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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2010 
Po třech týdnech a řadě složitých jednání padlo 8. listopadu na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva v Ledči nad Sáza-

vou rozhodnutí o tom, kdo bude řídit místní radnici po příští čtyři roky. V samotném zastupitelstvu nedošlo k výrazným změnám. 
V patnáctce zastupitelů jsou tři nováčci (Cuban Stanislav, Ivan Ladislav, Ing., Kroutil Marek) a ještě je nutné dodat, že v tomto vr-
cholném orgánu města chybí ženy! Veřejného zasedání se zúčastnila asi padesátka lidí, kteří se záhy dozvěděli, že v pořadí 43. sta-
rostou města Ledče n. S. {počítáno od roku 1785) se stal pan Mgr. PETR VANĚK. Místostarostou byl opět zvolen pan JAROSLAV 
DOLEŽAL. Do rady města byli dále zvoleni: JOSEF NECHVÁTAL, Ing. PETR STRÁNSKÝ a Ing. ZDENĚK TŮMA). V krát-
kých diskusních příspěvcích starosty i místostarosty zaznělo poděkování za práci minulému starostovi, nepřítomnému panu Stani-
slavu Vrbovi. Na nové zastupitelstvo čeká cca 1500 dnů práce. S jakými záměry a jak se jim bude dařit, vás na stránkách Ledeč-
ských novin budeme pravidelně informovat. 

Zleva: Zdeněk Tůma, Jaroslav Doležal, Petr Vaněk, Josef Nechvátal a Petr Stránský. 

Počet 
volených členů 
zastupitelstva 
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v 
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15 1 6 6 100,00 4 626 2 307 49,87 2 304 31 252 

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů 
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základ dle počtu 

kandidátů 
Přepočtené % 
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platných hlasů 

Počet 
mandátů 

KSČM 4 127 13,21 15 31 252,00 13,20 2 

ODS 4 323 13,83 13 27 085,06 15,96 2 

TOP 09 2 610 8,35 15 31 252,00 8,35 1 

KDÚ - ČSL 2 471 7,91 15 31 252,00 7,90 1 

Strana zelených 4 323 13,83 15 31 252,00 13,83 2 

ČSSD 7 837 25,08 15 31 252,00 25,07 4 

Sdruž, nezáv. kand. 5 561 17,79 15 31 252,00 17,79 3 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 29. září 2010 

I.RM schvaluje: 
- žádost agentury Wings Travel s.r.o. o přijetí delegace z ČLR a po-

věřuje starostu města Stanislava Vrbu odpovědí na tuto žádost. 
- přijetí nabídky firmy VIDOU-FOTO-KUNC z Havlíčkova Bro-

du na účast města v projektu knihy o Havlíčkobrodsku doplněné 
o DVD s videofilmem, což představuje závazek nákupu 20 knih 
za cenu 275,- Kč/ks. 

- pro školní rok 2010/2011 povolení nejvyššího počtu dětí ve tří-
dách mateřské školy Ledeč nad Sázavou následovně: 
Mateřská škola Stínadla: 1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, logope-
dická třída 18 dětí 
Mateřská škola 28. října: 1. třída 28 dětí, 2. třída 15 dětí, 3. třída 
16 dětí 
Mateřská škola Družstevní: 1. třída 28 dětí 2. třída 12 dětí 

- žádost Ing. Františka Fialy, Palackého náměstí čp. 20, 517 41 
Kostelec nad Orlicí o provozování prodejních trhů v roce 2011. 

- žádost Ing. Františka Fialy, Palackého náměstí čp. 20, 517 41 
Kostelec nad Orlicí a povoluje provozování vánočních trhů na 
Husově náměstí v Ledči nad Sázavou každou středu v termínech 
1.12., 8.12., 15.12. a 22.12.2010 (nad rámec termínů pravidel-
ných měsíčních trhů). 

- ukončení smlouvy o dodávkách elektrické energie s firmou CEZ 
Distribuce a.s. ke dni 31.12.2010. 

- uzavření smlouvy s dodavatelem elektrické energie firmu Cent-
ropol Energy a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Vaničkova čp. 
1594/1 pro Město Ledeč nad Sázavou a zmocňuje starostu města 
Stanislava Vrbu k podpisu této smlouvy. 

- předložené nájemní smlouvy na pronájem volebních místností ve 
dnech 15. a 16. října 2010 pro volby do Zastupitelstva města Le-
deč nad Sázavou a Senátu Parlamentu ČR v celkové výši nájem-
ného 15.060,- Kč. Pro eventuální případ, že bude druhé kolo vo-
leb do Senátu Parlamentu ČR i ve dnech 22. a 23. října 2010 platí 
stejné podmínky pronájmu volebních místností a to 15.060,- Kč, 
což je již preventivně v uvedených nájemních smlouvách zapra-
cováno. Rada města zároveň pověřuje starostu města Stanislava 
Vrbu jejich podpisem. 

- ukončení smlouvy na umístění věci - nápojového automatu 
č. 04200319 ze dne 2.1.2004 dohodou s firmou AVAK HB spol. 
s r.o., Havlíčkův Brod, Želivského 849 v budově polikliniky 
v Ledči nad Sázavou s termínem ukončení k 30.9.2010. 

- uzavření smlouvy na umístění věci - nápojového automatu se 
společností Klementová Hana - CAFE&CO, Termesivy č. 11, 
Havlíčkův Brod s termínem od 1.10.2010 za cenu 3.600,- Kč/ 
rok + DPH. 

- ukončení nájmu nebytových prostor - v budově polikliniky 
v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 dohodou s paní Rena-
tou Nováčkovou ke dni 31.10.2010. 

- zveřejnění záměru pronajmout 1 místnost nebytového prostoru 
v II.NP budovy polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká 
čp.450 . 

- ukončení nájemní smlouvy ze dne 31.12.2008 dohodou s paní 
Alenou Tláskalovou z Ledče nad Sázavou na nebytové pro-
story v budově polikliniky v Ledči n. S. s termínem ukončení 
k 30.9.2010. 

- uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově polikli-
niky v Ledči nad Sázavou (po paní Aleně Tláskalové) s paní Hele-
nou Prokopovou z Ledče nad Sázavou s termínem od 1.10.2010. 

- převedení nájmu nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči 
nad Sázavou z fyzické osoby - MUDr. Alena Ryšavá na právnic-
kou osobu - firmu AVR-Dent s.r.o. se sídlem Zruč nad Sázavou, 
ulice Malostranská čp. 400, formou nové smlouvy k 1.1.2011 na 
základě výpisu z Obchodního rejstříku. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 33, ul. 5. května 1252, Ledeč 
nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu Petru Kunco-
vi ze Zrače nad Sázavou (přechodně Ledeč nad Sázavou, Havlíč-
kova 496), a to na dobu určitou od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2011 
s tím, že se v Ledči nad Sázavou přihlásí k trvalému pobytu. Rada 
města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
ve výši Kč 2080,- měsíčně. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 10, ul. 5. května 1202, Ledeč 
nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní Marii Vosáh-
lové z Ledče nad Sázavou, a to na dobu určitou od 1. 10. 2010 do 
31. 12. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 
sjednané dohodou ve výši Kč 641,- měsíčně. 

- prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 28, ul. 
5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou služ-
bou panu Františku Štěpánkovi z Ledče nad Sázavou, a to na 
dobu určitou od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2011. Rada města Le-
deč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
Kč 1068,- měsíčně. 

