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PO 13 LETECH - 13. ZÁŘÍ 2010 - NAVŠTÍVILA PODRUHÉ 
V HISTORII HLAVA STÁTU NAŠE MĚSTO. SVOJI NÁVŠTĚ-
VU KRAJE VYSOČINA ZAHÁJIL V LEDČI NAD SÁZAVOU 
PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY - PAN VÁCLAV KLAUS 

Více k prezidentské návštěvě čtěte uvnitř listu, na straně pět. 

(Foto: D. Kubát) 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 18. srpna 2010 

I. RM schvaluje: 
- změnu mobilního telefonního operátora, a to; společnost VODAFONE 

Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10. 
- výběr zadavatele na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky dle pořadí 

výsledku aukce, a to GRANT plus, s.r.o. Havlíčkův Brod a pověřuje sta-
rostu města Stanislava Vrbu podpisem mandátní smlouvy. 

II. RM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu Rámcové a Dílčí smlouvy na 

poskytování mobilních telefonních služeb se společností VODAFONE 
Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10. 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 30. srpna 2010 

III. RM schvaluje: 
- uzavření smlouvy o poskytnutí „Virtuální aukční síně PROe.biz" se spo-

lečností Sentinet s.r.o. za 134.400,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu 
města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- uzavření smlouvy o poskytování služby asistenční podpory k Virtuální 
aukční síni PROe.biz se společností Sentinet s.r.o. za 36.000,- Kč včetně za 
DPH a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- uzavření smlouvy „Zpracování a projednání územního plánu města Ledeč 
nad Sázavou" s firmou REGIO projektový ateliér s.r.o., se sídlem Hořická 
50, 500 02 Hradec Králové. Předmětem smlouvy je zpracování a projed-
nání územního plánu města Ledeč nad Sázavou, varianta s konceptem za 
855.000,- Kč včetně DPH ve lhůtě 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy. 

- žádost firmy Metropolitní s.r.o. H. Brod o vybudování vedení trasy k plá-
nované stavbě optické metropolitní sítě v Ledči nad Sázavou — 61. etapa 
v ulicích Z. Fibicha, A. Jiráska, M. Majerové, B. Němcové a Stínadla na 
základě sepsaných smluvních podmínek . 

- záměr firmy Tlapnet s.r.o. Čáslav na vybudování optické metropolitní sítě 
v Ledči nad Sázavou dle předloženého předběžného projektu, jako dočas-
ná stavba na dobu sedmi let. 

- bezplatné využití veřejného prostranství Husova náměstí v Ledči nad Sá-
zavou pro konání předvolebních shromáždění voličských stran do komu-
nálních a senátních voleb pro rok 2010 po předchozím písemném oznáme-
ní koordinátorů mítinků s Odborem samosprávy Městského úřadu Ledeč 
nad Sázavou.. 

- umístění reklamních věží mimo termín konání předvolebního mítinku na 
náměstí v Ledči nad Sázavou do ul. Koželská pod autobusovou zastávkou 
na základě místního poplatku dle Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč 
nad Sázavou č. 5/2003 čl. 15 písm. g. 

- možnost bezplatné prezentace vLedečských novinách a na plakátovacích 
plochách všem volebním stranám ve volebním obvodu Ledeč nad Sázavou. 

- uzavření Mandátní smlouvy o odborném poradenství ve věci zpracování 
daňových přiznání (ve spolupráci s pracovníky MÚ) s firmou PELF v.o.s, 
Husovo náměstí 15, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města Stani-
slava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- uzavření pojištění vozidla Suzuki u Uniqa pojišťovny a.s. Evropská čp. 
136, Praha 6. za cenu 6.105,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu podpisem této smlouvy. 

- pronájem části Husova náměstí o ploše cca 15 m2 dne 10.9. 2010 od 9,00 
do 12,00 hod. Zdravotní pojišťovně Metal-Aliance, Husovo náměstí čp. 
17, Ledeč nad Sázavou, k pořádání akce „Den zdraví" za částku 1.000,-
Kč vč. DPH. 

- žádost Českého kynologického svazu, Základní kynologická organizace 
730, Ledeč nad Sázavou, Hradec čp. 82 pořádání akce pro děti a veřejnost 
v prostorách celé rekultivované skládky Rašovec dne 5. 9. 2010 v době od 
14,00 hodin do 17,30 hodin. Pronájem pozemku je bezplatný. 

- zadání mostních prohlídek ocelovou visutou lávku u Kovofiniše a ocelo-
vou příhradovou lávku u Vilémovic firmě Petrásek Consult Praha, Řečic-
kého čp. 7, 169 00 Praha za celkovou částku 42.000,- Kč včetně DPH. 

- uzavření mandátní smlouvy na výkon prací TDI na stavbě „Rekonstrukce 
stanoviště autobusů na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou" s panem Jose-
fem Ptáčníkem, STAVREKO, Světlá nad Sázavou v částce do 40.000,- Kč. 

- provedení přístupu a příjezdu na pozemku parc.č. PK 2215/7 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou ze žulové kostky s tím, že vlastník pozemku parc.č. 185/1 
paní Erika Kubátová ze Smrčné provede stavební práce a Město Ledeč 
nad Sázavou dodá potřebný počet žulových kostek. 

- vybudování nových parkovacích míst na části pozemku p.č. 2215/33 v ul. 
Na Potoce před budovou č.p. 189 v Ledči nad Sázavou. 

- společnosti LEDLAB s.r.o. změnu nájemní smlouvy ze dne 30.9.2009 na 
nebytové prostory laboratoře v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, 
Habrecká 450, formou dodatku č. 1 ke stávající smlouvě, z důvodu změny 
v názvu společnosti na IMUMED s.r.o. 

- Františku Staníčkovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v ul. Če-
chova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.7.2010 do 31.10.2010. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 
výši 741,- Kč měsíčně. 

- „Dohodu o úhradě závazku" uzavřenou s Františkem Staníčkem ze dne 
23.7.2010. 

- „Dohodu o úhradě závazku" uzavřenou s Václavem Pavlíkem ze dne 
22.7.2010. 

- Františku Jandusovi žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7/2 
v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 
1.9.2010 do 31.12.2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájem-
né sjednané dohodou ve výši 1145,- Kč měsíčně. 

- „Dohodu o úhradě závazku" s Františkem Jandusem ze dne 11.8.2010. 
- nájemné za pronájem uvolněného bytu č. 6 v bytovém domě čp. 559 v ul. 

Na Sibiři v Ledči nad Sázavou panu Eduardu Žofkovi z Ledče n.S. ve 
výši 2544,- Kč/měsíc. Nájemní smlouvaje schválena od 1.7.2010 na dobu 
neurčitou. 

- pronájem 1 místnosti v II.NP o ploše 15,2 m2 v budově polikliniky čp. 450 
v Ledči nad Sázavou (600,- Kč/m2/rok) firmě PT Stones s.r.o. Nádražní čp. 
1247, Ledeč n. S. a pověřuje Stanislava Vrbu podpisem nájemní smlouvy. 

- uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OdMI/29/07-N ze dne 
1.3.2007 mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Oblastní charitou H. Brod na 
nebytové prostory v objektu čp. 1276 v I.NP v Ledči n.S. 

- odstranění havarijního stavu v budově ZŠ Komenského a zajištění od-
stranění zvýšené vlhkosti aktivním odvětráváním prostoru technologií od 
firmy Dobrý vzduch za 13.250,- Kč za jednu jednotku. 

- program jednání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 13.9.2010. 
- změnu výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných za-

kázek na „Technickou infrastrukturu Ledeč n. S. - Plácky -1 . část 18 rodin-
ných domků" ze zjednodušeného podlimitního řízení na otevřené řízení. 

