyřazeného dřevěného dýhovaného stolu Ing. Břetislavu Dvořákovi 
z Kožlí za částku 200,- Kč 

- prodej 2ks vyřazených plechových pořadačů Ludmile Rajdlové z Bojiště část 
Veliká za celkovou částku 220,- Kč. 

- zveřejnění záměru města směnit části pozemků pare. č. 875/3, parc.č. 1649/1, 
parc.č. 2215/41, parc.č. PK 1629 s Krajským úřadem kraje Vysočina za jiné 
pozemky z důvodu majetkového vypořádání okolo komunikace č.11/130 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou, ulice Koželská. 

- žádost Základní školy Ledeč nad Sázavou na pořádání dobročinné prodejní 
akce v rámci Hnutí Stonožka na Husově náměstí před budovou radnice ve 
dnech 2 9 . - 3 1 . 3.2010 v době od 8:05 do 15:15 hodin. 

- uzavření smlouvy o pronájmu 10 PC s firmou mbcomp Martin Bezouška a po-
věřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle ustanovení § 9, vyhláš-
ky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 
v platném znění, v příspěvkových organizacích Základní škola Ledeč nad 
Sázavou, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Mateřská škola Ledeč 
nad Sázavou, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Základní umělecká 
škola Ledeč nad Sázavou, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou a Stře-
disko volného času Ledeč nad Sázavou, Mizerov 82, 584 01 Ledeč nad Sáza-
vou s účinností od 1. 1. 2010 

- Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS2 jihovýchod na projekt Putujeme 
za krásami regionu Ledečska č. CZ. 1.11/2.2.00/06.00959 a pověřuje starostu 
města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- zakoupení zarámovaného leteckého snímku Ledče nad Sázavou od firmy AMI-
DO - Letecké snímky s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice 
a pěti leteckých snímků v elektronické verzi za částku 10000,- Kč. 

- zapůjčení nebytových prostor ve dvoře čp. 16, Ledeč nad Sázavou, příspěvkové 
organizaci SVČ na provoz dětského klubu. 
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NEMOCNICE LEDEČ - HÁJ 
OZNAMUJE 

Upozornění na nové smlouvy s po-
jišťovnami na urologické ambulanci 

Urologická ambulance má smlouvy 
se zdravotními pojišťovnami: 
• Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 
• Zdravotní pojišťovna ministerstva 

vnitra ČR 
• Oborová zdravotní pojišťovna 
• Česká průmyslová zdravotní pojiš-

ťovna 

ORDINAČNÍ HODINY NA AMBULANCI: 
PO 13,30-16,00 MU Dr. Mrázek 
CT 13,30-15,30 MUDr. Bárta 
PA 11,00-16,00 MU Dr. Atia 

Pacienti mohou docházet do ambu-
lance bez objednání. 

Kontakt: Habrecká 420, 584 01 Le-
deč n. S., tel. 569 432 938, info@ne-
mledec.cz, www.nemledec.cz 

evropský 
sociální 

H k OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME 
J L LIDSKÉ ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST 

foncTv čr evropská unie i J A ZAMĚSTNANOST www.esfcr.cz 

SPOLUPRÁCE ZAČALA 
Žižkovská internetová televize s panem ředitelem Jakubem Vanišem a zpěvačkou 

Lucii Junkovou přijela do sociálně terapeutické dílny s televizní technikou a naši uži-
vatelé služeb si tak mohli vyzkoušet práci moderátorů, tvořili si tak svůj pořad, kte-
rý bude odvysílán na www.tyvi.cz. Alenka celý pořad moderovala, představila práci 
v dílně a své kamarády, kteří jí odpovídali na dotazy. Byl to čas plný zábavy, poučení 
a nových zkušeností pro naše uživatele. Za slečnou Lucií a panem Jakubem přišla 
do dílny také místní dívčí pěvecká skupina LuŠtěLa, kde se s Lucií domlouvaly na 
společné spolupráci s cílem pomoci sociálně terapeutické dílně a Petrklíči - dennímu 
stacionáři pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. LuŠtěLa také 
na přání uživatelů zazpívala a rozdala podpisy a fotky. Těšíme se na další návštěvu 
našich kamarádů z Prahy, příští pořad bude moderovat Janička. Už se moc těší. 

Sociálně terapeutická dílna je spolufinancovaná Evropským sociálním fondem prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR. 

Mgr. Iveta Vrbová - vedoucí zařízení 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO RODINU A DO-

MÁCNOST - DAGMAR URBANOVÁ 

Vám nabízí tyto clužby: 
• Pomoc při zvládání běžných úkonů - péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy - dovoz obědu k Vám domů 
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid 

a údržba domácnosti, nákupy apochůzky 
• Zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím: doprovod např. k lékaři nebo na úřady 

Pečovatelská služba je určena osobám se sníže-
nou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení Služby 
jsou poskytovány v domácnostech klientů, na 
základě písemné smlouvy a za úhradu dle plat-
ného ceníku služeb, 

V případě zájmu kontaktujte: 
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost D. 
Urbanová, Kožlí 188,582 93 Kozlí,tel: 737 728 330, 
e-mail: Urbanova.Dasa@seznam.cz 

DOČASNÁ ZMĚNA 
NÁVŠTĚVNÍCH HODIN 

V CENTRU PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

Centrum pro zdravotně postižené v Hav-
líčkově Brodě (Dobrovského ulici 2915) 
informuje své klienty o dočasné změně 
návštěvních hodin z důvodu personálních 
změn. Pouze po přechodnou dobu v mě-
sících květnu a červnu budou návštěvní 
hodiny omezeny na dva dny v týdnu: 

Pondělí: 8.00-12.00,12.30-14.30, 
Úterý: 10.00-12.00,12.30-14.30. 

S pracovníkem Centra je možné si pře-
dem domluvit schůzku na tel. č. 569 427 
614. Ostatní pracoviště Centra pro zdra-
votně postižené v kraji Vysočina budou 
v běžném provozu - návštěvní hodiny 
v jednotlivých Centrech (Jihlava, Žďár n. 
S., Pelhřimov, Třebíč) lze zjistit na webo-
vých stránkách. 

Děkujeme všem klientům za pochopení. 

TAK JAKÁ VLASTNĚ TA ZIMA BYLA? 
Zimní období skončilo a pro informaci zahrádkářům, včelařům i zemědělcům zveřejňuji ně-

kolik údajů ze svých každodenních zápisů, měření a pozorování, která dělám pro Český hyd-
rometeorologický ústav v Praze. 

Srážky ze sněhu a deště 
Měsíc Sníh (cm) 7 

Milimetry Litr vody/m2 

Listopad - 28J 28,7 

Prosinec 20 69,1 69,1 

Leden 

Březen 14 3^3 32,3 březen jen do 21. 3. včetně 

Celkem 144 300/1 300,1 

Ačkoliv 1. 2. byla celková výška sněhu jen 35 cm, tak po rozpuštění jsem z něj naměřila 70 
1 vody/m2. Největší zátěž na střechy byla 1. 2., a to 70 kg/m2. Jak si jistě dobře pamatujete, 
napadl sníh už na podzim, a nebylo ho zrovna málo. 15. 10 napadlo celkem 19 cm sněhu. 
Nejvíce sněhu za den napadlo 8.1. - 1 9 cm 

10.1. - 1 7 cm 
17 .1 . -15 cm 

Jana Gygalová, pozorovatelka počasí z Ledče n. S. a nejbližšího okolí. 
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI 
ZA MĚSÍC BŘEZEN 2010 

Dne 4. března byl v Ledči nad Sázavou kontrolován řidič osobního motorového 
vozidla, kterému byl soudem v předcházejícím období vysloven zákaz činnosti, spočí-
vající v zákazu řízení motorových vozidel. Současně byla u řidiče provedenou decho-
vou zkouškou zjištěna přítomnost alkoholu. Policejní orgán věc předal s návrhem na 
potrestání státnímu zastupitelství, a to pro podezření z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí. 

