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Prodej v á n o č n í c h 
s tromků byl zahájen 

10. 12. 2 0 0 1 
v květinářství pí Sedlákové, 

K o m e n s k é h o ul. 

KORMORÁN PLUS s.r.o. 
Ledeč nad Sázavou 

pořádá od 20. do 24. 12. 2001 
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 

na Husově náměstí 
před „Sázavankou" 

PRODEJNA POTRAVIN 
HRADNÍ 

přijímá objednávky na 
odběr vánočních kaprů 

- výběr nad 2,5 kg. Počet je 
omezen do 250 ks. 

Konec objednávek je 
nejpozději do 17.12. 2001. 
Odběr zamluvených kaprů 
bude 22.12. 2001. Termín 

odběru nutno dodržet. 
Tel.: 0452/62 10 87 

Šťastné Vánoce 2001 Městský úřad Ledee n. S. in-
formuje občany o změnách pra-
covní doby v závěru letošního 
roku. 

Čtvrtek 27. IX - úřední den 
s provozem 7.30— 17 hod. 
V pátek 28. 12. a v pondělí 
31, 12, bude ZAVŘENO! 

S každým příchodem Vánoc se zamýšlíme nad humánní tradicí s nejvlastnějším 
smyslem těchto svátků, které právem označujeme za svátky lásky a pokoje. Památka 
na ně z dávno minulých dob jde s námi životem a svou citovou náplní se stává dvojná-
sob blízkou. Vánoční svátky jsou svátky plné poezie, nevyčerpatelné symboliky. U nás 
jsou krášleny lidovými zvyky a vřelou účastí umění. Křesťanská myšlenka, která vy-
znává a hlásá spásu světa láskou i obětí, rozkvétá ve vánočním čase ve svůj nejněžnější 
květ. Všichni chceme, všichni toužíme být obklopeni krásou Vánoc, svátků domova. 
Vánoce vstoupily do lidové slovesnosti našeho národa, opředeny tajuplnými pověstmi, 
zvyklostmi, ve všem dominuje radost, kterou je třeba zvěstovat všemu lidu dobré vůle. 
Vánoční stromečky v domácnostech, velké vánoční stromy na prostranstvích měst září 
pro potěchu i radost. 

Radujme se tedy i my. Na ilustračním snímku z letošních vánočních trhů na ledeč-
ském náměstí panuje ještě spěch a shon, ale za několik málo dní jistě zavládne ve va-
šich domovech klid a pohoda Vánoc. Přejeme vám, aby byly opravdu klidné a vlídné, 
aby vám přinesly jen samou radost. Protože toto je poslední číslo našich novin v letoš-
ním roce, přejeme vám zároveň mnoho zdaru v roce příštím - v roce 2002. A nezapo-
meňte, že naše listy opět vyjdou už v polovině ledna. Řada předplatitelů si je už 
zajistila. Redakce 

V sobotu 1. prosince za přítomnosti velkého počtu návštěvníků byla v syna-
goze otevřena výstava KOUZLO VÁNOC A BETLÉMŮ. Výstava potrvá az 
do L ledna 2002. Otevřeno je pondělí až pátek 9 -12,13 -16 hodin. O vá-
nočních svátcích 25. - 26. prosince a prvního ledna odpoledne od 14 do 17 
hodin. Informační centrum zve k návštěvě širokou veřejnost a hlavně dětské 
návštěvníky. 

P U T O V A N Í ZA 
B E T L É M S K O U H V Ě Z D O U 

Tři králové Kašpar, Melichar 
a Baltazar budou všem lidem vyprá-
vět o svém putování za betlémskou 
hvězdou v neděli 6. ledna 2002 ve 
14 hodin na ledečském náměstí. 