- dodatek k mandátní smlouvě č. 1 ze dne 18.8.2010 na zajištění zadávacího 
řízení veřejné zakázky „Technická infrastruktura Ledeč nad Sázavou -
Plácky -1 . část 18 rodinných domků" formou otevřeného řízení se společ-
ností GRANT plus, s.r.o. Havlíčkův Brod. 

- návrh znění Oznámení o zakázce pro „Technickou infrastrukturu Ledeč 
nad Sázavou - Plácky -1 . část 18 rodinných domků" vypracované firmou 
GRANT plus, s.r.o. Havlíčkův Brod. 

- úpravu Smlouvy o poskytování pečovatelské služby v předloženém znění. 
- uzavření smlouvy „Smlouva o výpůjčce" s firmou EKO-KOM, a.s., Na 

Pankráci 1685/17,140 21 Praha. Předmětem a účelem smlouvy je bezplat-
né zapůjčení 27 kusů odpadových nádob na separovaný odpad. 

- provedení investice do změny systému přípravy TUV v nemocnici Háj 
v hodnotě 455 tisíc korun za následujících podmínek: 

- investici provede a uhradí společnost Nemocnice Ledeč - Háj, s.r.o., 
- vynaložené náklady budou Městem uhrazeny odečtem z nájmu, 
- Nemocnice se s Městem podělí o vzniklé úspory 50/50 po zbytkovou dobu 

nájmu. 

IV. RM neschvaluje: 
- předložený návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod majetku TJ Ko-

vofiniš, 

V. RM doporučuje: 
- Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou schválit pojmenování parku před 

kostelem svatého Petra a Pavla v Ledči na Park Patera Josefa Toufara. 

VI. RM jmenuje: 
- pro vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázek na „Technickou infrastruk-

turu Ledeč nad Sázavou - Plácky - I.část 18 rodinných domků": 
a) komise pro otevírání obálek - 28.9.2010 

- Martin Píbil, Zdena Čubanová, Jaroslav Doležal, MVDr. Pavel 
Vrbka, Luděk Šíma 

b) komise pro posuzování a hodnocení nabídek - 16.9.2010 
- Martin Píbil, Zdena Čubanová, Jaroslav Doležal, MVDr. Pavel 

Vrbka, Luděk Šíma 
c) náhradníci: 

- Tomáš Březík, ing. Břetislav Dvořák, Otto Vopěnka, Ing. Jan 
Čepa, Jiří Vrána 

VII. RM ruší: 
- své usnesení ze dne 9.6.2010 č.j. 9.2010/6RM-b), kterým uložila OMSS 

vymáhat dluh Františka Janduse za nájem a služby soudní cestou. 
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Stacionář v novém a další zprávy 
V posledním týdnu před začátkem nového školního roku se zaměstnanci stacionáře 

Petrklíč sešli po svých dovolených, aby před zahájením provozu připravili prostory 
stacionáře na příchod uživatelů služeb. Nejednalo se však pouze o generální úklid, ale 
také o výměnu podlahové krytiny ve velké společenské místnosti a kanceláři, o nátě-
ry všech radiátorů, o výměnu všech okenních parapetů. Po loňských nátěrech oken 
a venkovních parapetů jsme tak přispěli nákladem cca 30 tisíc korun ke zlepšení pra-
covního prostředí a údržbě svěřeného městského majetku. 

31. srpna až 2. září jsme strávili tři dni společně s deseti uživateli našich služeb 
v charitním zařízení o.s. Neratov v Orlických horách, kam se pravidelně a rádi vra-
címe. Je úžasné, co neziskové občanské sdružení v této obci dokázalo: domov, dílny 
a náplň každodenního života pro postižené spoluobčany. 

7. září dopoledne jsme společně se sociální a terapeutickou dílnou vyrazili do ho-
telu Kaskáda na bowling. Řada z nás s ním měla zkušenost již z Neratova, tak jsme 
si ostudu moc neudělali. V Kaskádě k nám byli pozorní, pohostili nás a nabídli nám 
pravidelné návštěvy jak bowlingu, tak i posilovny. Vše pro uživatele našich služeb 
zadarmo. Děkujeme. 

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ 
ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH 

zahajuje podzimní prodej 
ovocných stromků a růží 

9. října 2010 
Nyní v prodeji jehličnany, okrasné keře, 
kanadské borůvky, beztrnné ostružiníky, 

azalky, rhododendrony, vřesy. 

Prodejní doba: 
Po-pá: 8-16 hod. So: 8-12 hod. 

Ovocná a růžová školka Šťastných 
Hněvkovice - Nová Ves 2, 584 01 

Ledeč nad Sázavou 
tel. 569 722 518, 604 360 546 

www. skolka-stastny. cz 

14. září od 10:00 hodin pořádal stacionář Petrklíč v ledečské sokolovně již 7. roč-
ník pěvecké soutěže Karuzošou. Účastní se jí uživatelé sociálních služeb z celé ČR. 
Letos k nám dorazilo 14 zařízení a v sokolovně se tak tísnilo více jak 150 osob. V po-
rotě, jako každý rok, zasedli poslanec Bublán s manželkou Věrou, pan Kasal, starosta 
města Stanislav Vrba a ředitelka Oblastní Charity H. Brod Bc. Anna Blažková. Letos 
je doplnil též prezident Diecézní charity H. Králové Mons. Josef Suchár, ředitel Die-
cézní charity H. Králové RNDr. Jiří Stejskal a zpěvačka Lucie Junková. Soutěž mode-
roval pan Karel Hruša, natáčela televize All television a R1 Vysočina a jako host zde 
vystoupila dívčí pěvecká skupina LuŠtěLa z IX.B ledečské základní školy. Soutěž je 
přístupná veřejnosti, tak kdo měl z ledečských občanů zájem a chuť, přišel se mezi nás 
taky podívat. O soutěž jak vidno zájem je, proto v ní budeme pokračovat i v příštích 
letech. Děkujeme všem sponzorům, jmenovitě TJ Sokol, městu Ledeč nad Sázavou, 
prodejně BILLA, panu Karlu Hrušoví a členům poroty. 

Mgr. Iveta Vrbová 

PRONAJMU 
ve městě Světlá nad Sázavou, 

přímo v centru města, nebytové 
p r o s t o r y - c c a 75 m2 . Informace 

na tel.: 604 361 910 

PRODÁM 
zděnou patrovou chatu 3+1 na 

Přemilovsku (Kožlí) u Ledče n. S. 
Ústřední topení, nová kuchyňská 

linka, WC + sprchový kout. 
Krásná okolní příroda. 
Kontakt: 732 300 152 

KOSMETICKÉ 
OŠETŘENÍ NA 
PŘÍRODNÍ BÁZI 
Najdete nás na adrese -

Habrecká 450 (poliklinika), 
Ledeč n. S. 

Cena za ošetření 290,- Kč. 
Kontakt: 

Helena Prokopová, tel.: 
774 832 170 

v 

PRODÁM 
byt 3+1 (71 m2) 

v Ledči nad Sázavou. 
Kontakt na tel.: 736 772 095 

O K A M Ž I T Ě 
K O U P Í M E 

Z A HOTOVÉ 
V Á Š D U M , 

CHALUPU, B Y T 
volejte ZDARMA 
800 10O 576 

Do 48 hodin vyplatíme 
exekuce či hypotéku! 
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2010 

POLICIE CR 
LEDEČ N. S. 