Dne 11. března bylo přijato oznámení o krádeži vloupáním do dvou řadových garáží 
v Ledči nad Sázavou, kdy se předmětem zájmu pachatele staly pohonné hmoty ze 
zaparkovaných motorových vozidel. Vzniklá škoda na zařízení garáží a motorových 
vozidlech činí nejméně 2.650Kč a odcizením věcí byla způsobena škoda více jak 

1.400 Kč. Více jak nápadná byla podobnost daného případu s obdobnými krádežemi v řadových garážích z předcházejícího měsíce, 
o kterých jsme již informovali v březnovém vydání Ledečských novin. Na základě následného šetření ve spolupráci se Službou 
kriminální policie a vyšetřování Havlíčkův Brod byli pachatelé zmiňovaných krádeží v krátké době zjištěni a jejich protiprávní 
jednání jim bylo prokázáno. Současně se potvrdila souvislost s krádeží vloupáním do osobního motorového vozidla v Ledči nad 
Sázavou ze dne 23. 2. 2010, kterou mají na svědomí shodní pachatelé. 

V rámci realizace shora uvedené trestné činnosti byly zjištěny a současně objasněny další případy, jako krádež vloupáním do 
dvou sklepních kójí, ke kterým došlo v měsíci listopadu loňského roku v Ledči nad Sázavou, krádež mobilního telefonu v bytové 
jednotce v Ledči nad Sázavou, a to po předchozím neoprávněném vniknutí pachatele do neuzamčeného bytu a krádež notebooku 
v bytové jednotce v Ledči nad Sázavou, kterou pachatel spáchal ku škodě své matky a jeho trestní stíhání je tak podmíněno sou-
hlasem poškozené. 

Dne 20. března po vzájemné dohodě se svým kamarádem odcizil mladík z Golčova Jeníkova v místě bydliště svému otci klíče 
od osobního motorového vozidla, které následně společně užívali při cestě do Ledče nad Sázavou, kde byli zastaveni a kontrolo-
váni policejní hlídkou. U řidiče osobního motorového vozidla byla navíc dechovou zkouškou za pomoci přístroje Dráger zjištěna 
přítomnost alkoholu. Otec byl o počinu svého syna neprodleně ze strany policie vyrozuměn a ještě téhož dne si vozidlo převzal 
nazpět. Oba mladíci se nyní zpovídají z trestného činu neoprávněné užívání cizí věci. 

O skutečnosti, že současný pokrok s sebou přináší řadu úskalí a kriminálních jevů, se přesvědčil poškozený, který dne 20. 3. uči-
nil oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Na počátku měsíce března tohoto roku si prostřednictvím interneto-
vé sítě vyhlédl zájmové zboží, v konkrétním případě mobilní telefon, a následně uzavřel za využití elektronické pošty s inzerentem 
smlouvu na jeho koupi. Přes skutečnost, že uhradil předem dohodnutou kupní cenu, požadované zboží neobdržel a nedočkal se 
ani navrácení finanční částky, která v daném případě činila bezmála 12.000 Kč. Bohužel v této souvislosti nelze opomenout úskalí, 
která s sebou přináší tzv. internetová burza. Poškozený často vydraží zboží, které si vyhlédl, za velmi příznivou cenu, od osoby, 
kterou nikdy neviděl a ani nezná. Uhradí tuto věc, pošle peníze, avšak vydraženého a již uhrazeného zboží se nedočká. V daném 
případě lze jen doporučit větší obezřetnost občanů. Rady policie v těchto případech zní: Nedůvěřujte - prověřujte a nenechte se 
nalákat na super levný nákup. 

Dne 22. března bylo přijato trestní oznámení o krádeži dřevní hmoty, které se dopustil dosud neznámý pachatel pokácením celkem 
76 ks vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů v Ledči nad Sázavou. Předběžná škoda dosahuje částky nejméně 35.000 Kč. 

Dne 24. března bylo přijato oznámení o vniknutí do rodinného domu v obci Hlohov, a to po předchozím odstranění visacích zám-
ků u přístupových dveří do domu. Dosud neznámý pachatel je podezřelý z dokonání trestného činu porušování domovní svobody, 
když úmysl zmocnit se v rodinném domě zde uložených věcí byl prozatímním stavem prověřování vyloučen. 

Dne 27. března byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, 
kterých se dopustil dosud neznámý pachatel tím, že překonal uzamčení dveří rekreační chaty v katastru obce Nová Ves. Odcizením 
věcí a poškozením zařízení rekreační chaty způsobil škodu ve výši nejméně 1.100 Kč. 

V měsíci březnu bylo dále ve dvou případech přijato oznámení o podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. 
V prvém případě šlo o neplnění vyživovací povinnosti ze strany otce vůči nezletilým dětem, když dlužná částka dosahovala výše 
téměř 32.000 Kč. Ve druhém případě se jednalo o případ spíše netradiční, neboť vyživovací povinnost si neplnil jeden z rodičů vůči 
nezletilé k rukám prarodičů, kterým byla svěřena do výchovy na základě předchozího rozhodnutí soudu, přičemž dlužná částka na 
výživném je zde ve výši nejméně 14.000 Kč. 

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, vedoucí oddělení 

DEN Z Á C H R A N Á Ř Ů 
Dne 4. května 2010 se v rámci oslav patrona hasičů svatého Floriána koná na letišti Havlíčkův Brod DEN 

ZÁCHRANÁŘŮ. Akce proběhne od 8 do 17 hodin. Na celý tento den budou připraveny ukázky techniky 
hasičů, Policie ČR, zdravotní záchranné služby, Aeroklubu Havlíčkův Brod a dalších složek. Dopoledne je 
zaměřeno více na děti ze základních škol, v odpoledních hodinách je očekávána široká veřejnost V rámci 
doprovodného programu od 10 do 11.30 hodin a odpoledne od 14.30 do 16 hodin proběhnou na letišti 
praktické ukázky výcviku a práce složek IZS. V průběhu celého dne bude možno zakoupit drobné občerstve-
ní. Za pořadatele zve územní odbor Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, Územní 
odbor Policie ČR Havlíčkův Brod, Zdravotní záchranná služba kraje Vysočina a Město Havlíčkův Brod. 

POLICIE CR 
LEDEČ N. S. 
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DEN PRO VČELAŘE A JEJICH POMOCNÍKY 

V sobotu 6. března 2010 se konala výroční schůze ledeč-
ských včelařů ve Vilémovicích. Slavnostní atmosféru zahájila 
rýmovaným povídáním o stavbě obecního domu Eliška Vac-
ková. Na ni navázala básničkou o včeličkách Anežka Vacko-
vá. Včelaře a jejich hosty přivítal v novém Obecním domě ve 
Vilémovicích starosta obce pan Václav Vacek. Ve svém pro-
jevu připomenul, že obecní dům stojí v místech, kde před 102 
lety začal budovat školu pokrokový učitel Josef Děkanovský 
- včelař. V tu dobu zakládal Včelařský spolek pro Ledeč nad 
Sázavou a okolí a stal se jeho prvním jednatelem. Starosta 
Vacek ve svém projevu mimo jiné řekl, jak se při včelaření 
poučil, že opravovat staré úly je škoda námahy a zbytečná 
práce. Raději si pořídil nové nástavkové úly, ve kterých se 
včelám dobře daří a včelař má pohodlnější práci. Obdobně 
postupovali i ve Vilémovicích - starou školu zbourali a nový 
obecní dům začal úspěšně sloužit obyvatelům obce i širokého 
okolí. To všichni přítomní s radostí přijali a nešetřili chvá-
lou nad odvedeným dílem. Ze 113 členů základní organizace 
CSV se výroční schůze zúčastnilo 68, kteří si přivedli 25 hos-
tů - j e j i c h pomocníků při včelaření. Na schůzi bylo přijato pět 
nových členů, kteří začínají včelařit. 