Z P R Á V Y Z R A D N I C E 
Ze zasedání Rady Města Ledeč 

nad Sázavou konaného dne 5. listo-
padu 2001 
• RM Ledeč nad Sázavou podle § 102 
odst. 3 v souvislosti s § 85 písm. g) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích schva-
luje uzavření dohody o úhradě závazku 
včetně navrženého splátkového kalen-
dáře s panem Josef Hurtem, bytem Le-
deč nad Sázavou 1045 k umoření dluhu 
na nájemném. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
předložené znění odpovědi na dopis 
Miroslavy a Josefa Králových, bytem 
Kamenná Lhota čp. 53 ve věci žádosti 
o pronájem obecního bytu v tíživé situ-
aci, kdy však Město Ledeč nad Sáza-
vou nemá momentálně možnost tuto 
záležitost vyřešit. 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu 
s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích schvaluje zveřejnění záměru 
směny pozemků pare. č. 2607/2 a část 
pozemku pare. č. 2604/1 v Pivovar-
ském údolí v katastrálním území Ledeč 
nad Sázavou ve vlastnictví 
Evos-Hydro s.r.o. Ledeč nad Sázavou 
za část pozemku č. kat. 1266 v lokalitě 
Plácky ve vlastnictví Města Ledeč nad 
Sázavou. 
• RM schvaluje uspořádání silves-
trovského ohňostroje v Ledči nad Sá-
zavou z rozpočtu města v hodnotě do 
30 000,- Kč. 
• RM Ledeč nad Sázavou v souladu 
s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích pověřuje likvidační komisi ve 
složení pan Jaroslav Poborský, pan Bo-
humil Svoboda a paní Marie Starová, 
ke stanovení způsobu likvidace vyřa-
zených DHIM a HM, v případě odpro-
deje i ke stanovení ceny. 
• RM Ledeč nad Sázavou neschvaluje 
splátkový kalendář na úhradu dluhu na 
nájemném za byt v Ledči nad Sázavou 
čp. 871 nájemce Kateřiny Doležalové 
tak, jak byl předložen sociálním oddě-
lením městského úřadu, neboť v tomto 
rozsahu splátek jednak nepřísluší roz-
hodovat radě města a navíc j e v zájmu 
města vymáhat své pohledávky efek-
tivněji, proto se doporučuje dlužníkovi 
změnit výši splátek a dobu splatnosti, 
jak je uvedeno v zápisu k tomuto usne-
sení. 

Ze zasedání Rady města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 19. lis-
topadu 2001 
• RM Ledeč nad Sázavou vzala na vě-
domí oznámení Občanského sdružení 
„Život dětem" Svojšovice o výsledcích 
celorepublikové sbírky „Srdíčkového 
dne". V Ledči nad Sázavou bylo vybrá-
no studenty gymnázia Kč 22 543,-. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu s § 102 odst. zák. 128/2000 

Sb o obcích dohodu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene mezi Měs-
tem Ledeč nad Sázavou a Českým Te-
lecomem, a.s. týkající se stavby 
podzemního telekomunikačního vede-
ní stavby LEDEČ, OSTROV, 
PAVLO V, VILÉMO VICE na nemovi-
tostech města. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
podle § 39 odst. 1. zákona 128/2000 Sb 
zveřejnění záměru města směnit pozem-
ky část pare. č. 327/1 (327/1PK) a část 
PK 609/10 z vlastnictví města za poze-
mky pare. č. st. 1709, 2488 a část PK 
547 z vlastnictví JUDr. Charuzy (loka-
lita u Koželužny), a to za podmínky 
projednání náhrady či směny v poměru 
1:1 oddělením investičním a majetko-
vým MÚ. 
• RM podle § 715 občanského záko-
níku schvaluje výměnu bytů sl. Ilony 
Hurtové, č. bytu 4, Zd. Fibicha 781, 
Ledeč nad Sázavou, a Josefa Hurta, č. 
bytu 2, Stínadla 1045, Ledeč nad Sáza-
vou. Termín výměny: od 1. 1. 2002. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
přijetí smluvního vztahu s a.s. ASA 
Batelov na likvidaci odpadu ve městě 
Ledeč nad Sázavou ve věci stanovení 
ceny za poskytované služby na rok 
2002. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
na základě žádosti Vyšší odborné ško-
ly a Integrované střední školy strojnic-
ké v Ledči nad Sázavou provádět zimní 
údržbu chodníku v Koželské ulici před 
domovem mládeže prostřednictvím TS 
Ledeč nad Sázavou s.r.o. na náklady 
města počínaje letošním rokem. 