Alkohol za volantem - z přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové látky 
je podezřelý ólletý muž z Ledče nad 
Sázavou. V pondělí 2. 8. v ranních 
hodinách jako řidič osobního vozidla 
Škoda Forman projížděl autobuso-
vým nádražím v Ledči nad Sázavou, 
přičemž nezvládl řízení vozidla a na-
razil do kovového zábradlí a odpad-
kového koše. Ke zranění osob nedo-
šlo. Provedenou orientační dechovou 
zkouškou na místě mu bylo naměřeno 
1,34 promile alkoholu v dechu. Řidič 
se následně podrobil odběru krve ve 
zdravotnickém zařízení. Hmotná ško-
da byla vyčíslena na 7.000Kč. 

Odstrojil vozidlo - v době od 2. 8. do 
5. 8. se neznámý pachatel nezjištěným 
způsobem zmocnil osobního vozidla 
Audi A6 modré barvy, ze kterého de-
montoval obě registrační značky a poté 
s vozidlem odjel z parkoviště v ulici 

Koželská v Ledči nad Sázavou, kde jej 
majitel počátkem července zaparkoval. 
Následně vozidlo odstavil do lesního 
porostu v katastru obce Bojiště, kde 
z tohoto odcizil čelní panel, palivové 
čerpadlo, 4 ks pneumatik včetně re-
zervního kola a další součástky. Poško-
zenému majiteli způsobil škodu ve výši 
nejméně 45.000Kč. 

Nevlastní řidičák a přesto řídil - v pá-
tek 6. 8. krátce po 22. hodině byl v Ledči 
nad Sázavou policejní hlídkou kontrolo-
ván 321etý řidič osobního vozidla. Pro-
vedenou orientační dechovou zkouškou 
mu bylo naměřeno 2,74 promile alkoho-
lu v dechu. Setřením na místě bylo ná-
sledně zjištěno, že muž není vlastníkem 
řidičského oprávnění. Ve věci byly za-
hájeny úkony trestního řízení pro pode-
zření ze spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. 

Nezvaný host - v noci z neděle na 
pondělí 9. 8. se dosud neznámý pacha-
tel vloupal do objektu kiosku na koupa-
lišti v obci Kožlí. Následně ve výčepu 
odcizil krabičku s finanční hotovostí, tři 
krabičky cigaret a mobilní telefon. Po-
škozeným majitelům vznikla škoda za 
více jak 15.000 Kč. 

Vloupal se do myslivecké chaty -
v pátek 20. 8. v době od 6 do 18 hodin se 
neznámý pachatel vloupal do myslivec-
ké chaty v obci Kožlí a odcizil vysavač, 
mobilní telefon, ošacení, cestovní tašky 
a pánskou kosmetiku. Poškozeným způ-
sobil škodu téměř 22 tisíc korun. 

Krádež horských kol - v sobotu 21. 
8. mezi 11. a 12. hodinou v Ledči nad 
Sázavou překonal dosud nezjištěný pa-
chatel zámek, kterým byla k zábradlí 
uzamčena dvě horská jízdní kola zn. 
Merida Nineti červeno-bílo-černé barvy 
a kola odcizil. Způsobená škoda přesa-
huje 90 tisíc korun. 

Policisté kontrolovali mládež -
v pátek 20. 8. od 20.45 hodin pro-
běhla na Havličkobrodsku policejní 
akce zaměřená na kontrolu zákazu 
podávání alkoholu osobám mladším 
18 let a to zejména v restauračních 
zařízeních v Havlíčkově Brodě, Přiby-
slavi, Světlé nad Sázavou a Ledči nad 
Sázavou. V rámci celé akce proběhla 
dále i dopravně bezpečnostní akce se 
zaměřením na jízdu pod vlivem al-
koholu. Celkem bylo zkontrolováno 
36 restauračních zařízení a přes tři 
stovky osob. Kontrolou bylo zjištěno 
22 mladistvých pod vlivem alkoholu, 
nejvíce nadýchal patnáctiletý chla-
pec, a to 1,11 promile. Za poskytnutí 
alkoholu mladistvým bylo uloženo 10 
blokových pokut v celkové výši 5000 
korun, další případy budou vyřešeny 
ve správním řízení. Během dopravně 
bezpečnostní akce bylo zkontrolová-
no přes osm desítek řidičů a uloženo 
8 blokových pokut. Alkohol za volan-
tem zjištěn nebyl. 

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, 
vedoucí OOP Ledeč nad Sázavou 

Přes 40 let jsem 
ve Vašem kraji 
jako doma 

Váš osobní 
politik 
Budu senátor na plný úvazek. Chci naplno hájit Vaše zájmy, 
zájmy Kutnohorska, Benešovská a Havlíčkotrodska tam, kde 
se tahá za nitky - v Praze, ve vysoké politice. 

Olga Zubová ^ 
kandiduje r 

do Senátu 
i za Ledeč nad Sázavou 
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PREZIDENT KLAUS S CHOTI V NAŠEM MESTE 
Krátká, ale o to víc srdečná návštěva prezidentského 

páru v Ledči nad Sázavou proběhla za krásného zářijo-
vého počasí. Prezidentský pár u nás na Vysočině přivítal 
nejprve pan hejtman Jiří Běhounek, který poté představil 
vzácné návštěvě pana starostu s manželkou. Ten pana 
prezidenta nejprve pohostil stopečkou Bohdanečské pá-
lenky a pak všichni tři v doprovodu svých manželek a za 
zvuků fanfáry dechového orchestru ZUŠ vystoupili na 
pódium, aby pozdravili občany. Na Husově náměstí ko-
lem Mariánského sousoší se v tu dobu tísnilo na 15 sto-
vek občanů, kteří se přišli podívat a pozdravit pana pre-
zidenta. Po úvodních slovech starosty města a hejtmana 
se k mikrofonu postavil pan prezident, pozdravil občany 
a rozšafným způsobem diskutoval hlavně s dětmi, které 
měly na pana prezidenta všetečné otázky. Po krátké dis-
kusi následovala ještě kratší a spontánnější autogramiá-
da, pod dozorem ochranky přesun na radnici, kde na pre-
zidentskou návštěvu čekali starostové obcí mikroregionu 
Ledečsko, ledečští zastupitelé, vedoucí pracovníci měst-
ského úřadu, velitelé HZS, Policie ČR a ředitel FU. Zde 
si prezidentský pár se všemi přiťukl sklenkou vína a také 
krátce pobesedoval. Po zápisu do kronik, pamětních listů 
a Ledečských novin obdržel pan prezident z rukou sta-
rosty města dar v podobě ručně vyšívaného znaku města 
na hedvábném podkladu a originál láhev Bohdanečské 
pálenky v dárkovém balení. 

Vše probíhalo za velké pozornosti médií, pod bedlivý-
mi pohledy ochranky a nenápadné asistence městských 
úředníků a pracovníků Technických služeb. Všem zúčast-
něným proto patří velké poděkování, jmenovitě pak mo-
derátorovi panu Karlu Hrušoví, zvukaři Milanu Chladoví 
ml., dechovému orchestru ZUŠ pod vedením pana Karla 
Růžka, dále též místním policistům, školákům, učitelům, 
fotografům a všem občanům, kteří se v pondělí 13. září 
2010 před 9. hodinou na ledečském náměstí shromáždili. 
(Foto: Sladkovský, Kubát) 

Stanislav Vrba, starosta města 

PozdmV čtenářům 
místního radničního zpravodaje 



I N F O R M A Č N Í SERVIS I N F O R M A Č N Í SERVIS I N F O R M A Č N Í SERVIS I N F O R M A Č N Í SERVIS 

• Nová třída v MŠ Družstevní 
Do budovy mateřské školy v ulici Družstevní na Pláckách 

mohlo 1. září 2010 nastoupit o 12 dětí více. O tolik míst byla 
totiž rozšířena kapacita této mateřské školy Nová třída vznikla 
přestavbou původního bytu. Přestavbu schválilo zastupitelstvo 
města dne 26.4.2010. Stavební práce provedla přes prázd-
niny městská firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. nákladem 
1.530.697,- Kč, když navíc oproti projektu byla vyměněna 
všechna okna a dveře, opravena fasáda a střecha. Vybavení tří-
dy přišlo na dalšího půl milionu korun. Dětem i jejich nové uči-
telce se ve třídě líbí, rodičům, kteří je první den do nové třídy 
doprovodili, prý též. 