Při dopoledním jednání předseda včelařů Josef Bouma 
zhodnotil uplynulý rok, kdy se včelaři pečlivě věnovali léčení 
včel. Poděkoval členům výboru, kterým končí funkční obdo-
bí, a hlavně důvěrníkům za jejich neplacenou práci při léčení 
včel. Z výsledku rozboru spadu kleštíka včelího ze zimní měli 
vyplynulo, že je nutno v březnu ošetřit 7,5% včelstev ze 1005 
včelstev v území ZO Ledeč n. Sáz. Loňský rok byl pro včelaře 
co se týče medného výnosu mírně pod průměrem. To má za 
následek, že svým zákazníkům, kteří mají v tuto dobu zájem 
o med, musí s politováním říkat: „Med již bohužel nemám, ze-
ptejte se v červenci". Aby si zákazníci mohli v červenci svůj 
oblíbený, kvalitní med od včelaře odnést, představuje mnoho 

snažení nejen včel, ale i samotných včelařů. Hlavní slovo si 
ovšem řekne příroda, jak nastaví vývoj počasí. Včelaři svému 
koníčku musí věnovat spoustu času, zkušeností i vložených fi-
nančních prostředků. Právě výměna zkušeností mezi včelaři je 
zárukou, že nebudou dělat zbytečnou práci a chovat se raci-
onálně, aby kvalitního medu - odměny za jejich práci - bylo 
dostatek. Nejde jenom o med, ale včely svojí opylovací činnos-
tí dávají nám všem z celkového jejich přínosu 90%, kdy med 
představuje pouze těch zbývajících 10%. Členové na výroční 
schůzi v tajné volbě zvolili svoje funkcionáře na dalších pět let. 
Odpoledne bylo věnováno přednášce Ing. Ivana Černého, šéf-
redaktora Moderního včelaře. Ten včelařům ve své přednášce 
Racionalizace chovu včel nastínil i nové trendy ve včelaření ve 
světě. Před včelaře předstoupil v netradičním oblečení - žlutém 
tričku s nápisem STOP PESTICIDŮM. Demonstroval problém, 
který postihl italské včelaře. Tam nadměrné užívání pesticidů 
mělo vážný dopad na ekosystém a hromadné úhyny včel. Ve 
své přednášce kladl důraz na pravidelné sledování spadu kleš-
tíka včelího a užívání léků na jeho likvidaci pouze v nejnut-
nějších případech. Pro včelaře z Ledče n. Sáz. přinesl postřehy 
zjednání Apimondie (setkání včelařů z celého světa), které se 
konalo v září 2009 ve Francii. Svým vystoupením zaujal vče-
laře, kteří nechtějí zbytečně používat léky a přitom se úspěšně 
vyrovnat s varroázou. Nové cesty včelařům Ing. Černý nastínil 
a nyní bude záležet jen na nich, zda bude v oblasti Ledče n. Sáz. 
dostatek zdravých včelstev pro opylování, která dají i kvalitní 
med pro všechny jeho milovníky. Po dobu schůze a přednášky 
nasněžilo na auta včelařů, která zaplnila celou náves ve Vilé-
movicích, skoro 10 cm sněhu. Optimistický výhled pro letošní 
rok by mohla přinést i stará pranostika: „Když j e v zimě hodně 
sněhu, dají včely i dost medu". Obsáhlou fotoreportáž Ing. Mi-
roslava Pavelky naleznete na http://www.pavelka.unas.cz 

(km) 

NABÍZÍME 
montáže elektroinstalací, hromosvodů, boilerů, sporáků, domácích 
telefonů, rozvaděčů, akumulačních kamen, elektrokotlů, přímotopů 
(pro bydlení s nižší sazbou DPH 10 % | Revize nářadí, spotřebičů, 

elektroinstalací a hromosvodů. 

Prodej elektromateriálu, kabely, svítidla, rozvaděče, jističe, stykače, 
sporáky, lednice, boilery, přímotopy, elektrokotle, bezpečnostní kamery 

ovládané mobilem a dalších 10 000 položek elektro 

Najdete nás na Husově náměstí 489 
v Ledči nad Sázavou (vedle infocentra) 
tel.: 602 252 365, elektro@elkomplex.cz 

NABÍVKA - SLUŽBY £L£KT7?OS£7?V /S 
KAREL ŘÍHA, VOLNÍ KRÁLOVICE 

PROVĚJ - SEKVIS - OPRAVY 
domácích elektrospotřebičů (sporáky el, plyn, kombi, pračky, 

myčky, ohřívače vody, drobné domácí spotřebiče) 
nové spotřebiče, včetně dovozu a likvidace starého. 

ELEKTROINSTALACE - VODOINSTALACE 

Kontakt: 311856 ZZ8, 131 3518ZZ, 
131355 8H1, 603 16H 991 

5 

http://www.pavelka.unas.cz
mailto:elektro@elkomplex.cz


INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• Nádražní opět uzavřena - rekonstrukce pokračuje 
Po zimní přestávce opět pokračuje rekonstrukce Nádražní 

ulice. Na podzim provedla v této ulici rekonstrukci svých roz-
vodů firma Vodovody a kanalizace H. Brod, a.s., od pondělí 
15. 3. 2010 nastoupila firma EVOS-HYDRO, s.r.o., aby po-
kračovala ve vlastní rekonstrukci vozovky, chodníků a přileh-
lých parkovišť. Z těchto důvodů je Nádražní ulice v úseku od 
křižovatky s ulici Komenského až k budově pošty uzavřena 
a objížďka je opět vedena ulicí Lipovou. Rozsah rekonstruk-
ce Nádražní ulice bude sice větší, ale zatím musí být zajištěn 
přístup a příjezd k úřadům, jako je pošta a finanční úřad. 

Podél ZUS a cukrárny již vzniknul nový dlážděný chod-
ník, osvětlení se z této strany stěhuje na stranu protější podél 
chodníku před areálem školy, kde dojde k posunu chodníku 
směrem ke škole a k rozšíření parkoviště před školou, úpravy 
plochy před školní jídelnou a úpravě parkoviště za poštou 
u železničního přejezdu. 

Na rekonstrukci místních komunikací obdrželo město 
v loňském roce finanční prostředky z kraje Vysočina s tím, 
že dílo musí být dokončeno do 15. 6. 2010. 

Žádáme všechny obyvatele a uživatele Nádražní uli-
ce o pochopení a po dobu provádění stavebních prací také 
o shovívavost. 

• Oplocení základní školy 
Areál základní školy v Nádraží ulici se skládá ze dvou bu-

dov školy, školní jídelny, tělocvičny a hřiště. Plochy kolem 
těchto staveb byly volně přístupné veřejnosti a stávaly se tak 
často terčem vandalů. Fasáda budov nese dodnes stopy spre-
jem, suterénní prostory vstupů do ZŠ byly místem sedánek 
výrostků, okna školní budovy jsme musely chránit ocelovou 
mříží. V areálu školy se kdekdo volně pohyboval s cigaretou 
v puse, areál nebyl v podstatě pevně vymezen, jak vyžaduje 
zákon. Projekt na oplocení školy byl zpracován již v roce 
2003, následně na návrh starosty města přepracován do po-
doby, ve které se nyní oplocení školy realizuje. Ve čtyřech 
prolukách mezi školními budovami budou instalována vy-

soká ocelová vrata doplněná ocelovým pletivem. Spojova-
cí krček mezi pavilóny školy bude ze strany Nádražní ulice 
doplněn o okenní výplně a vstupní dveře. Parčík, chodník 
a parkoviště před školou dozná též změn v souvislostí s re-
konstrukcí Nádražní ulice. 

Oplocení školy provádí z rozhodnutí zastupitelstva města 
městská firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku téměř % 
milionu korun. Termín dokončení je naplánován na květen t.r. 

• Pokuta za pokácení stromů 
Na České inspekci životního prostředí pracovišti Hav-

líčkův Brod byla koncem roku 2009 prošetřena stížnost 
paní P., majitelky nemovitosti v místní části Sychrov, na 
pokácení čtyř stromů u kapličky v Sychrově. Jednalo se 
o dva přerostlé javory, které odborný posudek dendrolo-
ga označil za nemocné stromy, a dvě lípy rostoucí v je-
jich těsné blízkosti, které by po pokácení javorů musely 
větrným náporům čelit nekryté. Všechny čtyři stromy 
při větrném počasí ohrožovaly svými větvemi sousední 
nemovitost, jejíž majitel požadoval po městě nebezpeč-
né stromy odstranit. Po větrné smršti v březnu 2009, kdy 
řada stromů v okolí Sychrova, Sačan a Vrbky byla větrem 
polámána, se město rozhodlo s odvoláním na odborný po-
sudek dendrologa všechny čtyři stromy v souladu s § 8 
odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. pokácet. 