- uzavření „Dohody o svěření osobního motorového vozidla do 
společného užívání jakožto vozidla referentského" s pí Leonou 
Procházkovou, pracovnicí OS Pečovatelská služba Ledeč n. S. 
s účinností od 1. 10. 2010. 

- změnu nájemní smlouvy s Krajským ředitelstvím Policie ČR, ve 
které se nájemné sníží na 1000,- Kč/rok a do úhrad za služby ne-
budou započítány od IV.Q 2010 náklady na vytápění. Rada měs-
ta zároveň pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem pří-
slušné smlouvy. 

II. RM neschvaluje: 
- žádost o.s. Molekul o povolení ke vstupu do věže polikliniky, 

městské šatlavy a jeskyně Pod Šeptouchovem u příležitosti „Dne 
ledečských památek". 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 25. října 2010 
III. RM schvaluje: 
- vítězného uchazeče na dodavatele stavby ZTV pro 18 rodinných 

domků v Ledči nad Sázavou, Plácky, který předložil nejvýhod-
nější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 8.888.129,- Kč bez 
DPH a to UNIMONT J.C.K., s.r.o. Hradec č. 8. 

- navýšení nájemného o 10% za pronájem pozemků v k.ú. Le-
deč nad Sázavou parc.č. 2215/23 na částku 4.950,- Kč a pare. 
č. 2215/1 na částku 2.750,- Kč, zajeden prodejní den při provo-
zování trhů v Ledči nad Sázavou Husovo náměstí. 

- umístění přívodní antény dle žádosti pro zajištění internetové ko-
nektivity na budově Mateřské školy, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad 
Sázavou pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod, B.Němcové čp. 
188, Havlíčkův Brod. 

- zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP v Ledči nad Sáza-
vou ul. Marie Majerové před domem čp. 873. Vyznačení parko-
vací plochy vodorovnou dopravní značkou dle platných předpisů 
a doplnění svislého dopravního značení, vše bude vybudováno na 
náklady žadatelky. 

- zveřejnění záměra prodeje části pozemku pare. č. 321/5 v k.ú. Le-
deč nad Sázavou(ul. Z.M.Kuděje) o ploše 184 m2. 

- zveřejnění záměra pronájmu pozemku pare. č. 1696 o výměře 
9 595 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za účelem provozování za-
hrádek. 

- ukončení nájmu nebytových prostor - 1 místnosti v 1 .PP v budově 
polikliniky v Ledči nad Sázavou společností Nemocnice Ledeč-
Háj, s.r.o. dohodou s termínem ukončení k 31.12.2010. 

- dodatek projektu firmy Tlapnet s.r.o. Čáslav na vybudování optic-
ké metropolitní sítě v Ledči nad Sázavou, která pro páteřní rozvo-
dy optických kabelů mezi obytnými domy na sídlišti využije se 
souhlasem majitele opuštěné teplovodní rozvody uložené v zemi. 

- provedení úpravy bezbariérového vstupu v koupelně v bytě čp. 33 
v domě čp. 1252 panem Petrem Kuncem na vlastní náklady. 

- prodloužení placené inzerce města v seznamu mobilních telefonů 
na další dva roky 2011-2012 s firmou ÉTER CZ, s. r.o., Pasteuro-
va 10, 779 00 Olomouc za cenu 3700,- Kč. 

- termín ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sá-
zavou na pondělí 8.11.2010 od 16:00 hodin v obřadní síni ledeč-
ské radnice. 

- žádost paní Renáty Nováčkové z Ledeč nad Sázavou o prodlou-
žení výpovědní lhůty z nebytových prostor na poliklinice a to do 
30.11.2010. 

IV. RM vydává: 
- Opatření obce č. 1/2010 - Rád veřejného pohřebiště v předlože-

ném znění. 
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S ČÍM A JAK HOSPODAŘÍ PETRKLÍČ 
Stacionář Petrklíč je zařízením Oblastní charity Havlíčkův Brod. Jeho provoz je fi-

nancován z dotací MPSV, kraje Vysočina, z příspěvků obcí, sponzorských darů a pla-
teb uživatelů. Dle výroční zprávy Oblastní charity H. Brod za rok 2009 činily roční 
náklady na provoz stacionáře 3.143.938,- Kč, z toho materiálové náklady 266 tisíc, 
služby 700 tisíc, osobní náklady 1 950 tisíc, ostatní náklady 227 tisíc Kč. Dotace 
z MPSV činila 1 845 tisíc Kč, z kraje Vysočina 167 tisíc, příspěvky z města Ledeč n.S. 
120 tisíc Kč na 6 uživatelů našich služeb, ze Světlé n.S. 60 tisíc Kč na 2 uživatele a z 
ostatních obcí 65 tisíc Kč. Příjmy za vlastní výkony dosáhly 383 tisíc Kč. Na sponzor-
ských darech se sešlo 297 tisíc Kč. 

Stacionář Petrklíč působí od roku 2002 v pronajatých prostorách MŠ Stínadla. Roč-
ní nájemné stanovené nájemní smlouvou z roku 2002 činí 1000,- Kč, zálohy za služ-
by 10.000,- Kč/čtvrtrok. 

V současné době zde pracuje 11 zaměstnanců, kteří poskytují sociální služby 16 
uživatelům. Každoročně pořádá stacionář Petrklíč ve vlastní režii a pouze na své ná-
klady Ples pro obyčejné lidi, Oslavy výročí stacionáře, Karuzošou a Svatomartinský 
lampionový průvod. V jeho činnosti mu nezištně pomáhá řada dobrovolníků, kterým 
tímto děkujeme. 

V roce 2010 byla situace obdobná a konkrétní údaje budou opět k dispozici ve vý-
roční zprávě Oblastní charity Havlíčkův Brod, která bude opět zveřejněna na webo-
vých stránkách www.charitahb.cz. 

V současné době žádá Oblastní charita H. Brod o stavební povolení na stavbu nové 
budovy stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou v lokalitě Barborka. Projekt byl za-
tím financován z Tříkrálové sbírky a veřejné sbírky. Na vlastní stavbu se budeme sna-
žit získat dotaci z evropských fondů. Při koupi pozemku od města jsme se zavázali za-
hájit stavbu do roku 2013. 

Mgr. Iveta Vrbová 
vedoucí stacionáře 

O Z N Á M E N Í 
MUDr. Jan Maštálka, 

praktické zubní lékařství, 
ústní a čelistní chirurgie, 

PŘIJÍMÁ 
A REGISTRUJE 
NOVÉ PACIENTY 

na ošetření 
a následnou úhradu 

od zdravotních 
pojišťoven. 