• Přivítali jsme 58 prvňáčků 
První školní den letos připadl na středu. Do 1. patra I. stupně 

základní školy v ulici Komenského přišlo to ráno poprvé 58 
prvňáčků. Čekaly na ně v I.A paní učitelka Bělohradská, v I.B 
paní učitelka Zatloukalová a v I.C paní učitelka Stránská. Přiví-
tat je také přišli v doprovodu paní ředitelky Vágnerové zástupci 
ledečské radnice, kteří prvňáčkům rozdali balíčky sladkostí, 
popřáli jim hezký začátek nového školního roku a vyzvali ro-
diče a paní učitelky ke spolupráci. Rodiče, děti i paní učitelky 
se usmívali, oknem do třídy dopadaly sluneční paprsky a 58 
prvňáčkům to už začalo. 

• Oprava hradní brány 
O opravě hradní brána jsme vás informovali již v minulém 

vydání Ledečských novin. Celý vstupní komplex je však na-
tolik zajímavý, že zaslouží další pozornosti. Hradní brána byla 
zřejmě v minulosti situována výše a celý komplex vstupních 
hradeb s bastiony sloužil jako opevnění. Bastiony byly duté 
a po jejich vnitřním obvodu byl zbudován ochoz pro obránce 
hradu. Objekt uprostřed mezi bastiony byl opatřen též ochozem 
se střílnami. Pozdějšími přestavbami byl tento objekt ještě jed-
nou zastropen a přebudován na terasu. Meziprostor pod součas-
nou terasou byl objeven nyní při rekonstrukci terasy nad hradní 
bránou. Společně s hradní bránou je rekonstruováno i vstupní 
schodiště a průchod na spodní nádvoří. 

• Změna stanovišť autobusů 
Po dobu rekonstrukce autobusového nádraží od 15. 9. do 

31. 12. 2010 budou autobusy veřejné hromadné dopravy za-
stavovat na pěti provizorních stanovištích na Husově náměs-
tí. První čtyři budou situovány od Komerční banky k Infor-
mačnímu centru a páté bude na protější straně před radnicí. 
Jednotlivé spoje budou zastavovat takto. 
1 stanoviště: Humpolec, Sechov - D. Královice, Chřenovice -

Zbraslavice 
2. stanoviště: D. Královice - Čechtice, Jihlava, Čechtice - Vlašim 
3. stanoviště: D. Město - Světlá n.S., Zbýšov - Čáslav, Leština 

u Sv. - G.Jeníkov 
4. stanoviště: D. Město - H.Brod, Pertoltice - Zruč n.S., 

O. Lhota-Svět lá n.S. 
5.stanoviště: Chotěboř - Praha, H. Brod - Jihlava, Chrudim -

J. Lázně, Čechtice - Praha 

VÝSTAVY - MUZEUM 
Pokud jste ještě nenavštívi l i výstavu obrazů pana Vladimíra Císaře z Kutné Hory, máte ještě možnost 

do 29. září 2010. 
V měsíci ř í jnu sezonu ukončí výstava fotograf i í Zuzany Pipkové pod názvem „Islandský š tudýrum". 

Zuzana Pipková pochází z Ledče nad Sázavou. Po absolvování ledečského gymnázia pokračovala ve 
studiu na PřF UK v Praze, obor geochemie. Využila možnost i studia v zahraničí a rozhodla se rovnou pro 
vzdálený Island, ležící kdesi v mořích, nedaleko polárního kruhu, kde je prý zem stále v pohybu a je tak 
drsná, jak je krásná. Chtěla také prozkoumat, zda platí, že všude dobře, doma nejlíp. Jak vypadalo je j í 

„ Is landský š tudýrum", se můžete při j í t podívat do ledečského muzea v ří jnu, od 1 .10 . do 30 .10 . 2010. 
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I N F O R M A Č N Í SERVIS I N F O R M A Č N Í SERVIS I N F O R M A Č N Í SERVIS I N F O R M A Č N Í SERVIS 

• Co se (zatím) nepodařilo: 
- uspět s žádostí o dotaci na stavbu plaveckého bazénu, 
- prosadit výstavbu kruhového obj ezdu před autobusovým ná-

dražím, 
- zpřístupnit ledečské jeskyně Pod Septouchovem a Na Hůrce, 
- odstranit nebo ošetřit nebezpečné stromy na starém hřbitově, 
- zateplení vč. výměny oken u budov MS, ZS a DPS, 
- zřídit záchytné nádrže na Olešenském potoce, 
- zajistit protipovodňová opatření ve městě, 
- vypracovat nový územní plán. 

BILANCE 2006-2010 
Co se podařilo v letech 2006-2010: 

- oprava městských komunikací v ulicích Ke Křížům, J. Haš-
ka a Nádražní, 

- oprava chodníků v ulicích Koželská, M.Majerové, Poděbra-
dova, J.Haška a Nádražní, 

- rozšíření vodovodního řádu na Pláckách, 
- sadové úpravy v Háji, na Husově náměstí a na sídlišti Stínadla, 
- plynofikace kotelen v budovách základní školy a v někte-

rých obytných domech, 
- oplocení areálů budov základní školy a rozšíření mateřské 

školy o jednu třídu, 
- rekonstrukce tří zahrad mateřských škol a jejich osazení no-

vými hracími prvky, 
- další tři nová dětská hřiště vyrostla na sídlišti, 
- oprava lávky ke Kovofiniši a nová autobusová čekárna 

v Habreku, 
- do města přišly dva markety PENNY a BILLA, 
- prosadili jsme zúžení aktivní zóny záplavového území, 
- ve spolupráci s BILLA byla upravena lokalita u autobusové-

ho nádraží, 
- nová autobusová čekárna a zahájení opravy autobusového 

nádraží, 
- zajištění opravy obou železničních přejezdů 
- provedení nátěrů řady ocelových konstrukcí, zábradlí a plotů, 
- vybudování nových sociálek na vlakovém nádraží, na poli-

klinice a v základní škole, 
- směrové značení ulic, institucí a firem vč. uvítacích a infor-

mačních tabulí, 
- výkup potřebných pozemků a zahájení přípravy parcel pro 

stavbu rodinných domků, 
- kompletní zastřešení hradních budov a zahájení oprav fasád 

a hradních zdí, 

- převzetí zřizovatelských kompetencí k ZUŠ a SVČ, pro 
SVČ zajištěno nové sídlo, 

- nová sídla pro Technické služby, Úřad práce, Policii ČR 
a Finanční úřad, 

- ve spolupráci s Automotoklubem vybudování nové trasy 
motokrosového závodiště, 

- ve spolupráci s krajem Vysočina rekonstrukce víceúčelové-
ho sálu na gymnáziu, 

- za pomoci party nezaměstnaných udržování pořádku a čis-
toty ve městě, 

- záchrana, oddlužení a převzetí majetku TJ Kovofiniš, 
- zisk 42 milionů korun z krajských, státních a evropských 

dotací, 
- prodej pozemků na průmyslové zóně za 26 mil. Kč, 
- přijetí a naplňování Komunitního plánu sociálních služeb, 
- příspěvky většině ledečských spolků a organizací na činnost, 
- udržení vždy vyrovnaného rozpočtu a nezadlužovaní měst-

ské kasy, 
- pravdivé a neúnavné informování o veškerém dění ve městě 

a na radnici. 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ 

V LED ČI NAD SÁZAVOU OZNAMUJE, ŽE 

OD 2* ZÁŘÍ BV/DE ZAHÁJENO 

M O Š T O V Á N Í 
M O Š T V J E SE K A Ž D O V S O B O T V 

V D O B É O D 0 D O 11 H O D Í M 

Český svaz chovatelů, Z0 Ledeč n. 2. vás zve na 

OKRESNÍ VÝSTAVU 
- králíků, holubů a drůbeže 
- speciální výstava Barneveldek 

2 . a 2 . října 2 0 1 0 
Areál v Pivovarské ul. sobota hod. neděle ? - 1 5 hod. 