Ze zasedání Rady Města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 5. pro-
since 2001 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vě-
domí v souladu zákona 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení) poskytnutí fi-
nančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR ve výši 
2 883 000,- Kč na akci „Obnova zeleně 
u hradu Ledeč nad Sázavou". 
• RM Ledeč nad Sázavou bere na vě-
domí v souladu zákona 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení) poskytnutí fi-
nančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR ve výši 
15 989 000,- Kč na akci „Rekultivaci 
ukončené skládky Rašovec". 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
prodejní místo pro vánoční prodej ryb 
před prodejnou „Sázavanka" na Huso-
vě náměstí v Ledči nad Sázavou. Pro-
dej bude uskutečněn ve dnech od 
20. do 24. prosince 2001. Poplatek 
z prodejního místa bude stanoven 
v souladu s čl. 16, odst. 1., Ad c), písm. 
b/ obecně závazné vyhlášky č. 5/97, 
o místních poplatcích. 

• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
jmenování Komise pro sociálně právní 
ochranu dětí, které bude svěřen s účin-
ností 1. ledna 2002 výkon přenesené 
působnosti v oblasti sociálně právní 
ochrany dětí, v tomto složení: Martina 
Měkotová, zaměstnanec Odboru správ-
ního, sociálního a organizačního oddě-
lení sociálního - předseda komise; 
MUDr. Jaroslava Horáková, zástupce 
zdravotnictví; Jaroslav Kosprd, zá-
stupce škol; Ivana Gampeová, zaměst-
nanec Odboru správního, sociálního 
a organizačního - oddělení sociálního; 
Bohuslava Vondrušová, zaměstnanec 
Odboru správního, sociálního a organi-
začního - oddělení obecního živnos-
tenského úřadu. 
• Rada Města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje byt č. 22 v DPS uvolněný po 
paní Najdenové Marice přidělit paní 
Maškové Vlastě, ul. 28. října, Ledeč 
nad Sázavou a stanovuje maximální re-
gulované nájemné. 
• Rada Města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písm. m) zákona 128/2000 Sb o obcích 
uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem části pozemku o výměře 10,5 m2 

v katastrálním území Ledeč nad Sáza-
vou s panem Jiřím Maštalířem, Stínad-
la 1044, Ledeč nad Sázavou 
k provozování novinového stánku 
a příslušného skladu za nájemné 
20,-Kč/m2 tj. 210,-Kč/ročně-od 1.1. 
2002. 