Kontakt: 
Habrecká 450 

584 01 Ledeč n. S. 
Tel.: 569 721 553 

ZAČÁTEK ROKU 
V ZŠ HABRECKÁ 

u STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
Ledeč nad Sázavou 

Loňský rok byl pro naše zařízení velice náročný. Museli jsme 
se totiž přestěhovat do menších prostor, a tak nás trápily obavy, 
kterak v novém školním roce naplníme útvary zájmového vzdě-
lávání. Po uzávěrce přihlášek jsme si mohli oddychnout. Neje-
nom že se nám povedlo otevřít, již tradičně obsazované, kroužky, 
jako jsou například sportovní, taneční, keramické nebo jazykové, 
ale naše nabídka se rozšířila o taneční kroužek Smoulata a Muzi-
kál. Obě nabízené aktivity jsou plně obsazené. Moc nám pomoh-
lo, že můžeme využívat prostory na Husově náměstí č.p. 16, kam 

jsme umístili náš klub volnočasových aktivit. V jeho sále probíhají taneční kroužky 
a nácvik muzikálu. Celkem máme v tomto školním roce otevřeno 43 zájmových útva-
rů. Mohou se v nich vzdělávat jak děti, tak i dospělí. Celkové číslo dětí přihlášených 
do pravidelné činnosti dnes činí 496. Přihlásilo se i 138 dospělých. Je to dokonce 
o něco více než loni. Snad i tato čísla ukazují, že se našemu SVČ (středisko volné-
ho času) dobře daří a že máme obyvatelům Ledče co nabídnout. Pro nejbližší období 
j sme si pro vás připravili řadu akcí. Krajské kolo v deskových hrách Ubongo, Penta-
go, Carcassone (19. 11., budova bývalého M U Husovo náměstí č. 16). Soutěž ve zpě-
vu Ledečský slavík - 30. ročník (30. 11., sál gymnázia Ledeč n. S.). Mikulášská nadíl-
ka s malým ohňostrojem (5.12., ledečský hrad). Na únor 2011 je připraven víkend na 
horách v Jilemnici. Jste srdečně zváni. 

Ivana Svobodová 
zástupce ředitele - SVČ Ledeč 

ZUBNÍ POHOTOVOST LISTOPAD 2010 
13.-14.11. Dr. Klíma, Bechyňovo náměstí 2, Přibyslav 569 484 614 

17.a 20.-21.11. Dr. Pumprová, Hrnčířská 2925, Havl. Brod 569 428 238 

27.-28.11. Dr. Vašíčková, Šubrtová 2170, Havl. Brod 569 421 329 

4.-5.12. Dr. Čurda, Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 426 102 

11.-12.12. Dr. Kroutil, Habrecká 450, Ledeč n. S. 569 721 543 

Školní rok jsme začali tradičně 
účastí v okresním kole ve vybíje-
né. Šest statečných bojovalo s dětmi 
z Havlíčkova Brodu a Chotěboře. Ve 
škole jsme poznávali větvičky a plo-
dy, tato soutěž je přípravou na jarní 
kolo botanické soutěže. Jeden slu-
nečný čtvrtek pro nás paní učitelky 
připravily odpoledne plné soutěží. 
Na závěr jsme obdrželi malou odmě-
nu. Nejvíce se nám líbila exkurze do 
Humpolce, kde jsme navštívili zví-
řátka ve školním statku. 

Pidimová 
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2010 
Krádež okapových svodů: Z volně 

přístupného dvora domu v ulici Hálko-
va v Ledči nad Sázavou odcizil v noci 
na pátek 1. 10. neznámý pachatel mě-
děné okapové svody v celkové délce 
13 metrů a dále 6 ks okapových kolen. 
Ve stejné době pak neznámý pachatel 
utrhal pět měděných parapetů z oken 
Základní školy Komenského, které si 
připravil na dvoře a další čtyři parape-
ty na oknech poškodil. Poškozeným 
způsobil škodu v celkové výši nejmé-
ně 11.000 Kč. 

„Navštívil" kiosek: V noci ze stře-
dy na čtvrtek 7. 10. se neznámý pacha-
tel vloupal do kiosku v Nádražní ulici 
v Ledči nad Sázavou. Objekt prohle-
dal a odcizil různé potraviny, nápoje 
a cigarety různých značek. Odcize-
ním věcí a poškozením zařízení způ-
sobil majitelům škodu ve výši nejmé-
ně 29.000 Kč. 

Okradl souseda: Z přečinů krádež 
a neoprávněné opatření, padělání a po-
změnění platebního prostředku je po-
dezřelý 251etý muž z Ledče nad Sá-
zavou. Ten v srpnu letošního roku 
v několika případech při návštěvě 
711etého souseda využil nestřežené-
ho okamžiku a odcizil jeho plateb-
ní kartu, ke které znal PIN. Následně 
nejméně ve 13 případech provedl vý-
běr finanční hotovosti z bankomatů. 
Po provedených výběrech pak při dal-
ších návštěvách sousedovi kartu nepo-
zorovaně vrátil. Poškozenému způso-
bil škodu ve výši nejméně 28.000 Kč. 
Věc je vedena ve zkráceném příprav-
ném řízení. 

Nezvaný host: V době od 4. do 7. 10. 
se neznámý pachatel vloupal do budo-
vy rekreačního zařízení u řeky Sázavy 
v obci Chřenovice. Z prostoru chodby 
pak odcizil přenosné výčepní zaříze-

ní a z výčepu pak presovací přístroj na 
kávu. Poškozeným způsobil škodu za 
více jak 37.000 Kč. 

POLICIE CR 
LEDEČ ti. S. 

Vloupání do bytu: V době od kon-
ce dubna do 7. 10. vnikl dosud nezná-
mý pachatel do bytu v bytovém domě 
v ulici Z. Fibicha v Ledči nad Sázavou, 
a to tak, že nezjištěným způsobem od-
stranil zámek u vstupních dveří a poté 
ho nahradil jiným zámkem. Z bytu ná-
sledně odcizil televizor, DVD přehrá-
vač, hi-fi věž, lampu, zrcadlo a dal-
ší věci. Poškozené majitelce způsobil 
škodu za více jak 16.000 Kč. 

Vloupání do kantýny: V době od 15. 
do 18. 10. se neznámý pachatel vlou-
pal do kantýny v přízemí administra-
tivní budovy společnosti v obci Kožlí. 
Z prodejního pultu odcizil několik kar-
tonů cigaret různých značek a drobné 
mince. Poškozené společnosti vznikla 
škoda 2.800 Kč. 

Auto stále není trezor: V ranních ho-
dinách dne 21. 10. se neznámý pacha-
tel po rozbití bočního okna vloupal do 
osobního vozidla Skoda Octavia, za-
parkovaného před objektem Mateřské 
školy v obci Hněvkovice. Ze sedadla 
spolujezdce odcizil dámskou kabelku s 
peněženkou, doklady a platební kartou. 

SITUACE NA TRHU PRÁCE 
V MIKROREGIONU LEDEČ NAD SÁZAVOU 
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad Sázavou k 31. 10. 2010 či-

nila 8,42 %, což je 439 uchazečů o zaměstnání (z toho 225 žen). Přímo ve měs-
tě Ledeč n. S. je 257 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti je zde 8,34 %. 

Počet volných pracovních míst na Ledečsku činil k 31. 10. 2010 celkem 14 
míst. Najedno volné pracovní místo připadá 31,36 uchazeče o zaměstnání. 

Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod k 30. 9. 2010 
byla 8,13 %. 