Následovala stížnost paní P., která byla doručena na CIŽP, 
na požadavek města byl jako svědek vyslechnut pan H. 
a výsledkem šetření bylo rozhodnutí ČIŽP o udělení pokuty 
81.000,- Kč, neboť město dle jejich názoru nemělo důvod 
využít § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, 
který říká: 

„povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem 
zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li 
škoda značného rozsahu 

Jedinou útěchou města v této patálii, je skutečnost, že po-
lovina udělené pokuty je příjmem města. 
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INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• Úspěch sdruženého webu Hasiči 
V rámci krajské soutěže Zlatý erb 2010, do které se se 

svým webem letos poprvé přihlásilo i ledečské Sdružení 
dobrovolných hasičů (SDH), získal sdružený web SDH Le-
deč nad Sázavou třetí místo. 

Předávání cen tvůrcům nej lepších webových stránek 
dvou soutěží z oblasti informačních technologií - krajské-
ho kola soutěže Zlatý erb a soutěže Mladý web Vysočiny 
proběhlo dne 15. 3. 2010 v Jihlavě. Ceny vítězům kraj-
ského kola soutěže Zlatý erb o nej lepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí byly předány na slav-
nostním ceremoniálu za účasti hejtmana kraje MUDr. Ji-
řího Běhounka, předávání cen se rovněž zúčastnili další 
zástupci kraje - Libor Joukl, Petr Krčál, Marie Kružíko-
vá, Martin Hyský, Zdeněk Ryšavý a Tomáš Škaryd. Mezi 
gratulanty patřil i ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina 
Zdeněk Kadlec a zástupkyně ředitele Eva Janoušková. 
Věcné ceny předali zástupci sponzorských firem a Petr 
Pavlinec jako předseda krajské poroty. 

Ceny převzali starosta SDH Mgr. Daniel Horký, velitel 
SDH Jaroslav Pánek a webmaster Ing. Michal Ptáčník. 

Sdružený web Hasiči spatřil světlo světa (nebo lépe mo-
nitorů) 1. 1. 2007. Od té doby zde bylo zveřejněno 128 
zpráv, jejichž autorem je povětšinou současný starosta SDH 
Mgr. Daniel Horký nebo jeho náměstek Tomáš Doležal. 
Stránky SDH zaznamenaly za tři roky 72 054 zhlédnutí, což 
je po stránkách základní školy druhý nej vyšší počet. I to 
svědčí o jejich atraktivitě. 

• Hasiči Ledeč nad Si 

I Cvičení a okresní konference 

I V pátek dne 26.3.2Q1D proběhlo cvičení výjezdové jednotky zaměřené na sestaveni" záchytných nádrži 
Turované uniklými ropnými látkami. V neděl dne 28.3.2010 proběhlo v Habrech 

I shromáždění delegátů sborfi dobrovolných hasiči... 

Aktualizace 

Byla aktuaizována rubrika * 0< 
ve kterém můžete dohledat oce 

lenění "1! Pro větší přehlednost byl nově vložen soubor ve formátu pdf., 
nění udělená člením sboru 1 před rokem 1989.... 

Pražská sedmička 

Jako téměř každý měsfc jsme v pátek 19.3.2010 daroval krev, nebo Její složky, na Transfuznin oddělení 

p f̂nX^nernocnice' Mnuly měsfc isme po odběru navštíví centrální stanld pražských hasičů, která 

H ^ l t e r « ^ . 

Požár travního porostu 

18. 3. 10 v 15:12 hod., byl jed 
v ufia Havlíčkova (směr Bojiště). 

Inotce vyhlášen poplach na hofio travní porost za posledním rodinnými domky 
Na msto události vyjela jako prvníjednotka H25 z Ledče a... 

I Třetí v krajském kole Zlatého erbu 2010 

poklesla pod úroveň 80 cm a tím I. stupeň SPA pominul. 
Průběh jarní povodně tak připomínal loňskou situaci, tehdy 
se hladina řeky Sázavy zvedla na 109 cm a také se udržela 
ve svém korytě. 

• Řeka Sázava opět zahrozila 
S příchodem jara začala opět hladina řeky Sázavy stoupat. 

V pondělí 22.3. ráno dosáhla I. stupně povodňové aktivity 
(SPA) - stavu bdělosti. V 8:15 hodin nám tento stav nahlá-
sili za světelské radnice, v 8:20 byla na vodoměrné lati pod 
ledečským mostem změřena hladina na úrovni 95 cm, což je 
15 cm nad hranicí I. stupně SPA a v 10:14 hodin byl dálko-
vým odečtem zaznamenán stav hladiny 1,016 m. 

Starosta města ihned informoval o dosažení I. stupně 
SPA členy místní povodňové komise a také starostu Zruče 
nad Sázavou, kde se hladina vyšplhala již těsně pod hrani-
ci II. stupně SPA. U nás nám k tomu chybělo ještě 20 cm 
a nejvyšší hladiny řeka dosáhla druhý den 23.3. ráno, kdy 
vystoupala na 103 cm. Na této úrovni prakticky setrvala až 
do pátku, kdy začala postupně opadávat a v sobotu 27. 3. 

Ledečská hokejová hobby liga 2009/2010 
Vítězem I. skupiny Ledečské hokejové hobby ligy (LHHL) 

se v ročníku 2009/2010 stal tým HC Bohumilice, který ve 
finálové sérii porazil ve dvou zápasech (3:1 a 5:4) obhájce 
trofeje tým SKK. Na třetím místě se pak umístil tým KOLA 
Ledeč, který v zápasech o třetí místo porazil tým ATOS. 

Ve druhé skupině si vítězství odnesl tým Dřevo - Tvrdík 
a druhý skončil tým Krokodýl. Dalším týmem byla Prosíčka, 
která porazila v zápasech o třetí místo tým Stavitelství Mutl. 

Letošního ročníku LHHL se zúčastnilo celkem 26 týmů 
rozdělených do 2 skupin. V ledečské ATOS aréně bylo 
v rámci LHHL 2009/2010 sehráno celkem 343 zápasů, vstře-
leno 2 292 branek a na trestné lavici bylo v základní hrací 
části odseděno celkem 2 964 minut, což je více jak dva dny 
v kuse! V této „disciplíně" suverénně zvítězil tým Hněvkovic 
s 277 trestnými minutami a stal se tak nejtrestanějším týmem 
letošního ročníku! Naopak nej slušnějším týmem letošního 
ročníku byl tým KOLA Ledeč s 54 trestnými minutami. 

Slavnostní předání cen všem zúčastněným týmům proběh-
lo ihned po ukončení finálového utkání ve čtvrtek 1. 4. 2010. 
Ceny připravené organizátory soutěže předával starosta měs-
ta Stanislav Vrba a jednatel TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. pan 
Jaroslav Nekola. 

Je namístě poděkovat organizátorům soutěže Technickým 
službám a HC Ledeč nad Sázavou, všem rozhodčím a hrá-
čům, moderátorovi a časoměřiči finálových bitev Honzovi 
Malíkovi a v neposlední řadě divákům, kteří zápasy LHHL 
v hojném počtu celou sezónu sledovali. 
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'STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
příspěvková organizace 

(Ledeč nad Sázavou, Mizerou 82 

pořádá 

TANEČNÍ 20/0 
Zápis proběhne 

od 26. H. 1 0 1 0 

v kanceláři S\JC Ledeč, 

/Hizerov &Z (Husovo nám. ZHZ). 

kde budou k dispozici přihlášky. 

V ceně kurzu je 9 vyučovacích 

lekcí a H prodloužené. 