Bohatá chovatelská tombola, občerstvení, hudba, 
výborná příležitost k nákupu chovných zvířat. 

Výstava je pořádána za podpory kraje Vysočina 
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SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL 
V sobotu 21. srpna odpoledne se na ledečském hradě uskutečnil již 3. ročník srazu historických vozidel, kterého se zúčastnilo jak 

několik veterán klubů, tak i nespočet jednotlivců - sběratelů. Horní nádvoří hradu se tak na několik hodin stalo parkovištěm pro 
desítky motocyklů a cca 8 automobilů. Převažovaly stroje československé výroby. Zastoupena byla též vozidla z německy, anglic-
ky a francouzsky mluvících zemí. Mezi „běžnými" silničními stroji bylo možno zhlédnout i armádní či závodní speciály. K vidění 
byly jak stroje precizně zrenovované, tak i dochované v původním stavu. 

Za nejzajímavější z vystavených vozidel lze jednoznačně označit motocykl Royal Enfield 500 diesel, z roku 1966, jehož zajímavos-
tí je právě pohon naftovým motorem a motocykl Čechie-Bóhmerland 600 OHV z roku 1926. Tuto Čechii objevil její současný majitel 
víceméně náhodně. Všiml si člověka táhnoucího vozík, na kterém byla namontována kola z Čechie. Po dotazu: „Kde skončil zbytek 
motocyklu?" onen člověk s vozíkem odpověděl, že u něho na zahradě pod hromadou kamení. Po kratším rozhovoru bylo dohodnuto, 
že za odvezení kamení, které na zahradě překáželo, si může dnešní majitel veškeré nalezené části motocyklu ponechat. Motocykl se 
pod kamením skutečně našel. Sice v zu-
boženém stavu, ale zato téměř kompletní. 
Motor byl objeven ve chlévě... 

Příznivci historie motorismu se mohli 
kochat nejen pohledem, ale při odjezdu 
starých strojů též zvukem motorů a nut-
no dodat, že ani čichové buňky nezůstaly 
ušetřeny před závanem starých časů. 

Doufejme, že i v příštím roce bude 
moci pořádající občanské sdružení MO-
LEKUL společně s městem Ledeč nad 
Sázavou a společností Hrad Ledeč nad 
Sázavou, s.r.o. podobnou akci zopako-
vat. Závěrem se sluší poděkovat všem, 
kteří sraz podpořili, ať sponzorsky, vy-
stavením historického vozidla či pouhou 
návštěvou a zájmem o historii. 

-js-

MELECHOVSKÝ OKRUH 2010 
Je za námi úspěšný 1. ročník závodu Melechovský okruh a sraz ČS motocyklů. Ačkoli se jednalo o venkovní akci, která je vždy 

podmíněna počasím, nám sluníčko přálo a teploty se vyšplhaly k 30 °C. Nejen že se zapotili organizátoři s přípravou celé akce, ale 
poté i jezdci v kožených a textilních oblecích na okruhu kolem Melechova, zejména při plnění nelehkých úkolů. Pokud bych se 
měl vrátit k sobotnímu ránu, které i přes tyrkysovou oblohu bylo pesimistické, právě co do počtu motorek a jezdců, vše se obrátilo 
po půl desáté, kdy začaly proudit do areálu TJ Kovofiniš skupiny jezdců. Když počet závodníků dosáhl čísla 60, bylo již 11 hodin 
a předstartovní přípravy nabraly plné obrátky. Z technických důvodů byl sice start posunut na 12:45, ale pak už nic nebránilo úspěš-
nému průběhu. Vyhodnocení závodu proběhlo v 17:30 a mimo cen za 1.-3. místo byli vyhlášeni nejvzdálenější účastník, nejstarší 
účastník, nejkrásnější motocykly z historie, ale i současnosti a další ceny. Poté se kolona asi 40 motocyklů rozjela na společnou 
vyjížďku směr sklárny Tasice, kde všichni absolvovali prohlídku této historicko-technické památky. Oficiálním zakončením celého 
dne bylo promítání tematického filmu Pětistovka z roku 1949. V průběhu dne byla k vidění na stánku Jawa moto s.r.o. soudobá 
produkce motocyklů, stejně tak ČZ řetězy představily své výrobky. 

Díky úspěšnému 1. ročníku se těšíme na Melechovský okruh 2011, který již má v současné době základní koncept a měl by být 
ještě zajímavější nejen pro závodníky, ale i diváky. 

Hlavní organizátor: Petr Soukup 
Partneři akce: Město Ledeč n.S., Automotoklub Ledeč n.S., 

Technické služby Ledeč n.S., Jawa moto s.r.o., Týnec n.S, 
CZ a.s. Strakonice, CZ řetězy s.r.o. Strakonice 

Sponzoři: KOVOFINIŠ KF, s.r.o. Ledeč n.S, FIBEKO s.r.o. Vlas-
tějovice, TOST CZ. s.r.o. Ledeč n.S, Sruby Bohemia, s.r.o., 
Ledeč n.S. 

Spolupráce: Děkujeme za spolupráci na jednotlivých stano-
vištích ze strany Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad 
Sázavou, kteří hasí nejen požáry, ale uhasili i problém z ne-
dostatkem organizátorů. Jmenovitě: Jana Škrajbová, Lucie 
Císařová, Jaroslav Zatočil, Martin Hrinda, Martin Dynda, 
Jaroslav Pánek, Ondřej Krsňák, Libor Hart a Dan Horký. 
Dále Centru volného času Ledeč n.S. p. Hánečkovi. 

Dále speciální poděkování: 
Skvělé hlavní spoluorganizátorce Martině Škultétyové, atraktivním hosteskám v podání Veroniky a Markéty Bobkových, za 

autodopravu a kontejnery Ondřeji Mokrému, dále Markétě Prchalové, Jaroslavu Bělohradskému, Honzovi Macháčkovi, Viktoru 
Polákovi, Ottovi Vopěnkovi za poskytnutí areálu TJ Kovofiniš, Jaroslavu Soukupovi a dalším. 

Kompletní výsledky tohoto klání najdete na: www.Melechovskyokruh.cz 

Foto: O. Rod 
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ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V LEDČI N. S. 
V letošním školním roce usedne do lavic tří prvních tříd 58 

prvňáčků. Jejich prvním školním rokem je provedou paní uči-
telky VI. Bělohradská, E. Stránská a J. Zatloukalová. Spolu 
s prvňáčky bude I. stupeň naší školy navštěvovat celkem 330 
žáků rozdělených do 15 tříd. 

Šestý ročník bude letos navštěvovat 56 žáků rozdělených do 
dvou tříd. Třídními učiteli budou paní učitelka Z. Urbanová 
a pan učitel J. Pešek. II. stupeň bude mít 10 tříd s celkovým 
počtem 225 žáků. 

novou vedoucí, paní J. Kosíkovou, a zároveň od 23. 8. 2010 
přecházíme na čipový systém odběru, objednávání a odhlašo-
vání stravy. Od září budou mít naši strávníci možnost jeden 
den v týdnu vybírat z nabídky dvou jídel. Během prázdnin také 
pokračovaly práce na uzavření spojovacího krčku školy mezi 
pavilony A a B (byla usazena okna, dveře a vyrovnán povrch 
mezi oběma pavilony, kde byla položena dlažba). 