Poškozeným majitelům způsobil ško-
du za více jak pět tisíc korun. K další-
mu vloupání do vozidla došlo v době 
mezi 14. a 15. hodinou v obci Dobrá 
Voda. Neznámý pachatel stejným způ-
sobem jako v předchozím případě vni-
kl do vozidla Audi TT, které bylo za-
parkované v lesním porostu. Z vozidla 
pak odcizil originál zabudovanou na-
vigaci. Poškozením vozidla a odcize-
ním navigace vznikla majiteli škoda ve 
výši nejméně 44.000 Kč. 

npor. Mgr. Tomáš Bezděk 
vedoucí oddělení 

KROS 
STVOŘÍ DL A 

Poslední závod Poháru Melecho-
va bude v sobotu 6. 11. 2010 odstarto-
ván v krásném prostředí horního toku 
Sázavy ve Stvořidlech. Tento 4. roč-
ník Krosu Stvořidla definitivně určí 
celkové pořadí. Závod na cca 3,5 km 
technicky náročnější trati odstartuje 
v 10 hodin dopoledne. Běžce čekají tři 
prudká stoupání lesním terénem, stej-
ný počet sestupů a na závěr zdolání 
balvany posetého břehu Sázavy. 

Na snímku je Martin Knytl, který 
v běhu Kros Stvořidla, v kategorii 
muži, obsadil 3. místo. 

Sladkovský 
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Chovatelská výstava 
v Ledči nad Sázavou 

Český svaz chovatelů, základní organizace Ledeč nad Sázavou uspořádala ve 
dnech 2.-3. října tradiční podzimní výstavu. Tyto výstavy jsou každoročně pře-
hlídkou chovatelské práce za uplynulé období. Výstavy se zúčastnilo 70 vystavo-
vatelů nejen z regionu Vysočiny, ale i z celé ČR. Trochu slabší byla účast v odbo-
ru králíků, kde se projevil poměrně značný výskyt myxomatózy na území České 
republiky. Přesto bylo vystaveno téměř 300 králíků. Velkým překvapením bylo 
naopak 103 voliér drůbeže a 31 voliér holubů. Celkově bylo obeslání výstavy na 
velmi dobré úrovni. Při přípravě výstavy nepřálo pořadatelům počasí, když něko-
lik dní hustě pršelo. V pátek, kdy proběhlo hodnocení vystavených zvířat, se však 
počasí umoudřilo a bez deště vydrželo po celou dobu výstavy. O kvalitě a úrov-
ni zvířat svědčí počty udělených cen. V odboru králíků jich bylo uděleno celkem 
17, u holubů 9 a u drůbeže 17. 

Jako každoročně, tak i letos se soutěžilo o nej lepšího chovatele v odboru krá-
líků, holubů a drůbeže, též o nej lepšího mladého chovatele ledečské výstavy 
a o cenu starosty města Ledeč pro nej lepšího chovatele ZO Ledeč nad Sázavou. 
Tyto uvedené ceny v sobotu osobně předával p. starosta města Ledeč nad Sáza-
vou Stanislav Vrba, přítomen byl i místostarosta města p. Jaroslav Doležal a ex-
poslanec PS ČR Ing. Petr Zgarba. Uvedené ceny pro letošní rok získali: v odboru 
králíků přítel Antonín Bašta z Dolních Královic, v odboru drůbeže přítel Milo-
slav Novotný z Mírovky, v odboru holubů byl vyhodnocen př. Kyša Emanuel ze 
ZO Vlašim. 

Nej lepší mladou chovatelkou naší výstavy byla vyhodnocena Anička Kadleč-
ková z Hradce u Ledče, členka naší ledečské organizace. Úspěch sklidila za ho-
luby slezské barevnohlávky a husy české. Hlavní cenu, cenu starosty města zís-
kal letos př. Staněk Zdeněk z Hněvkovic, rovněž člen ZO Ledeč nad Sázavou, za 
králíky kalifornské. Všem vyhodnoceným patří upřímné blahopřání a bude jis-
tě povzbuzením do další chovatelské práce. Těm ostatním pořadatelé děkují za 
účast na naší výstavě. Tyto opravdu hodnotné ceny věnoval MěU Ledeč nad Sá-
zavou. Obohacením výstavy byla bohatá chovatelská tombola, stánek s chutným 
občerstvením a v sobotu k dobré pohodě vyhrávala malá lidová hudba ze Zru-
če nad Sázavou. Značný zájem byl o prodejná zvířata a hodně z nich během vý-
stavy změnilo svého majitele. Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se podí-
leli na úspěchu a zdárném průběhu výstavy. Členům ledečské chovatelské party 
za spoustu hodin odpracovaných při přípravě výstavy, MěU Ledeč nad Sázavou, 
všem dalším sponzorům, vystavovatelům, posuzovatelům i návštěvníkům. Je jen 
škoda, že si jich cestu na výstaviště našlo necelých šest stovek, protože rozhod-
ně Se bylo na co dívat. 

Již nyní vás zveme na chovatelskou výstavu v Ledči nad Sázavou v říjnu 
2011. 

Jaroslav Kafka 
předseda ZO Ledeč nad Sázavou 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
Dne 21. října 2010 se v hotelu Kas-

káda v Ledči nad Sázavou sešlo 19 bý-
valých pracovníků, důchodců, Správy 
a údržby silnic, středisko Ledeč nad Sá-
zavou. Zavítal mezi ně náměstek ředite-
le Krajské správy a údržby silnic kraje 
Vysočina Oldřich Dušátko, vedoucí stře-
diska Ledeč nad Sázavou Ing. Luboš Ve-
selý a člen dopravní komise krajského 
úřadu Jaroslav Lebruška. Přítomní byli 
mimo jiné informováni o činnosti a no-
vém organizačním uspořádání KSÚS, 
ekonomické situaci a přípravě na zimní 
období. 

V besedě si zavzpomínali na svo-
je působení a změny, ke kterým došlo 
v údržbě a rekonstrukci silnic, vždyť nej-
staršímu přítomnému F. Lebedovi je 82 
let. Ledečské středisko je přemístěné do 
nově vybudovaného areálu a jako jediné 
v kraji má finišer na pokládku obalova-
né směsi. Přítomní se rozešli s dobrým 
pocitem, že na ně a jejich práci není za-
pomínáno. 

Josef Cihlář 

PRODÁM 
malý byt v Ledči nad Sázavou. 
Cena dohodou, kontakt na tel.: 724 
260 137. 

PRODÁM 
byt 3+1 v Ledči nad Sázavou - Stí-
nadla (69 m2) se sklepní kójí, zdě-
ná koupelna, plastová okna, vesta-
věná kuchyně, dlažba a balkon. Byt 
je ve druhém poschodí s možností 
použití výtahu. SPĚCHÁ - kontakt 
na tel.: 604 962 835, 606 646 007. 

PRODÁM 
novou dřevěnou chatku na vlast-
ním pozemku 550 m2. Lokalita 
Březina na řece Sázavě (vlaková 
zastávka, jez 200 m). Ideální pro 
rybáře. Cena 230 000 Kč, volejte 
na tel. 724 260 137. 

ÚČETNICTVÍ ŽELEZNÁ 
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, 
DAŇOVÉ EVIDENCE 
ZPRACOVÁNÍ MEZD 

• DPH 
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 

KANCELÁŘ: 
LEDEČ N/SÁZAV0U 
HUSOVO NÁMĚSTÍ 

HUMPOLEC, HÁLK0VA 979 
Tel.: 605 888 990 

E-mail: 

UCETNICTVI.ZELEZNA@GMAIL.COM 

WWW.UCETNICTVI-ZELEZMA.IC.CZ 
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• Rekonstrukce autobusového nádraží 
Díky příznivému říjnovému počasí probíhá rekon-

strukce autobusového nádraží svižným tempem. Nové 
obrubníky již lemují jak nástupní ostrůvky, tak i okrouh-
lý parčík oddělující nádraží od křižovatky. Mezi nástup-
ními ostrůvky jsou již vydlážděná stanoviště pro autobu-
sy. Počet stanovišť i počet nástupních ostrůvků zůstává 
přitom nezměněn. Práce provádí městská firma TS Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o., smluvní termín dokončení je 31. 12. 
2010, smluvní cena 3 mil. Kč. Pokud bude dále přát po-
časí, dočkáme se zajisté ukončení prací v dřívějším ter-
mínu. 