Termín: 5. 9 . - 2 7 . / / . 2 0 / 0 

Cena kurzu - 1100 Kč 
V případě bližších informací kontaktujte 

p. Svobodovou na tel. 73£ 539 I1Z 

'Přihlášku a pokyny najdete také na našich 

stránkách www.svcledec.cz 

LT PALCAT - PLANA 
NAD LUŽNICÍ 2 0 1 0 

Pojďte s námi zažít týden plný 
aktivit - lodě, lezecká stěna, 

volejbal, koupání, diskotéky, výlety, 
noční hry, celotáborová hra Plavba 

pirátskou lodí. Naše pomyslná loď za 
dobrodružstvím 

vyplouvá 25. 7. 2010 
a připlouvá 1. 8. 2010 

Celá plavba bude stát 2.950,- Kč 

Kotviště - základna Palcát se nachází 
asi 3 km od Plané nad Lužnicí. Kapacita 
se skládá ze čtyřlůžkových chatek, 
jídelny, hřiště pro sportovní vyžití, 
stolů pro stolní tenis, volejbalového 
kurtu pro beach volejbal, lezecké stě-
ny, lodě. Doprava zajištěna autobusy. 
Strava - 5x denně (vaří naše kuchař-
ky) a pitný režim. Tábor je vhodný pro 
děti od 2. tříd, ale i pro starší. Program 
vždy tvořen pro danou věkovou sku-
pinu. Bližší informace a závazné při-
hlášky obdržíte v SVC Ledeč (Centrum 
- DDM, Husovo náměstí 242). 

Uzávěrka přihlášek 14. 5. 2010! 
(nebo s naplněním kapacity). 

Přihlášku a tiskopisy také možno 
stáhnout na www.svdedec.cz 

SLUNEČNÍ z a t o k a 
Letní dětský tábor u Ledče n. S. pro děti od 6 do 15 let 

Lesní areál u řeky Sázavy, ubytování na pokojích v budově, 
lůžkoviny, strava 6x denně, pitný režim, elektřina, WC. 

V termínech: 31. července - 1 4 . srpna, 
14. srpna - 28. srpna 2010 

CTH: ZA VŠECHNO MŮŽE ČERT aneb Hádky s čertem 

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

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

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

POJĎTE S NÁMI ČISTIT ŘEKU SÁZAVU 
Čištění řeky Sázavy se uskuteční od pátku 16. dubna do neděle 18. dubna 2010. 

Cílem tohoto jarního úklidu Sázavy je vyčistit řeku a její břehy od odpadků a nečistot, 
se kterými si příroda sama neporadí. Jsou sbírány PET lahve, plastové obaly, folie, 
hadry, drobné spotřebiče, kusy nábytku a další odpad. Odpadky sbírají dobrovolníci 
na lodích i jdoucí pěšky podél řeky do připravených pytlů. 

V rámci celé akce bude pod taktovkou tří organizátorů (Posázaví o.p.s, MAS Lípa 
pro venkov a Sázava 21, o.s.) vyčištěno celkem přibližně 150km řeky. Celá akce 
navazuje na předchozí čtyři ročníky čištění, které úspěšně proběhly na dolním toku 
Sázavy v režii Posázaví, o.p.s. Akce Čistá Sázava je nekomerční aktivitou. 

Občanské sdružení Sázava 21 si letos vzalo na starost vyčištění středního toku Sáza-
vy od Havlíčkova Brodu po Budčice. Jedná se o část toku Sázavy ležící v kraji Vysoči-
na. Akce se koná pod záštitou projektu Vysočina 21, kterou realizuje kraj Vysočina. 

„ Naším cílem do budoucna je zapojení dalších úseků a čištění řeky Sázavy v celé 
délce jejího toku. Vodní toky protkávají rozsáhlá území napříč administrativními hra-
nicemi. Chceme dát najevo, že problematiku přírody a krajiny je potřeba řešit koor-
dinovaně ve větším území, nikoliv jen jednotlivými oddělenými zásahy, " říká Martina 
Hupková, manažerka projektu. 

ČISTÁ REKA SÁZAVA 2010 
16, - 1 8 . dubna 2 0 1 0 J 5 2 2 2 S L 

Akce je založena na úsilí a ochotě všech zúčastněných. Každá pomocná ruka je 
vítána. Aktivně se můžete zúčastnit jako dobrovolníci na lodích nebo na souši. Kon-
krétní informace jsou zveřejněny na www.sazava21.cz, stejně jako úseky čištění spolu 
s časovým harmonogramem. Dobrovolníci, kteří čistí břehy, se mohou ke skupinám 
připojit kdykoliv v průběhu čištění. 

Bude zajištěna příjemná atmosféra, pracovní pomůcky, tričko s logem akce, občer-
stvení a pro vícedenní účastníky nocleh. Přispět můžete také poskytnutím pracovních 
potřeb (pytle, rukavice, nářadí, hygienické potřeby) nebo jídla pro dobrovolníky (ná-
poje, ovoce, zelenina, pečivo, upečená bábovka). Podpořit akci můžete také větším či 
menším finančním darem. 

Zájemci o jakoukoliv formu pomoci a podpory se mohou přihlašovat u manažer-
ky projektu Martiny Hupkové na e-mailu: hupkova@sazava21.cz nebo na tel.: +420 
722 680 333. Těšíme se na spolupráci a na užitečně i příjemně strávené chvíle při 
čištění řeky Sázavy. -sv-

• • • • H H H H M 

SVČ, za podpory rozvojového fondu kraje Vysočina a Ledeč n. 5., pořádá 

LEVZČSKÝTANEČNÍPOHÁR - V / / / . ROČNÍK 
Nepostupová a neprofesíonální soutěžní přehlídka tanečních skupin 

Datum soutěže: sobota 11. H. 2 0 1 0 (termín doručení přihlášky do 2 . H. 2 0 1 0 ) 

Program: 7É0 " 9:30,- prezentace, prostorové zkoušky, porada poroty 

930 - zahájení vlastní soutěže 

1830 ~ ukončení soutěže 

ř^ísto konání: Ledeč nad Sázavou ~ sokolovna ~ Tyršovo nábřeží 

Zápisné za jedno vystoupení (maximálně H minuty}. Skupiny - 150,- Kč, jednotlivci/dua - 100,- Kč 

Podrobnější informace na tel: 569 1Z6 H15, 136 539 11Z nebo na svobodova@svcledec.cz 

Hlavní orej&fyiZQtor soutěže Ivana Svobodová 

Nelíbí se Vám, co všechno se dá najít v okolí řeky Sázavy? 
PET lahve, plastové obaly, hadry, domácí spotřebiče, kusy nábytku. 

]e to odpad, se kterým si řeka sama neporadí. 
Chcete pomoci řece Sázavě? 

Zapojte se i Vy jako dobrovolníci do čištění řeky Sázavy! 
Pomožte přírodě a ukažte, že Vám není jedno, 

jak řeka Sázava ve Vašem okolí vypadá. 

Sázava 21, o.s. (Havlíčkův Brod - Budčice) + MAS Lípa pro venkov (Budčice - Kácov) + Posázaví, o.p.s. (Kicov - Plkovlce) = ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2010 
Projekt probíhá v koordinaci s projektem "čistá Vysočina", kterou realizuje kraj Vysočina v rámci projektu Vysočina 21 

Letos probíhá čištěni středního toku Sázavy 
v režii Sázavy 2t v úseku od Havlíčkova Brodu do Budčlc. 

Zápolit se můžete jako dobrovolníci nebo přtspét materiálním či finančním darem. 
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Situace na trhu práce 
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu 

Ledeč nad Sázavou k 31. 3. 2010 činila 
10,70 %, což je 570 uchazečů o zaměst-
nání (z toho 280 žen). Přímo ve městě 
Ledeč n. S. je 317 nezaměstnaných, 
míra nezaměstnanosti je zde 10,11 %. 

Počet volných pracovních míst na 
Ledečsku činil k 31. 3. 2010 celkem 
12 míst. Na jedno volné pracovní místo 
připadá na Ledečsku 47,50 uchazeče o 
zaměstnání. 