V loňském školním roce opustilo I. stupeň 63 žáků, z nichž 
13 bylo přijato do víceletého gymnázia, ostatní žáci přešli na 
II. stupeň. Z II. stupně odešlo 66 žáků devátých tříd, kteří byli 
přijati do středních škol a učebních oborů. 

Na konci školního roku odešly ze školy paní učitelky H. 
Nejedlá, M. Dorážková, A. Proňková (důchod) a vedoucí 
vychovatelka J. Palánová (důchod). Od září posílí náš uči-
telský sbor paní učitelka J. Hrochová, která nastupuje po 
mateřské dovolené. 

Díky vstřícnému postoji zřizovatele školy získala škola ve 
školním roce 2009/2010 finanční prostředky na malování, re-
konstrukci počítačové sítě, nákup nové myčky do školní jídelny, 
pořízení čipového systému do školní jídelny, opravu stoupaček 
v pavilonu B, opravu střechy na budově školy v Komenského ul. 
Další výdaje hradila škola ze svého rozpočtu, též od zřizovatele. 

Ve školním roce 2008/2009 získala naše škola cca dvoumili-
ónovou dotaci z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Čes-
ké republiky na grantový projekt s názvem „Arboretum - škola 
v přírodě". Tento tříletý projekt bude pokračovat i v letošním 
roce. V letošním školním roce dojde k terénním úpravám pozem-
ku arboreta, k osázení pozemku a učitelé zapojení do projektu 
vytvoří učební texty a pracovní listy pro výuku žáků v arboretu. 

Naše škola se loňský školní rok jako partnerská škola zapo-
jila do projektu Základní školy Nuselské, Havlíčkův Brod s ná-
zvem „Učíme interaktivně". Díky tomuto projektu se podařilo 
vybavit školu třemi interaktivními tabulemi. Tento projekt bude 
probíhat i letošní školní rok a zapojení učitelé budou pokračo-
vat ve vytváření výukových programů určených na výuku na 
interaktivní tabuli. 

Na jaře proběhla I. etapa rekonstrukce počítačové sítě (nákup 
licencí). Tato rekonstrukce bude pokračovat během podzimu le-
tošního roku a dojde k vytvoření jedné počítačové sítě a k náku-
pu školního serveru. Během prázdnin byla vymalována školní 
jídelna, část chodeb budovy v Komenského ulici, první třídy 
a šesté třídy. První třídy budou také od prvního září vybaveny 
novým školním nábytkem. K největším změnám dochází ve 
školní jídelně. Do důchodu odešly paní M. Březinová a vedou-
cí školní jídelny paní H. Potačová. Od června má školní jídelna 

Těmito projekty však naše snaha o pestřejší a příjemnější vý-
uku ve škole končit nebude. Navážeme na úspěšné akce z mi-
nulých let: divadelní představení žáků spojená se slavnostním 
vyřazováním žáků 9. ročníku, sportovní turnaje, akce školní 
družiny atp. I nadále se budeme aktivně účastnit mezinárodního 
stonožkového hnutí „Na vlastních nohou". 

Na závěr přeji všem našim žákům, zaměstnancům a rodičům 
hezký a úspěšný nový školní rok 2010/2011. 

Petra Vágnerová, ředitelka školy 
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XTERRA MELECHOV 
V sobotu 28. srpna se na Melechově opět po roce sešli triatleté a fanoušci terénního 

triatlonu. 
Závod pořádalo o.s. Melechov, je určen především pro amatérské sportovce 

z celé ČR, hlavně pak z mikroregionu Ledečsko a kraje Vysočina, otevřen je všem vý-
konnostním kategoriím. Závod patří do soutěže o POHÁR MELECHOVA, zároveň je 
zařazen do oficiální série závodů „Xterra Czech Tour - Challenge". 

Závodníci museli uplavat v přírodním koupališti 500m, na kole ujet 42,2km pře-
vážně po lesních a polních cestách s převýšením 826 m a uběhnout trať 9,1 km dlou-
hou po nezpevněných lesních a polních cestách s převýšením 289 metrů. Letos se po-
prvé bojovalo o pohár i v kategorii ženy starší 40 let. Celkový vítěz získal do příštího 
ročníku putovní pohár. První tri v každé kategorii byli ohodnoceni pohárem XM, me-
dailí a pamětním diplomem s dosaženým výsledkem. Dále byly udělovány ceny pro 
nejrychlejší závodníky jednotlivých disciplín. Každý, kdo dokončil závod, byl oceněn 
originálním diplomem. Hlavním sponzorem akce byl Kovo Ledeč s.r.o. Partnerem 
celého seriálu Pohár Melechova je město Ledeč nad Sázavou. 

Sladkovský 

Martin Přbil - SALMON (chov ryb) 
pořádá 

RYBÁŘSKY DEN 
Místo: Pstruhový ráj Kožlí- 18. 9. 2010 
Závody od 6 hod., další program od 9 hod. 

Rybářské závody v lovu pstruhů -
plavaná (nutné přihlášení 

na tel.: 724 795 387) 
Speciality rybí kuchyně z čerstvých 

pstruhů a kaprů 
Expozice živých ryb z povodí řeky 

Sázavy, prodej živých pstruhů 

Udělejte něco pro své zdraví a zároveň 
si dopřejte třeba vynikající večeři! 

Cvičení pro ženy a dívky 
TJ KOVOFINIŠ - odbor SPV zahajuje cvičení 
od 4. října 2010 pro ženy a dívky - aerobic, 

step aerobic, kondiční cvičení. Vždy 
v pondělí od 20 do 21 hodin a ve čtvrtek 
od 19 do 20 hodin ve školní tělocvičně 
v Nádražní ulici v Ledči nad Sázavou. 

Přihlášky stačí před cvičební hodinou. 
Vybavení s sebou: cvičební podložka 

(karimatka, ručník), sportovní obuv, pití, 
dobrá nálada. 

Cena: 200 až 300 Kč/rok. 

Na snímku V. Šrůtka a L. Měkota 

SILVESTR 2010 
Po loňském „Silvestru", který byl po 

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

od 1. října v prodejně DÁRKOVÉ ZBO-
ŽÍ pí Kunáškové - u mostu. Pořada-

telé tímto zvou všechny ty, kteří chtějí 
zakončit rok 2010 vesele a v pří jemné 

náladě a třeba i společně se svými 
známými přivítat nový rok 2011. sš 

ZÁŘIJOVÉ DOVÁDĚNI S PEJSKY 
V neděli 5. září 2010 připravili psovodi ze Základní kynologické or-

ganizace Ledeč nad Sázavou na místním cvičišti psů už III. ročník 
akce pro děti PSÍ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Od 14 hodin si mohly 
děti vyzkoušet svoji zručnost v různých soutěžích jako házení balónků 
do dřevěné psí tlamy, srážení pestře pomalovaných obalů od psích 
konzerv, skládání psího puzzle, ale nechybělo ani skákání v pytlích, 
střelba ze vzduchovky a mnoho dalších veselých aktivit. Za každou 
disciplínu dostávaly děti bonbony a lízátka do tašky s obrázky, samo-
lepkami a pamlsky pro pejsky, kterou každý dostal u vstupu. 