• Sál gymnázia čeká na kolaudaci 
Přestavba sálu gymnázia na víceúčelový sál je dokon-

čena. Kraj Vysočina, který byl investorem 10-timiliono-
vé akce, s jeho otevřením a předáním do užívání již čeká 
„jen" na kolaudačním rozhodnutí. Nové rozšířené jeviště 
se zázemím pro účinkující, nové šikmé hlediště s polstro-
vanými sedadly a funkční galérií, sál doplněný o nové 
osvětlení, vzduchotechniku, topení, žaluzie, elektroin-
stalaci, audiovizuální techniku, přisáli s bufetem čeka-
jí na své víceúčelové využití, na kterém se bude podílet 
i Město, které celou akci z 50 % spolufinancovalo. 

• Nová hradní brána 
Rozsáhlá akce obnovy a konzervace přední brány 

s bastiony byla rozdělena na třetiny a letos byla dokon-
čena třetina druhá. Hradní brána včetně schodiště, průče-

6 

lí, vrat, terasy a průchodu byla ošetřena, konzervována 
a byla obnovena její historická podoba. Vstupní schodiš-
tě včetně zábradlí bylo nově přeloženo a vyrovnáno, dře-
věná vrata vyspravena a natřena, fasáda včetně architek-
tonických prvků zrestaurována, dříve nenápadné střílny 
zvýrazněny, na terase doplněny nové izolace, klempířské 
prvky, spárování a dlažba, omítky v průchodu ošetřeny 
a vyspraveny. Po loňské opravě levého bastionu, o kte-
ré jsme vás informovali minule, čeká na dokončení celé 
akce již jen oprava bastionu pravého. Akce probíhá za 
podpory kraje Vysočina, města Ledeč nad Sázavou a spo-
lečnosti AQUACOMP Hard. 

m 

• Ledečské firmy opravují svá sídla 
Další dva firemní objekty v Ledči nad Sázavou dostaly 

nové kabáty a jejich majitelé tak výrazně přispěli k další-
mu zkrášlení našeho města. 

Již loni firma ATF, s.r.o. přebudovala objekt bývalé re-
staurace Želivka na Pláckách na své nové sídlo, opatřila 
ho nástavbou, novou střechou, vchodem a fasádou. Letos 
pak dokončila terénní úpravy kolem svého nového sídla, 
které je nepřehlédnutelným objektem v sousedství příjez-
dové komunikace do centra města. 

To firma PRACOLOR přestavovala objekt bývalé pro-
dejny v ulici Ke Stínadlům postupně několik let. Nejpr-
ve musela celý objekt staticky zajistit opěrnými sloupy 
proti sesuvu, upravit interiéry pro firemní potřeby, přista-
vět sklady, opěrné zdi, parkoviště, příjezdy, vypořádat se 
s podzemní vodou a prameny, provést sadové úpravy, 
aby letos celý objekt zateplila a opatřila novou vkusnou 
fasádou. No posuďte sami. 
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hrabání kůry a způsobování nepořádku. Předpokládá se, 
že slušní a pořádkumilovní obyvatelé jednotlivých domů 
v takových případech nepořádníky okřiknou. 

• Ošetření stromů na starém hřbitově 
Nebezpečí pádu větví a snížení množství spadaného 

listí u přerostlých stromů na starém hřbitově jsme se před 
dušičkami pokusili omezit ořezem stromů, suchých větví 
a vyvázáním některých z nich. Odborné práce v korunách 
vysokých stromů prováděla firma Novák z Havlíčkova 
Brodu. Práce byly z větší části financovány za přispění 
dotace programu péče o krajinu - Podprogram pro zlep-
šení dochovaného přírodního a krajinného prostředí vy-
dané Ministerstvem životního prostředí ČR. 

• Postupná úprava zeleně na sídlišti 
V souladu s projektovou dokumentací „Regenerace 

panelových sídlišť", která byla zpracována odbornou fir-
mou v roce 2005, probíhá na ledečském sídlišti již něko-
likátým rokem postupná úprava zeleně. Dle tohoto plánu 
a dostupných finančních prostředků se zde každoročně na 
jednotlivých plochách provede nová výsadba. Za letoš-
ní rok je v současné době hotová výsadba v ulici Z. Fibi-
cha, která nahradila pokácené a rozkleslé jalovce před 
jednotlivými vchody, a dále výsadba v ulici M. Majero-
vé před „svobodárnou", kde výsadbu zajistila firma Ko-
vofiniš KF v rámci náhradní výsadby, která byla ulože-
na jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin výše uvedenou firmou. V současné době proběh-
la náhradní výsadba také na sídlišti Stínadla kolem domu 
1045-1047, kde je již téměř dokončeno zateplení a celko-
vá rekonstrukce domu. V rámci náhradní výsadby se ne-
jedná o náhradu stávajících trávníků, ale o úpravu okolí 
domu v jednotném stylu, který předchází problému zastí-
nění oken v jednotlivých bytech. Druhová skladba je tvo-
řena většinou půdokryvnými keři a drobnými kvetoucími 
rostlinami a keři. Cílem je co nejrychlejší pokryv bezpro-
středního okolí bytových domů a vytvoření estetických 
a finančně méně náročných ploch na údržbu. Položení 
textilie a mulčovací kůry j e v tomto případě osvědčený 
a standardní postup ve výsadbě těchto druhů. Je méně ná-
ročný na údržbu a nevyžaduje sekání trávy. Je však chou-
lostivější na přítomnost psů a dětí, kdy může dojít k roz-

! POZOR ! 
PŘIPRAVUJE SE NOVÝ 

KATALOG SLUŽEB NA ROK 2011/12 
Formulář si můžete stáhnou 

na www.ledecns.cz nebo si ho osobně vyzvednout 
na Informačním centru. 

Cena inzerátu je 50,- Kč. 

Zájemci o zveřejnění v katalogu 
se mohou přihlásit nejpozději do 30.11. 2010. 
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V zadní části 
katalogu je možno 

zveřejnit i větší 
reklamu 

(1/2 As za 500,- Kč, 
A5 za 1.000, -Kč). 

Pokud budete mít zá-
jem připravte si pro-

sím její návrh. 