ÚSPĚCHY LEDEČSKÝCH MLADÝCH MUZIKANTŮ 
Dne 4. března 2010 se v ZUŠ Havlíčkův Brod konalo krajské kolo soutěže v komorní hře 

dechových nástrojů, které se zúčastnilo 23 komorních seskupení ze základních uměleckých škol 
kraje Vysočina. Máme radost, že i naši žáci se svými učiteli přijali výzvu k účasti v tomto nároč-
ném soutěžním klání a že se v silné konkurenci větších škol neztratili. 
Umístění: 
Luboš Dufek a Dominik Horáček - duo tru-

bek I. kat. (uč. Jan Kovář) - 1. místo 
Tereza Brabcová, Martin Rajdl a Vít Šťastný 

- trio klarinetů I. kat. (uč. Karel Růžek) 
- 2. místo 

Iva Pecová, Petr Horný a Jan Jahn - trio kla-
rinetů IV. kat. (uč. Vladislav Vondrouš) 
- 3. místo (foto Luboš Dufek a Dominik 
Horáček) 

V měsíci březnu se zúčastnil soutěže také 
Taneční orchestr ZUŠ Ledeč n. S. řízený uč. 
Jiřím Růžičkou. V krajském kole soutěže 
orchestrů ZUŠ v Pelhřimově získal za svůj 
výkon 3. cenu. Blahopřejeme a děkujeme 
všem žákům i jejich učitelům za dobrou re-
prezentaci! 

ZVEME VÁS NA KONCERTY NAŠICH ŽÁKŮ 

A B S O L V E N T S K Ý K O N C E R T 
V neděli 18. dubna v 15 hodin vystoupí někteří z letošních absolventů Základní 

umělecké školy Ledeč nad Sázavou na slavnostním koncertě v sále ZUŠ v ZŠ 
Komenského ul. . „ „ z 

KONCERT SOUBORU Z U S 
23. 4. 2010 od 15.30 hod. dechový orchestr v lidovém tónu, od 16 hod. koncert 

Stalo se už tradicí, že vždy koncem dubna rozezní sokolovnu hudební tělesa Základ-
ní umělecké školy v Ledči nad Sázavou. Jako vždy i letos se představí naše dechovka, 
taneční orchestr, akordeonový, kytarový, flétnový a klávesový soubor a pěvecký sbor 
Hlásek. Přijďte si poslechnout, na konci si s našimi dětmi můžete jako vždy zazpívat. 

ZUŠ Ledeč nad Sázavou oznamuje, že pro příští 
školní rok 20010/2011p^ímá žájydotěchtooborů 

HUDEBNÍ 
• přípravná hudební nauka - cílem výuky je • hra na akordeon 

hravou formou rozvíjet hudebně pohybové, • hra na klavír 
rytmické a pěvecké schopnosti dítěte (pro • hra na housle 
žáky od 5 let) • hra na kytaru 

• hra na zobcovou flétnu • hra na bicí nástroje 
• hra na dechové nástroje - s výhledem hry • hra na el. klávesy 

v dech. orchestru - trubka, tenor, lesní roh, • pěvecká hlasová výchova 
tuba, klarinet, saxofon, příčná flétna a další • pěvecký sbor 

Žáci mají možnost bezplatného zapůjčení hudebních nástrojů pro domácí cvičení. 
Žáci se v průběhu studia zapojují do následujících nástrojových seskupení, která ve škole působí: 
• orchestry: dechový, taneční, akordeonový, kytarový 
• soubory: flétnový, klávesový a další komorní seskupení 

VÝTVARNÝ 
malba, kresba, grafika, keramika, fotografování (pro žáky od 6 let) 

UTERÁRNĚ-DRAMATICKÝ 
dramatická výchova (pro žáky od 7 let) 

TANEČNÍ 
taneční průprava, základy lidového, moderního-scénického a klasického tance (pro žáky od 5 let) 

CO NABÍZÍ NAŠE ZUŠ? 
Kvalitní a smysluplné trávení volného času dětí 
Závazné učební plány a učební osnovy schválené MŠMT 
Uměleckou profilaci v oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém 
Pedagogický sbor složený z absolventů vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 
Uplatnění žáků ve velkém množství souborů, orchestrů, v pěveckých sborech 
Vlastní výstavy, vernisáže, představení, koncerty, divadlo 

P Ř I H L Á Š K Y P Ř I J Í M Á M E D O 1 5 . Č E R V N A 
-JL-

Průměrná míra nezaměstnanosti 
v okrese Havlíčkův Brod k 28. 2. 2010 
byla 10,62%. 

ZUBNÍ POHOTOVOST 
DUBEN 2010 

10.-11.4. 
Dr. Palánová, 
Humpolecká 244, 
Havlíčkův Brod 

569 426 103 

17.-18.4. Dr. Němcevová, 
Golčův Jeníkov 35 

569 442 394 

24.-25.4. 
Dr. Bohanes, 
Lánecká 970, 
Světlá nad Sázavou 

569 453 246 

1.-2.5. 
Dr. Richter, 
Jirásková 669, 
Chotěboř 

569 626 481 

8.-9.5. Dr.Dufková, 
Vilémov 

569 449 130 

15.-16. 5. 
Dr. Laštovičková, 
Kalinovo náb. 605, 
Havlíčkův Brod 

569 425 751 

PPRE$TM,sm 
Prádelna Marie Majerové 63, Ledeč nad Sázavou 

rozšiřuje odl dubna 2010 
své služby praní a mandlování prádla 
o sběrnu prádla pro chemické čištění. 

Provozní doba PO-PÁ 6-18 hodin, 

ZPRACUJI unse onnouc pRiznnnf 

n PREHLEDV PRO OSSZ B POJIŠŤOUnU 

H o n t a h t 133 500 218 

Vrom^mu k a n c e l á ř 
v Lcbčí ti. Sár . 

Husovo tiáměstí. 
Rozvmitivji t i Á j e m . 

T e l . (.>0» 3S4 150 
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Úspěchy našich 
studentů ve 

francouzském jazyce 
Dne 18. března se studenti naší ško-

ly zúčastnili krajského kola konverzační 
soutěže ve francouzském jazyce a všich-
ni obstáli na výbornou. 
V kategorii B2 Markéta Sýsová (Septi-

ma) obsadila 4. místo. 
V kategorii B1 Veronika Uhrová (III.B) 

obsadila 3. místo. 
V kategorii A2 Gabriela Krofiánová 

(Kvarta) obsadila 5. místo. 
V téže kategorii A2 Iveta Beránková (Ter-

cie) obsadila 1. místo a postupuje do 
celostátního kola. 
Všem zúčastněným děkujeme za vzor-

nou reprezentaci školy a blahopřejeme 
k dosaženým výsledkům. 

PaedDr. Ilona Dokoupilová 
IBHHMMHMHHBMMHMHH 

DOBŘÍ IV ZEMĚPISU 
Ve středu 17. 3. 2010 se naši studenti opět zú-

častnili okresního kola olympiády ze zeměpisu v Hav-
líčkově Brodě a opět byli úspěšní. Martin Štěpánek 
(2.S) získal 1. místo v nejvíce obsazené kategorii B 
zaměřené na regionální zeměpis Austrálie, Oceánie, 
Afriky, Atlantského oceánu a Ameriky a 13. dubna 
bude reprezentovat naši školu v krajském kole ve 
Ždaře nad Sázavou. Iva Kovandová (8.0) skončila 
na pěkném 3. místě v obtížné kategorii D, zaměře-
né tentokrát na fyzickou geografii - atmosféru a na 
regionální geografii Evropy. 4. místo pak ve stejné 
kategorii získal Roland Klimant (8.0). Škoda jen, 
že kvůli nedorozumění nedojel do Havlíčkova Brodu 
náš poslední, v minulosti úspěšný, reprezentant Jir-
ka Dolejší (2.S). Olympiáda ze zeměpisu se skládá 
zpravidla ze 3 částí: z práce s atlasem, z práce bez 
atlasu a z praktické části (= práce s mapami, zpraco-
vání a rozbor geografických dat či u poslední katego-
rie z různě zaměřených projektů). Díky tvorbě různých 
školních vzdělávacích programů na jednotlivých ško-
lách se jen obtížně hledají autorům olympiády tema-
tické celky, které jsou odučeny na všech školách ve 
stejném termínu. 0 to více je složitější se na olympi-
ádu na školách připravit a o to více je cenné dobré 
umístění v různých kategoriích soutěže. 