V 15 hodin začal vlastní program, který připravili členové místní ky-
nologické organizace ve spolupráci s členy Agility klubu Havlíčkův Brod. 
Kromě ukázky poslušnosti cvičených psů v různých podobách mohli 
diváci, kterých přišlo kolem 150, vidět zajímavou práci figuranta - také 
člena ZKO - Ládi Krajíčka při prezentaci obranářského výcviku. Skvěle 
s ním spolupracoval pan J. Valoušek s dvouletým německým ovčákem 
Dickem a bylo opravdu na co koukat! Program pak pokračoval prvky 
dogdancingu, kterému vévodila dvouletá fenka entlebušského salašnic-
kého psa Lettie s psovodem L. Slavíkem ze ZKO Světlá. Potlesk sklidila 
i Markéta Jelínková s Easy, černobílou border kolií, obě z Agility HB. 

V 16 hodin bylo vyhodnoceno tipování Psa Sympaťáka - vyhrál 
dvouletý německý pinč Agi Katky Jeníčkové, líbil se více divákům. Zá-
věr programu pak patřil ukázce agility, veselého dovádění psů různých 
plemen na speciálních cvičebních pomůckách = překážkách, jako 
jsou kladina, tunely, slalom, houpačka, skočky a další. Veřejnosti se 

představili nejen místní psovodi, ale přijelo pětičlenné družstvo z Agili-
ty klubu HB pod vedením pana S. Nehyby. 

Během celého odpoledne, při kterém výjimečně přálo slunečné po-
časí, bylo možno se svézt na koních nebo v kočáře, prohlédnout si 
dvě hasičská auta místního hasičského sboru, občerstvit se u stánku, 
koupit si balónek ve tvaru pejska nebo jen poslouchat veselé písničky, 
které celý čas vyhrávaly... 

Doufáme, že se akce líbila, příští rok se bude opět konat ve stejném 
termínu, tj. první zářijové nedělní odpoledne. Členové ZKO připraví 
nějaké nové ukázky, které budou zaměřeny na spolupráci lidí a psů. 

Velký dík patří Městu Ledeč a MVDr. Vrbkovi, bez jejichž podpory 
by se akce neuskutečnila, a také firmám Fitmin, Masterfoods, Juko-
petfoods a JK animals, které pro děti poskytly propagační materiály 
a pamlsky pro psy. J. Prchalová 
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NOVÁ SEZONA HÁZENKÁŘŮ ZAČÍNÁ 
Mnozí z příznivců házené, diváků a v neposlední řadě i rodičů mají v paměti ještě urputné boje našich házenkářů v jarních měsí-

cích, kdy vrcholila sezona 2009/2010, a už je tu začátek sezony nové - 2010/2011. V „porevoluční" historii oddílu bude tato sezona 
jak po sportovní, tak i organizační stránce určitě nejnáročnější. Muži budou hrát jako již tradičně 2. ligu - skupinu JZČ a letos 
k nim přibudou i dvě mládežnická družstva - mladší dorostenky, které se budou snažit uspět v 1. lize, a mladší dorostenci ve 2. lize. 
Samozřejmě, že účast v těchto soutěžích bude vyžadovat daleko více tréninkového úsilí jak děvčat, tak i chlapců. A jelikož všechny 
tyto soutěže se již hrají v halách, bude to klást nároky i na finanční zajištění soutěží. Zde je třeba poděkovat jak všem sponzorům, 
tak hlavně Městu Ledeč nad Sázavou, bez jejichž vstřícnosti a finanční pomoci by účast v těchto soutěžích byla nemyslitelná. 

Stranou však v oddíle házené nezůstávají ani ostatní mládežnická družstva, která se zúčastní v této sezoně, opět již tradičně, 
soutěží ve východočeské oblasti. A nebude jich vskutku málo - starší a mladší žákyně, minižákyně, mladší žáci a samozřejmě i ti 
nej menší v družstvech přípravek. 

Věříme, že stejně tak jako v minulé sezoně nám i v té letošní zachováte přízeň a budete pravidelně povzbuzovat všechny naše, ať 
už malé nebo i ty větší, házenkáře v zápasech s jejich soupeři, kteří k nám budou přijíždět prakticky z celých Čech. 

V závěru bychom vás chtěli pozvat alespoň k našim domácím zápasům družstev hrajících ligové soutěže 

Muži - 2. liga JZC Mladší dorostenci - 2. liga Mladší dorostenky - 1. liga 

2.10. 15,30-Písek 
16.10. 15,30-Strakonice 
6.11. 15,30-Chodov 
20.11. 15,30-Sez. Ústí 
4.12. 15,30-VŠ Plzeň 

2.10. 13,00-Ustí n. L. 
16.10. 13,00-Chrudim 
6.11 13,00-Vršovice 

18.9. 11,00-Háje Praha 
9.10. 11,00-J.Hradec 
23.10. 11,00-HC Plzeň 
7.11. 11,00- Ústí n. L. 
20.11. 13,00-Slavia Praha 

Rozlosování pro všechna družstva, stejně tak jako komentáře k mistrovským utkáním, naleznete na stránkách oddílu házené -
www.hazenaledec.cz 

LEDEČSKÝ ZÁMEK POTŘETÍ 
Tenisový turnaj na ledečských kurtech byl již třetím ročníkem celostátního klání mládeže. Zúčastnilo se ho celkem 33 mladých 

tenistů (18 chlapců a 15 děvčat), kteří sice soutěžili v kategorii dorostu, ale většina hráčů byla v žákovském věku. Přesně jedna 
třetina jich byla z domácího oddílu, což je potěšující, ostatní tenisté se do Ledče sjeli z různých koutů ČR. Nejdále to k nám měli 
tenisté z Opavy, Liberce, Jeseníku, Brna, Litomyšle, Třebíče, Pardubic. O „Ledečský zámek" je mezi mládeží zájem, který nám 
mohou závidět daleko větší a bohatší oddíly. Když jsem zpovídal některé startující i jejich rodiče, všichni si pochvalovali bez-
vadnou organizaci, zázemí, příjemné vystupování pořadatelů, objektivní rozhodování i diváky, kteří dovedou zatleskat i soupeři. 
Dalším důvodem zájmu také je, že žádný soutěžící neodejde bez nějaké ceny, bez nějakého upomínkového předmětu. Za to, že 
tomu tak je, musím poděkovat divákům, ale hlavně pořadatelům a sponzorům a všem, kdo pomáhali jakkoliv zdárný průběh 
turnaje zajistit, a rád tak činím. Díky tomu se u nás schází ale i tenisová kvalita. Kdo zhlédl finále chlapců, určitě mi potvrdí, že 
takový tenis na místních kurtech ještě neviděl. Vítězem se stal Opavák s řeckými předky Kalagasidis Socratis (1995 - 45. žák 
v ČR), který po krásném souboji zdolal 6:1 a 7:5 Víta Uhlíře (1996 - 129. žáka v ČR). Poražený Uhlíř si ale v semifinále smlsnul 
na nasazené jedničce, o tři roky starším dorostenci Tomáši Pecháčkovi (129. dorostenec v ČR) 6:4 a 6:1. Talentovaný sympaťák 
Kalagasidis pak společně s Pecháčkem porazili ve finále čtyřhry Uhlíře s Martinem Sýkorou z Třebíče (vnuk tenisty MUDr. Jardy 
Kroutila) také po hezkém souboji 6:3 a 6:2. V chlapcích nejlépe z našich skončili Lukáš Gažák ve dvouhře a Josef Boudník ve 
čtyřhře, oba ve čtvrtfinále. 

V dívčí kategorii bylo také možné vidět kvalitní tenis, vždyť na startovní listině bylo zapsáno 5 starších žákyň v rozmezí 62.-80. 
místa v žebříčku ČR a 128. dorostenka v ČR. Vítězkou turnaje se stala nasazená jednička Nikola Ondráčková z Litomyšle, která ve 
finále zdolala po velkém boji Kláru Smolíkovou z Jihlavy 4:6, 6:2, 6:0. Obě singlové finalistky ve finále čtyřhry porazily Sabrinu 
Plockovou z Brna a Dianu Salačovou ze Slavičína 6:2, 6:1. Všechna čtyři děvčata jsou ještě žákyně. Za velký úspěch lze považovat 
3 . ^ . místo ve dvouhře domácí žákyně 
Adély Baumové (vnučky tenisty Vaška 
Flekala). Za zmínku stojí i semifinálové 
umístění ve čtyřhře naší Nikoly Křištové 
(teprve ročník 1998). 