Informace 
na telefonu 
569 721 471 

nebo 
731 612 457 
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POŘADÍ KANDIDÁTŮ (PODLE HLASŮ) 
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA LEDČE N. S. - 2010 

1 *Doležal Jaroslav ČSSD 1042 53 Bělohradský Josef KDU-CSL 259 
2 * Vrbka Pavel MVDr. NK 802 54 Kohoutková Lenka NK 245 
3 *Trpišovský František Mgr. ČSSD 774 55 Doležal Tomáš NK 238 
4 *Píbil Martin ČSSD 716 56 Pečuk Ludvík KSČM 236 
5 *Vrba Stanislav NK 703 57 Vrzáčková Marta NK 236 
6 *Policar Pavel RNDr. ODS 667 58 Wurmová Marie KSČM 234 
7 * Vaněk Petr Mgr. ČSSD 642 59 Vošický Jan Bc. ODS 231 
8 *Tůma Zdenek Ing. NK 627 60 Brabcová Soňa SZ 229 
9 Chlad Zdeněk ČSSD 538 61 Šilhán Stanislav NK 229 
10 * Kroutil Marek TOP 09 523 62 Velíšková Andrea SZ 222 
11 * Stránský Petr lng. SZ. 515 63 Tesárek Karel KSČM 220 
12 *Nechvátal Josef ODS 512 64 Krofián Miroslav Ing. TOP 09 212 
13 Hrabaň Miroslav ČSSD 511 65 Důbravná Dagmar Mgr. SZ 211 
14 Kouba Miroslav NK 490 66 Fiala Petr SZ 211 
15 * Drápela Jan lng. SZ 487 67 Součková Taťána KSČM 209 
16 Žaloudek Jaroslav ČSSD 486 68 Pešek Bohuslav KSČM 204 
17 * Šrámek Karel KSČM 485 69 Hess Martin Ing. SZ 203 
18 Dokoupilová Ilona PaedDr. ODS 479 70 Vitiska Josef NK 201 
19 Nácovský Jaroslav plk. NK 438 71 Hruša Karel NK 200 
20 Bohatý Vladislav ČSSD 437 72 Urban Stanislav KDU-ČSL 195 
21 Viktorova Lenka ČSSD 419 73 Rudl Jindřich ODS 194 
22 Souček Jiří ČSSD 417 74 Aron Pavel TOP 09 190 
23 Doležal Tomáš SZ 416 75 Poborský Jaroslav KDU-ČSL 187 
24 Malý Josef ČSSD 408 76 Koudela Jiří TOP 09 183 
25 Čermáková Helena ČSSD 406 77 Blažek Václav KSČM 181 
26 Novotný Břetislav ČSSD 400 78 Janák Jiří KSČM 181 
27 *Cuban Stanislav KSČM 383 79 Fanta Jiří Ing. TOP 09 180 
28 Wurm Jiří KSČM 368 80 Pátek Martin DiS. TOP 09 179 
29 Vopěnka Otto NK 363 81 Pajerová Milada NK 176 
30 Simandl Michal Mgr. SZ 353 82 Vacek Roman TOP 09 176 
31 Pavlíček Karel ČSSD 347 83 Jeřábek Jiří ODS 175 
32 Gabriel Ladislav Ing. NK 331 84 Vejsada Vladimír Ing. TOP 09 170 
33 Kroutilová Soňa Mgr. SZ 324 85 Galovičová Blanka SZ 166 
34 Běloušek Milan ODS 322 86 Bouma Josef Ing. KDU-ČSL 162 
35 Pleva David ODS 322 87 Vojíř Roman SZ 157 
36 Červený Miroslav KSČM 314 88 RajdI Jan KDU-ČSL 153 
37 Palán Miloslav Ing. ODS 312 89 Malina Zdeněk TOP 09 150 
38 Milichovský František KSČM 307 90 Zahálka ml. Milan KDU-ČSL 150 
39 Soukup Roman ČSSD 294 91 Choutka Petr TOP 09 149 
40 *Ivan Ladislav Ing. KDU-ČSL 291 92 Štěpánková Marie KDU-ČSL 138 
41 Pešková Eva SZ 291 93 Roulová Jana TOP 09 136 
42 Jiráček Petr ODS 283 94 Krajíček Bohuslav KDU-ČSL 126 
43 Nulíčková Pavlína NK 282 95 Boumová Marie Ing. KDU-ČSL 125 
44 Svobodová Ivana ODS 277 96 Hoskovec Jan KDU-ČSL 115 
45 Urban Karel ODS 276 97 Geherová Zdeňka KDU-ČSL 112 
46 Semerád Jiří Mgr. SZ 275 98 Velíšek Martin TOP 09 103 
47 Sekot Miloš ODS 273 99 Pospíšilová Bohumíra Ing. KDU-ČSL 101 
48 Hospodka Jaroslav KSČM 271 100 Souček Pavel TOP 09 96 
49 Ptáček Petr KSČM 269 101 Zahálka st. Milan KDU-ČSL 96 
50 Janák Zdeněk Ing. KSČM 265 102 Čížek Karel TOP 09 83 
51 Machálek Petr PharmDr. SZ 263 103 Krofiánová Diana TOP 09 80 
52 Vorlíčková Stanislava Mgr. KDU-ČSL 261 
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Učitelé a záci ZUŠ Ledeč nad S. 
Vás srdečně zvou na 

ADVENTNÍ 
KONCERTY 
Neděle 12. prosince 
Nový sál gymnázia 

Vzhledem k současné menší kapacitě 
sálu a zkušenostem z let minulých 

jsme se rozhodli uspořádat koncert 
dvakrát, a to v 15 a v 17 hodin. 

POZOR ! Pro zajištění lepší organizace 
bude vstup na tyto koncerty pouze 
s místenkou. Zájemci z rad rodičů 

úánkujících záků obdrží místenky ve škole, 
zájemci z řad širší veřejnosti si mohou 

místenky vyzvednout od 1.12. v infocentru. 
Vstupné na koncert je dobrovolné. 

NECHTE SE 
INSPIROVAT 

Vážení čtenáři, rád bych Vám před-
stavil nově vzniklé občanské sdružení 
INSPIRIA, jehož působnost bude hlav-
ně v Ledči nad Sázavou a okolí. Za po-
slání sdružení jsme si stanovili rozšíření 
a zkvalitnění volnočasových aktivit dětí, 
mládeže a dospělých v celém mikroregi-
onu Ledečsko. 
Činnost sdružení: 
• Volnočasové akce, hry a soutěže 
• Tábory, pobytové akce, adaptační pro-

gramy 
• Zájmové kroužky, výukové programy 
• Teambuildingové a teamspiritové pro-

gramy 
• Kurzy, semináře, vzdělávání 

Pravidelně Vás budeme informo-
vat o blížících se akcích. Rádi se dozví-
me Vaše připomínky, díky nimž budeme 
moci zkvalitnit naše programy, případně 
rozšířit své aktivity tak, abychom pokryli 
nároky všech zájemců. Zatím Vás mohu 
odkázat na e-mailovou adresu sdružení 
inspiria@email.cz, kde Vám taktéž rádi 
zodpovíme jakýkoliv dotaz. Právě pracu-
jeme na internetových stránkách www. 
inspiria.cz, jež by měly být v provo-
zu zhruba od poloviny listopadu. Svoji 
činnost začínáme 17. 11. 2010 Turnajem 
v pexesu - akce pro malé i velké o zají-
mavé ceny, poté 3. 12. 2010 - Mikuláš-
ská nadílka v MŠ v Ledči n. S., 4. 12. 
2010 - Pekelný večer pro veřejnost na 
ledečském hradě a do poloviny prosince 
stihneme i velký Pokerový turnaj o hod-
notné ceny v sokolovně v Ledči n. S., 
a to 11. 12. 2010. Na viděnou na našich 
programech! 