Za vyučující zeměpisu Jaroslav Šťastný 

Angličtina na gymnáziu 
slavila úspěchy 

V lednu proběhlo na naší škole školní kolo 
olympiády v anglickém jazyce. Do okresního kola 
postoupili v jednotlivích kategoriích 4 žáci. 

Z okresního kola si všichni čtyři odvezli skvělá 
umístění. V kategorii Prima, Sekunda - Vlasti-
slav Ryšavý 3. místo, v kategorii Tercie, Kvarta -
Gabriela Krofiánová 1. místo a v kategorii střední 
školy - Dominik Krejčík 1. místo a Zuzana Pav-
lišová 2. místo. 

Vítězové postoupili do krajského kola pořáda-
ného v Jihlavě. Ve veliké konkurenci mezi vítězi 
okresních kol vybojovali Gabriela Krofiánová 
3. místo a Dominik Krejčík 4. místo. O tom, že 
jsou to skvělá umístění, svědčí fakt, že o pořadí 
většinou rozhodovaly pouze jednobodové rozdíly. 
Všem účastníkům děkujeme za výbornou repre-
zentaci naší školy a srdečně blahopřejeme. 

Učitelé anglického jazyka 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - 1 
Kategorie se pořádá pro žáky 8. a 9. tříd, vždy se skládá z úkolů, které se týkají mluvni-

ce, a ze slohové práce na zadané téma. Školního kola se na gymnáziu zúčastnilo 40 žáků 
a nejvíce bodů získala Tereza Barešová z tercie, proto postoupila do okresního kola, které 
se konalo v Havlíčkově Brodě. I v něm byla Tereza úspěšná - obsadila třetí místo. Podle 
zveřejněných výsledků je zřejmé, že nejvíce porotu oslovila její slohová práce - jako jediná 
ze třiceti soutěžích obdržela 10 bodů, tedy maximum. 

Zadání: Sedím na prázdném nádraží a dívám se na (volný slohový útvar) 

Sedím na prázdném nádraží a dívám se na ty klidné koleje. Jsou prázdné a vedou do 
daleka. Nemají snad konec ani začátek, jen čekají, kdy se setkají s druhou kolejí a spojí se 
v jednu. 

Když se tak dívám na ty prázdné koleje, napadá mne jedna otázka. Kdyby byly koleje 
živé, hádaly by se? Nevím, ale díky tomu, že mají tak obrovskou zodpovědnost, musí vydr-
žet pospolu. Nemůže jedna říci: „Ahoj!" a odejít pryč. Ne, protože mají právě tak velkou 
zodpovědnost. Vlaky na ně spoléhají. Jezdí po nich už jakou dobu a stále nepotkaly koleje, 
které by nebyly u sebe. Koleje jsou prostě věčné kamarádky. I když se občas hádají. 

Sedím na prázdném nádraží a dívám se na ty klidné koleje. Kdy asi přijede vlak? Velké 
nádražní hodiny stále postupují, ale nádraží je stále liduprázdné. Tak prázdné a tiché. 
Výpravčí podřimuje u hrnku s kávou. Prodavačka lístků si v pokladně lakuje nehty. Má 
cenu vůbec čekat? Dočkám se někdy toho zvuku, kdy uslyším, jak kola vlaku předou tiše po 
kolejích? Dočkám se zastavení a oblaku páry? Nebo toto nádraží úplně usnulo? Vlak asi 
nemá takovou zodpovědnost jako koleje. Když se mu nechce jezdit, prostě zastaví a dělá, 
že mu upadla nějaká součástka. To koleje ne. Ty musí poslouchat a stát klidně a pořád na 
svém místě. 

Sedím na prázdném nádraží a dívám se na ty klidné koleje. A v dálce slyším houkání 
vlaku. No, to je dost, pomyslím si. Vlak se uráčil přijet. 

Jak tak sedím na tom prázdném nádraží a přemýšlím o vztahu kolejí a vlaku, napadá 
mě sousta věcí. Koleje, tak maličké oproti obrovskému vlaku. Ony musejí poslouchat a 
přizpůsobovat se diktování vlaku. Nemohou si dělat, co chtějí, ale přesto bez sebe nemohou 
existovat. Co by pro nás znamenal vlak bez kolejí? A co koleje bez vlaku jen tak posazené 
na zemi? Nic! A stejné je to přeci i u lidí. Každý potřebujeme někoho, abychom mohli exis-
tovat, ať už je hodný, nebo zlý. Sami bychom byli jistě zoufalí. 

„ Túúú... " Slyším, jak vlak přijel do mé stanice a nádraží jako by se probudilo. Jen jsem 
se pousmála a uvědomila se, že ani já bych se dnes neobešla bez vlaku. Musím se přece 
nějak dostat do školy... 

Stínadla zpívají 
Kdo šel na konci března v odpoledních hodinách kolem Mateřské školy na Stínadlech, 

mohl slyšet dětský zpěv. A aby ne! Probíhala zde pěvecká soutěž „Skřivánek". Na slavnost-
ní odpoledne přišli děti podpořit nejen rodiče, ale i prarodiče a sourozenci. Atmosféra byla 
báječná! Děti soutěžily ve třech kategoriích (od 3 do 4 let, od 4 do 5 let, od 5 do 6 let). Je-
jich pěvecké výkony hodnotila odborná porota ve složení Jana Laudátová - ředitelka ZUŠ, 
Liběna Cepová - učitelka ZUŠ a Milan Štěpánek - zástupce ředitelky ZŠ. V samém úvodu 
vystoupily děti ze ZUŠ s krásným vystoupením a po krátkém rozezpívání soutěž začala. 
A zpěváčci to neměli vůbec lehké, vždyť mnozí vystupovali před tak velkým obecenstvem 
a porotou úplně poprvé! Nechybělo ani výborné občerstvení pro děti i pro rodiče, které 
připravily naše kuchařky - Ivanka Bušová a Maruška Sýkorová. 

Mnohokrát děkujeme: odborné porotě, dětem ze ZUŠ, kuchařkám, panu Kunáškovi (za 
drobné dárečky), rodičům, že s dětmi nacvičili krásné písničky a samozřejmě těm, bez 
kterých by se dnešní hezké odpoledne neobešlo - učitelkám. 

A naši vítězové: 1. kategorie: 1. místo Anežka Holatová, 2. místo Natálka Uhrová, 
3. místo Ondřej Sláma. 2. kategorie: 1. místo Kuba Petrus, 2. místo Anetka Drahozalo-
vá, 3. místo Ájinka Zítková, 3. kategorie: 1. místo Ládík Tůma, 2. místo Vítek Chvátal, 
3. místo Klárka Čermáková 

Upozornění pro rodiče 
- DOPLNĚK INFORMACI Z BŘEZNOVÝCH LN 

K zápisu (19.-20.4.2010) si rodiče přinesou: 
- potvrzení o zaměstnání obou rodičů 
- občanský průkaz (ověření trvalého bydliště) 

Zápis bude probíhat pouze na školní rok 2010-2011. 
Datum podání žádosti není rozhodující, proto zvažte prosím 

čas příchodu k zápisu, předcházíte tak zbytečnému čekání. 
Děkuji Jarmila Dvořákové 
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JARNÍ FOTBALOVÁ 
SEZONA 2010 

Fotbalová sezona je již v plném proudu. Chtěli bychom 
našim fanouškům, sice trochu opožděně, předat informace 
o dění v našem fotbalovém „A" týmu. Před zahájením letní 
sezony odešlo z kádru A týmu, který zoufale bojoval o zá-
chranu (skórovali - Pechanec 11,Turek 8, Mikula 7, Vosyka 2 
a Sedláček). Myslel jsem, že už se kádr bude jen a jen doplňo-
vat, bohužel je to jinak! Před zahájením jarní sezóny z A týmu 
dále odcházejí - Lukáš Krupička, Pavel Simek (konec hosto-
vání), na hostování naopak odchází Jiří Šťastný, Pavel Edr se 
sám hlásí k B týmu. Jedinou posilou je tedy návrat z hostová-
ní Františka Hoffmana, jinak budeme muset využívat vlastní 
odchovance z B týmu a dorostu. Přestože jsme jednali s ně-
kolika hráči, do Ledče seje nepodařilo získat. 