Velice rád bych na kurty nad zámkem 
pozval na kvalitní tenis příznivce bílého 
sportu. Pozvánku na hezkou procházku, 
pokoukání na kvalitní tenis a příjemné 
posezení s možností občerstvení v bufí-
ku přímo v tenisovém areálu vám touto 
cestou na poslední sobotu a neděli v srp-
nu příštího roku vystavují pořadatelé 
„Ledečského zámku 2011" 

JH 
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PODĚKOVÁNÍ VZPOMÍNKA 

Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Kozlově uspořádaly 
21. srpna svěcení sochy svatého Václava a sraz rodáků obce 

Leština, Kozlov a Olešná. S pomocí rodiny jsem se zúčastnila 
srazu, kde nás mile přivítal pan starosta Josef Borovský a za 

krásného počasí jsme prožili hezké odpoledne. Všem pořadatelům 
srdečně děkuji a přeji hodně zdraví a úspěchů do všeho podnikání. 

Božena Coufalová 

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

608 205 337 

18.-19.9. Dr. Brázda, Krále Jana 538, Chotěboř 569 623 790 

25.-26.9. 
a 28.9. 

Dr. Swaczyna, 
Okrouhlice 186 

569 489 174 

2.-3.10. 
Dr. Krajcarová, 
Dobrovského 2023, Havl. Brod 

9.-10.10. 
Dr. Cyrusová, 
Havlíčkova 2198, Havl. Brod 

569 432 014 

Jménem pořadatelů kulturních akcí, občanského sdružení 
KEBLOVÁCI děkuji všem návštěvníkům, kteří v průběhu akcí 
Keblovské heligonky a Keblovské dechovky přispěli na konto 

KLOKÁNEK a dokázali tím, že jim osud dětí, o které se rodiče 
nemohou starat, není lhostejný. Ještě jednou MOC DĚKUJI. 

Zdeněk Rumler, předseda sdružení Své poděkování i s uvedením 
celkové vybrané částky připojuje i Fond ohrožených dětí 

Dne 11. září 2010 uplynul jeden smutný rok 
od úmrtí paní RŮŽENY POKORNÉ z Ledče 
n. S. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 

prosím spolu s rodinou. 
Manžel 

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2010 

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ - TASÍCE 2010 
V sobotu 14. srpna pořádala Obec Bělá již VIII. ročník turnaje v malé kopané 

mužů a žen „O pohár starosty obce". Turnaje se celkem zúčastnilo 16 družstev 
z Ledečska a Kutnohorska, z nichž bylo 10 mužských (Ledeč n. S., Červené 
Janovice, Kouty, Ovesná Lhota, Bohdaneč, Bělá, Petrovice I, Dobrovítov, Vrb-
ka, Záluží), 4 ženská (Ledeč n. S., Házená Ledeč, Petrovice I, Ovesná Lhota) 
a 2 místní dětské týmy (Bělá, Tasice). Dopolední zápasy provázel déšť, ale od-
poledne se počasí umoudřilo. Déšť se podepsal na kvalitě hřiště, jehož travnatý 
povrch se s přibývajícím počtem zápasů (celkově 33) měnil v oraniště. Turnaj 
se obešel bez vážnějšího zranění. 

Po jedenáctihodinovém maratónu se do finále mužské části probojovala 
Bělá a obhájce loňského prvenství Ledeč n. S. Družstvo Bělé vyhrálo základní 
skupinu a v semifinále si poradilo s Petrovicemi 3:0. Ledečáci zaváhali v zá-
kladní skupině jednou - právě s Bělou - a v semifinále až překvapivě snad-
no porazili loňské finalisty z Ovesné Lhoty 3:0. Ve finále Bělá potvrdila svoji 
dosavadní suverenitu a deklasovala Ledeč 3:0. Zkušený „lodivod" domácího 
celku, Míla Černý, vsadil na technickou a kombinační hru, což v těžkém roz-
bahněném terénu nebylo jednoduché. Taktiku jeho svěřenci zvládli dokonale 
a protivník na ni nedokázal odpovědět. Nutno podotknout, že před finále ode-
šlo z družstva Ledče, plnit své klubové povinnosti, několik hráčů. Nicméně 
to nesnižuje vítězství domácího týmu, který neztratil ani jeden bod a celkové 
skóre 17:2 jasně mluví za vše. Třetí místo obsadila Ovesná Lhota. Za vítězné 
družstvo Bělé nastoupili: Auer, Bálek, Karel, Kopřiva J., Kopřiva P., Pešek L., 
Pešek P., Smutný a Švento. 

V ženách se zrodilo velké překvapení, když v dramatickém finále po ne-
rozhodném výsledku 1:1 porazily házenkářky z Ledče na pokutové kopy 

favorizované Petrovice. Na třetím místě se umístila Ledeč, která porazila O. 
Lhotu 2:0. Vítězky hrály v sestavě: Čechová, Jindro, Veselková, Vondráčková, 
Rodová a Smutná. Tečku za turnajem obstaralo obecní dětské derby mezi 
Bělou a Tasicemi, ve kterém zvítězily děti z Bělé. 

Nejlepšími hráči byli vyhlášeni: L. Pešek (Bělá) a P. Čechová (Házená Le-
deč). Všechna družstva byla odměněna diplomy, věcnými cenami, šampaň-
ským a bohdanečskou pálenkou. Originální poháry, vyrobené v bělské sklářské 
huti „Anna", obdržela první tři družstva a nejlepší hráči turnaje. Po předání 
cen následoval večerní kulturní program, jehož součástí byla taneční zábava, 
o kterou se postarala hudební skupina Akcent a ohňostroj pana Válka. 

Těšme se tedy na IX. ročník, pořádaný 13. 8. 2011 v Tasících. 
Poděkování patří každému, kdo se na pořádání turnaje podílel (organizáto-

rům, týmům, rozhodčím, divákům, atd.)! 
Velký dík patří uvedeným sponzorům, bez jejichž finančního či materiálové-

ho přispění by nebylo možné turnaj na úrovni uspořádat. Velmi si toho vážíme 
a věříme, že nám zachovají přízeň i nadále. Pavel Lhoťan 

SPONZOŘI SOUTĚŽE: Generální sponzor: TOST.cz, s.r.o, Ledeč nad Sá-
zavou 

Hlavní sponzoři: Elektro Spektrum, Elkomplex+, Envicomp, Evos-Hydro, 
Hradecká společnost, Schafer Sudex, Švema, Unimont J.K.C. 

Poděkování patří: Agro Podlesí, Ating, Autodoprava Tříška, Autodoprava 
Uher, Beton Lebeda, Geodet, Holčím, Huť Anna, Huť Jakub - p. Milichovská, 
Jízdní kola sport, Komma-EST, Less, Papír-hračky Kunášek, Restaurace 
U Havla, Vrcha. 

ZVEME VÁS DO OBCE BĚLÁ 
NA VYSTOUPENI, KDY SE NA JEDNOM 
PÓDIU SEJDOU - NEJLEPŠÍ KAPELA 

Z H BRODU A ZE SOUBOŘE 

FOUSATEJ HAT 
& PSYCHOHLÍNA 

BĚLÁ-TONKAMUSIC HALL 
2. ŘÍJNA 2010 VE 20 HODIN 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7,584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511, 
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