Za o. s. Inspiria Tomáš Doležal 

NÁVŠTĚVA NA TÁBOŘE OMAHA 
Stojím na pokraji rozlehlé louky, sevřené dokola lesem. Najednou nevím, zda to jsem ně-

kde v podhůří zapomenutých kopců, nebo u nás, kde ještě existují místa bez hromádek od-
padků, zanesených, nebo zavezených, které už pomalu zarůstají, jako by se chtěly stát sou-
částí krajiny Nevede sem žádná cesta, jen pěšina, místy ještě mokvající vodou po přestálých 
deštích. 

Stojím, ještě vzdálený, tam, kde se mi po téměř hodinové cestě podle bezejmenného poto-
ka, otevřel pohled jakoby do jiného světa, vzdáleného, ale už na dosah. Vidím velikou podko-
vu stanů - je jich pětatřicet v tom polokruhu a stranou vidím ještě několik dalších, také jed-
no veliké „teepee" tam tyčemi své konstrukce píchá do oblak - ne, ta obloha nahoře je čistá, 
modrá a vůkol čistý vzduch, jen trochu provlhlý blízkostí potoka. 

Tu chvíli, už na dohled, váhám vstoupit do té vesničky stanů, kde vládne čilý ruch, pohyb 
malých, organizovaných skupin, zabraných do své činnosti. Tak signalizuji s-o-s. A nic. Pa-
mětliv „Pravidel sněmového kruhu indiánského kmene OMAHA" určujících, že „..nikdo -
kromě náčelníka - nevstupuje ani nepřechází volné prostranství, pokud není vyzván.." 

Nakonec přichází, kdo se mne má ujmout a zavádí mne do volného stanu a dává souhlas, 
abych využil dřívějšího pozvání k návštěvě a seznámil se s organizací tábora, dokud nebudu 
moci být přivítán po skončení dosud probíhající hry. 

Nechci čas využít k odpočinku, ale volně procházím. Uprostřed polokruhu stanů je stožár 
s vlajkou, která v horkém bezvětří nevlaje a proto nerozeznám všechny barvy či znak, opo-
dál veliký stan-hangár, místo pro večerní shromáždění a určitě též jídelna, vybavená lavice-
mi a stoly, poblíž kuchyně ze tří přístřeší - sklad, místo, kde se vaří a výdejní prostor. Pod le-
sem na vyvýšeném místě, v poloskrytu, nádrže na vodu - tedy umývárna se sprchami, ale na 
opačné straně tábora další, tentokrát na lešení opět nádrže a další umývárna. Tam dosahuje 
slunce a voda je jistě předehřátá. 

Později jsem měl příležitost vidět nástup, na znamení k výdeji oběda. Na začátku řady, stra-
nou, jeden člen s kytarou hraje, ostatní zpívají. Jak odcházejí do jídelny, zpěv pozvolna uti-
chá... Po určité době odpočinku, rozdělení na skupiny, kde každá má svůj vlastní program, 
mám i možnost se zúčastnit. 

Ještě než jsem se rozloučil, byl jsem seznámen s dlouhodobou hrou, kterou jsem, ještě ne-
poučen, sledoval při svém příchodu. Bylo to „Putování přes kontinenty". Na rozvinuté mapě 
světa měly jednotlivé skupiny barevnými špendlíky označená místa, kterých už dosáhly svý-
mi výsledky. Překvapilo mne, že nejlépe si vedli ti nejmladší. Zatímco některá skupina se 
„plavila" ještě někde v Japonském moři, další už dosáhla Austrálie a nejlepší se plavili Indic-
kým oceánem k pobřeží Afriky. 

A kdeže ten tábor Omaha? Neptejte se, nepovím, zavázán mlčením. Nemohu porušit a ne-
chci skončit u mučednického kůlu: 

CO ZEMĚ TRVA (Denn was auch immer) 
Co země trvá, chce na duši věrnost jen opravdovou: 
Kdo dávnou povinnost poruší, zradí i zítra tu novou. 
(Volně dle Adalb. Stiftera) 

A já se pomalu chystal na kdesi vzdálený vlak. Takovýhle tábor není, ani nemůže být na 
jeden týden, na deset dní. Vzpomínám, že ty dávné naše trvaly dva, tři týdny i více: ten první 
„žňový" v Růžkových Lhoticích šestnáct dní, druhý, na Zelivce 24 - tedy více jak tři týdny, 
na Slovensku v Kremnickém pohoří 25 - a všem předcházela celoroční práce v oddílech, tak-
že všichni odjížděli již částečně připraveni na vyvrcholení svého skautského roku. Vše jsme 
si zajišťovali sami a to v době, kdy zásobování, zvláště to na Slovensku v roce 1948, bylo 
obtížnější než za války. Vystaveni počasí, odloučenosti, vybavení tím, co jsme sami vytvořili 
a dokázali, ale „..připraveni". 

Léto 2010 Sonny 

Gymnázium, Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola Ledeč n. S. 

Husovo náměstí 1, telefon: 569 430 500 (sekretariát), www.gvi.cz 
zvou rodiče a žáky devátých a pátých tříd základních škol na 

DEN O T E V Ř E N Ý C H DVEŘÍ 
Pátek 26.11. 2010 od 8 do 17 hodin 

Sobota 27.11. 2010 od 9 do 12 hodin (pouze GY) 
Budova Gymnázia - Husovo náměstí 1, budova SOŠ - Koželská 551, 

dílny - Poštovní 405 
STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU: 

GYMNÁZIUM: osmileté studium 79-41-K/81, čtyřleté studium 79-41-K/41 

SOŠ: Informační technologie a ekonomika 18-20-M/01 
Strojírenství - informační technologie a počítačová grafika 23-41 -M/001 

UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM: 
Strojní mechanik (zámečník) 23-51 -H/01, Nástrojař 23-52-H/01 

Vítáni budou i rodiče a žáci nižších ročníků základních škol. 
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BĚH ŠEPTOUCHOVEM 51. ROČNÍK 

Lyžařský klub Ledeč n. S., Středisko volného času Ledeč nad Sázavou a Jízdní kola Ledeč n. S. uspořádaly v sobotu 16. 10. 2010 51. 
ročník Běhu Septouchovem. I letos se v kategoriích ženy a muži - absolutní vítěz v kategorii (ženy + juniorky) a (muži + muži veteráni + 
junioři) běželo o cenu starosty města Ledče nad Sázavou, který věnoval pro vítěze hodnotné ceny. Závod mužů a žen byl navíc letos zařa-
zen do série závodů o Pohár Melechova. Juniorky běžely 2000 m a cenu získala Kristýna Fleissnerová (čas 9:26) z klubu Bohemians Pra-
ha. Muži měli trať dlouhou 8000 m a z ceny se radoval Jiří Brychta (čas 28:19) závodící za IRST Havlíčkův Brod. Závody jako každoroč-
ně se daří připravit scénami pro první tři místa v každé kategorii za vydatné pomoci sponzorů z Ledče n. S. Počasí přálo a atmosféra byla 
jako vždy příjemná. Přišlo ši j i vychutnat 89 startujících a mnoho rodičů. Všem závodníkům děkujeme za účast a dosažené výsledky a vě-
říme, že se ještě ve větším počtu setkáme příští rok. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
Kategorie: Děvčata předškolní 2005 a ml. Trať: 170 m 
Poř. Jméno Oddíl TJ Cas 
1 Policarová Monika 2006 Ledeč n.S. 0:28 
Kategorie: Chlapci předškolní 2005 a ml. Trať: 170 m 
1 Svoboda Adam 2007 SVČ Ledeč 0:39 
Kategorie: Přípravka děvčata 2002-04 Trať: 300 m 
1 Šimůnková Jana 2003 Jiskra Havl. Brod 1:08 
Kategorie: Přípravka chlapci 2002-04 Trať: 300 m 
1 Fialka Aleš 2000 Jiskra Havl. Brod 1:04 
Kategorie: Předžákyně 2000-01 Trať: 600m 
1 Šimůnková Tereza 2000 Jiskra Havl. Brod 2:24 
Kategorie: Předžáci 2000-01 Trať: 600 m 
1 Hemerka Vít Hvězda 2000 Pardubice 2:20 
Kategorie: Žákyně mladší 1998-99 Trať: 1000 m 
1 Tylichová Barbora 1999 ZŠ Světlá n.S. Lánecká 4:25 