Je to otázka ekonomiky. Není se co divit, že nepomohou 
hráči jiných týmů, když nepomohou ani oslovení hráči naše-
ho „béčka". Jakou základnou je B tým, se musíme zamyslet. 
Jak říkal republikán dr. Sládek - k tomu se ještě vrátíme. 
Abychom jenom nenaříkali. Musíme se pochlubit, že naše 
A mužstvo v zimní přípravě vyhrálo, po velmi dlouhé době, 
34. ročník turnaje Bernard Cup. Velkým kladem bylo, že 
jezdil dostatečný počet hráčů a zapojili se i dorostenci, kteří 
jsou příslibem příštích let. 

Výsledky v zimní přípravě: Ledeč - Herálec 1:1, Hum-
polec B 3:0, Lípa 2:1, Humpolec B 3:2, Stoky 0:1, Trhový 
Štěpánov 5:4, Zbraslavice 2:2 - celkem 3x výhra, 2x remíza 
lx prohra a skóre 14:9. 

Do jarní sezóny počítáme s tímto kádrem: brankář: Jo-
sef Vitiska (doufáme, že by pomohl i Jaroslav Habásko). 
Obránci: Václav Šťastný, Martin Pokorný, Jan Lebruška, 
Petr Pešek, Lukáš Hauser, Aleš Příhoda. Záložníci: Milan 
Geher, Martin Janovec, Petr Janů, Jiří Slavětínský, Michal 
Procházka. Útočníci: Jiří Voplakal, Ondra Pajer, František 
Hoffman. 

Realizační tým pracuje v tomto složení: předseda - Otto 
Vopěnka, sekretář - František Milichovský, členové - Mi-
loslav Šimek, Jan Lebruška, Václav Horajs, trenér Miroslav 
Kouba, vedoucí mužstva - Petr Pešek a Josef Vitiska. 

Věříme, že nás jako fanoušci a příznivci fotbalu podpoříte 
svými hlasivkami a společně zajistíme Ledči pro příští se-
zónu start v krajské soutěži I.A třídy. A jedna dobrá zpráva 
nakonec. Fotbalisté mají svoje webové stránky, kde najdete 
informace od přípravky až po „áčko". Tak tedy hledejte na: 
www. fotbal-ledec. cz 

sobruslařky HC Ledeč 
nad Sázavou zúčastnily 
pohárových závodů CKS 
v Olomouci pod názvem 
Olomoucká bruslička. 

Anetka Juhaňáková zde 
obsadila krásné 2. místo 
v kategorii Žačky nej mladší 
z celkového počtu 26 závod-
nic z celé České republiky, 
ve své volné jízdě měla zařa-
zeny všechny dvojité skoky. 

Eliška Lísková zde ob-
sadila 9. místo v ostaršené 
kategorii Žačky mladší 
z celkového počtu 22 zá-
vodnic. Závodila zde s o 2 

KARNEVAL A REJ 
MASEK NA LEDĚ 

Ke konci měsíce března se v Atos aréně v Ledči nad Sázavou 
uskutečnil v rámci zakončení zimní sezony 1. karneval a maš-
karní rej na ledě. Zúčastnilo se ho na padesát masek. Představil 
se zde i oddíl krasobruslení působící při HC Ledeč nad Sáza-
vou, dvě mladé úspěšné závodnice předvedly své volné jízdy. 
Pořadatelé vybrali z masek Krále a Královnu karnevalu a čtyři 
nejhezčí karnevalové masky. Karnevalu se zúčastnili i zástupci 
HC Ledeč n. nad Sázavou: Vladimír Krčil - generální manažer 
a předseda klubu a Vladislav a Milan Egartovi - trenéři mlá-
dežnického hokeje. Celá akce se konala ve spolupráci s havlíč-
kobrodskou pobočkou VZP a Pepsi cola a spoluúčasti klubu HC 
Ledeč nad Sázavou. 

Slad. 

Fotografie je z turnaje Bernard Cup, kde chybí několik 
hráčů základní sestavy áčka - věřme, ze se realizačnímu 
týmu podaří ještě během jara dodat repre fotku celého 
ty mu. 

M. Kouba 

ÚSPĚCH NA OLOMOUCKÉ 
BRUSLIČCE 

20. března 2010 se kra-

roky staršími konkurentka-
mi a se svým krátkých pro-
gramem a volnou jízdou se neztratila. 

Paní trenérka Zina Suchánková je s výkony svých svěřenkyň 
spokojená, po zdařilé sezóně protkané pěknou dřinou mají děv-
čata splněny výkonnostní testy potřebné pro příští a přespříš-
tí sezónu, jisté všechny dvojité skoky, které zvládají jakkoliv 
zkombinovat do dvoj kombinací. Nastává klidnější část pro kra-
sobruslařky, kdy budou děvčata dojíždět za ledem na udržovací 
tréninky, věnovat se suché přípravě, pojedou na soustředění. 
V plánech pro příští sezónu má již paní trenérka jasno: splnit 
testy č. 6 pro obě děvčata a plně se věnovat přípravě na novou 
závodní sezónu, dále nastal čas začít trénovat dvojitého axela 
a trojité skoky. 

Katka L. 

StffCÍW/iíj [»cřTít/J mami 
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^Dne 22. dubna uplyne jeden smutný 

rok od úmrtí paní £udmily bělouškové 

z JZedce nad Sázavou. Ušichni, kdo jste 

ji znali, věnujte jí prosím, spolu s námi, 

tichou vzpomínku. 

Vzpomínají a dekují 

manžel a Jetí s rodinami 
P 

(Dne II. května uplyne jeden smutný 

rok od úmrtí paní ZÁeňky Skalické 

z JZedZe nad Sázavou. ZKdo jste ji 

znali a měli rádi, vzpomeňte prosím 

tohoto výročí spolu s námi. 

Wekují - manžel a dětí s rodinou 

ZKrásné 60. výročí svatby oslavili 

dne 8. dubna 2010 manželé 

Jrantišek a ¿Alena ¿/Handlovi. 

ZDo dalších společných let přejeme 

hodně štěstí a hlavně pevní zdraví. 
(Dcera/ vnoučata, a pusinku posila i TJendulka 

P O D Ě K O V Á N Í 

TJelmi mě potěšilo blahopřání a dárkový baliček, 

kterého se mi dostalo k osmdesátinám. 

Dekuji ledečske radnici a zvláště její zástupkyni dr. Dlone 
CjDokoupilové, která mě navštívila. T>ake já přeji všem svým 

gratulantům pevné zdraví a hodně pohody do dalších let. 

¿František ¿jfflal 

CASH AND CARRY 
LEDEČ NAD SAZAVOU, PIVOVARSKÁ 703 

Velký sortiment sudového a lahvového piva, 

lihovin a l imonád. Možnost zapůjčení 

chladícího zařízení. Rozvozy zdarma! 

Otevřeno: PO - PÁ 7 - 15 hod. , tel.: 5 6 9 7 2 0 7 2 0 

0 SO, NE MOŽNOST ZAVOLAT NA TEL 603 598 175 

w w 

OKAMŽITÉ KOUPÍME 
ZA HOTOVÉ VÁŠ DÚM, 

CHALUPU, BYTU 
volejte ZDARMA 

800 100 576 
DO 48 HOD. VYPLATÍME 

VAŠE EXEKUCE, HYPOTÉKU 

© ( ¡ M G * 
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Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
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