Kategorie: Žáci mladší 1998-99 Trať: 1000 m 
1 Chlad Ondřej 1999 Turbo Chotěboř 4:02 
Kategorie: Žákyně starší 1996-97 Trať: 1600 m 
1 Husáková Markéta 1996 SVČ Ledeč 7:25 
Kategorie: Žáci starší 1996-97 Trať: 1600 m 
1 Obhlídal Vojtěch 1997 SK Kotlářka Praha 6:11 
Kategorie: Juniorky 1991-95 Trať: 2000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n.S. 

1 Fleissnerová Kristýna 1992 Bohemians Praha 9:26 
2 Veletová Anna 1993 SVČ Ledeč 10:22 
3 Koudelová Dana 1991 LK Ledeč n.S. 10:22 

Kategorie: Junioři 1991-95 Trať: 8000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n.S. 
1 Braun Jan 1992 Ski klub Šumava 31:30 
2 Tichý František 1994 Veloservis team H. Brod 36:24 
Kategorie: Ženy 1990 a st. Trať: 2000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n.S. 
1 Horná Eva 1967 SVČ Ledeč 9:38 
2 Jandová Jitka 1975 Zvěstov 9:56 
3 Škvorova Veronika 1988 Bohemians Praha 10:00 

Kategorie: Muži 1990 a st. Trať: 8000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n.S. 
1 Brychta Jiří 1974 ISRT Havl. Brod 28:19 
2 Jánošík Rudolf 1971 Spartak Vlašim 29:11 
3 Dvořák Tomáš 1978 Kola Ledeč 32:15 

Kategorie: Muži veteráni 1970 a st. Trať: 8000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n.S. 
1 Tichý František 1966 Veloservis team H. Brod 29:04 
2 Semrád Ladislav 1967 Sprint Čáslav 30:55 
3 Schwarz Josef 1955 SK Chotěboř 33:05 

HAN 

HOKEJISTÉ ZAHÁJILI BOJE O MISTROVSKÉ BODY 
V sobotu 23. 10. 2010 nastoupi-

li hokejisté HC Ledeč nad Sázavou 
v Atos aréně do prvního mistrov-
ského utkání KSM Vysočiny (nově 
vzniklá krajská soutěž mužů). Sou-
peřem jim byl tým HHK Velké Me-
ziříčí „B"- Ledečským hokejistům 
se nepodařilo překonat soupeře a z 
hřiště odešli jako poraženi při ko-
nečném výsledku zápasu 2:7. 

Sladkovský 

mowmy i i 



BLAHOPŘÁNÍ 

Dne 4. listopadu se dožívá 70 let 
paní HANA KAVKOVÁ 

z Ledče nad Sázavou. Vše nej lepší, 
hlavně hodně zdraví do dalších let, 

jubilantce přejí -
manžel František, dcera Hana a syn 

Milan s rodinami 

Dne 6. prosince tohoto roku oslaví své 
významné životní jubileum - osmdesát let, 

pan JAN FULÍN z Habreku. 
K tomuto výročí mu přejeme především 

pevné zdraví, mnoho radosti při své 
myslivecké činnosti, kterou celoživotně 

miluje a samozřejmě mnoho hezkých chvil 
v kruhu těch, které má rád. 

Dcera a syn s rodinami 

PODĚKOVÁNÍ 
Dovolte mi, abych prostřednictvím Ledečských novin poděkoval 
všem mým přátelům a známým, kteří mi popřáli k mým listopado-
vým kulatým narozeninám. Věřte, že mě taková velká přízeň nejen 
potěšila, ale také dojala. Velmi si tohoto přátelství vážím a mnoho-
krát děkuj i V duchu zmíněných přání i já přeji všem svým přátelům 
pevné zdraví a spoutu radostných chvil v životě. 

Zdeněk Bačkovský, Ledeč nad Sázavou 

VZPOMÍNKA 
Na sklonku minulého měsíce uplynul jeden 
rok od úmrtí regionálního spisovatele, foto-
grafa a dlouholetého spolupracovníka regi-

onálních novinových redakcí, ale především 
radničního zpravodaje Ledečské noviny -

pana FRANTIŠKA PLEVY 
S úctou vzpomíná rodina, přátelé 

a spolupracovníci 

ANITA SINCE SINCE 1886 
LUXUSNÍ DÁMSKÉ SPODNÍ PRÁDLO 

/ I n h a 
UniqueBodyWear 

Anita Active - sportovní podprsenky speciálně až do velkých 
velikostí košíčků 
Anita Comfort - komfortní prádlo a plavky pro ženy 
s plnoštíhlou postavou a velkým poprsím 
Anita Edelweiss - spodní prádlo s vyšším obsahem bavlny 
Anita Maternity - prádlo a plavky pro nastávající a kojící matky 
Anita Rosa Faia - atraktivní prádlo a plavky až do velkých 
velikostí košíčků 

Kde: Sportovní hals, Koželská 551, 
Ledeč nad Sázavou 

Telefon: 608 958 876 
AKCE DO 30. LISTOPADU 2010 

Sportovní podprsenka: 4296—588 
Sportovní tričko s podprsenkou: 1456 705 

Hugofes 
s lužby v l esn i c t v í 

Prodej dřevěných pelet 
(světlé i tmavé) v pytlích po 15kg 

ceny od 4,5 Kč/kg včetně DPH 

Prodej palivového dřeva 
štípané i neštípané, rovnané i nerovnané, měkké i tvrdé 

cena od 600kč/prm včetně DPH 

Koupíme les včetně lesního pozemku 
kontakt: Ing. Jiří Kotek 

tel. 777 151 279 

OKAMŽITĚ 
KOUPÍME 

ZA HOTOVÉ 
VÁŠ DUM, 

CHALUPU, BYT 
volejte Z D A R M A 
8 0 0 1 0 0 5 7 6 

Do 4 8 h o d i n v y p l a t í m e 
e x e k u c e č i h y p o t é k u ! 

V nově otevřeném KEMPU RÁKOSÍ 
ve Zruči nad Sázavou nabízíme ce-
loroční ubytování pro stavební čety 
i jednotlivce. 
Ceny ubytování jsou individuální od 
100,- Kč/os./noc, podle počtu uby-
tovaných osob a délky pobytu. 
Také je možné zajistit stravování ve 
vlastní restauraci s krbem, která je 
součástí kempu. 
Bližší informace na tel. 603 101 190 
a na kemprakosi@seznam.cz 

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

B n m í r 

ZASTUPITELE ZA ČSSD 

DEKUJEME VAM 
ZA DŮVĚRU 

vysočina 
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