Ze zasedání Zastupitelstva Města 
Ledeč nad Sázavou konaného dne 
10. prosince 2001 
• ZM Ledeč nad Sázavou bere na vě-
domí poděkování předsedy ZO ČZS 
pana Františka Koubíka za poskytnutí 
příspěvku na plynovou přípojku pro 
moštárnu. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
sloučení organizačních složek Základ-
ní škola Nádražní ulice a Základní ško-
la Komenského ulice pod jednu 
organizační složku Základní škola Le-
deč nad Sázavou se sídlem v Nádražní 
ulici k termínu od 1. 7. 2002. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
přiřazení organizačních složek Školní 
jídelna v ulici Nádražní a Školní jídel-
na Barborka pod organizační složku 
Základní škola Ledeč nad Sázavou 
k termínu od 1. 7. 2002. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o za-
bezpečení požární ochrany ve městě 
Ledeč nad Sázavou a jeho místních 
částech uzavřené ve dnech 5. a 6. 12. 
1996 mezi Městem Ledeč nad Sázavou 
a Hasičským záchranným sborem kra-
je Vysočina ve věci zajištění projekto-
vé dokumentace na schválený 
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investiční záměr přestavby požární sta-
nice v Ledči nad Sázavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
uzavření smlouvy mezi Svazkem obcí 
Mikroregionu Ledečska a ČMP a.s. 
Praha ve věci plynofikace obcí mikro-
regionu Ledečska - Bojiště, Kožlí, Vi-
lémovice, Pavlov, místní části města 
Ledeč nad Sázavou Habrek, Souboř, 
Obrvaň a místní část Háj, kdy ČMP a.s. 
garantuje finanční spoluúčast v poměr-
ných částkách uvedených v článku IV. 
této smlouvy. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
v souladu s § 84, odst. 2 písm. i) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích vydání obec-
ně závazných vyhlášek č. 4/2001 o sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu a systému nakládá-
ní se stavebním odpadem ve městě 
Ledeč nad Sázavou a 5/2001 o místním 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve městě Ledeč nad Sázavou, 
tak jak jsou navrženy. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
v souladu s § 84, odst. 2 písm. t) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích přijetí dotace 
od Státního fondu životního prostředí 
ČR na opatření v rámci Programu péče 
o přírodní prostředí - dílčí program 
3.1.2. „Obnova zeleně u hradu Ledeč 

nad Sázavou" v souladu s rozhodnutím 
ministra životního prostředí ČR č. 
09630131 ze dne 19. 11.2001. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
v souladu s § 84, odst. 2 písm. t) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích přijetí dotace 
od Státního fondu životního prostředí 
ČR na opatření v rámci Programu péče 
o přírodní prostředí - dílčí program 
4.1. „Rekultivace ukončené skládky 
Rašovec" v souladu s rozhodnutím mi-
nistra životního prostředí ČR č. 
10150141 ze dne 19. 11.2001. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
v souladu s § 85 odst. a) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích odprodej části 
pozemku pare. č. 1230/25 (pův. č. kat. 
1269/1) v katastr, území Ledeč nad Sá-
zavou (lokalita průmyslová zóna Plác-
ky) cca 8000 m2, firmě Dingo 
Poděbrady za cenu 100,- Kč/m2 s tím, 
že kupní smlouva bude zatížena věc-
ným břemenem práva zpětného od-
koupení městem v případě, že na 
pozemku nebude do 2 let zahájena vý-
stavba, a to za cenu, za kterou je poze-
mek odprodáván. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje 
hospodaření města od 1. 1. 2002 na zá-
kladě rozpočtového provizoria do 
doby schválení rozpočtu Města Ledeč 
nad Sázavou na rok 2002. ZM Ledeč 
nad Sázavou zároveň schvaluje na zá-
kladě § 13, odst. 2 písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravid-
lech územních rozpočtů pravidla pro 
hospodaření města od 1. 1. 2002 do 
doby schválení rozpočtu na rok 2002. 
• ZM Ledeč nad Sázavou zřizuje pod-
le § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb., v platném znění, od 
1.1. 2002 organizační složku obce -
„Požární hlídka sboru dobrovolných 
hasičů Vrbka" a schvaluje její zřizova-
cí listinu a schvaluje novelizovanou 
zřizovací listinu organizační složky 
„Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
města Ledeč nad Sázavou" a podle § 
110 odst. 4 písm. f) citovaného zákona 
stanovuje Otakara Kubáta, vedoucího 
odboru Městského úřadu v Ledči nad 
Sázavou, jako osobu odpovědnou za ří-
zení a kontrolu těchto organizačních 
složek. 
• ZM Ledeč nad Sázavou pověřuje 
dle § 86 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích zaměstnance Města Ledeč 
nad Sázavou - Městského úřadu Ing. 
Júlia Bártu, Tomáše Březíka, Ing. Bře-
tislava Dvořáka, Jiřinu Kubistovou 
a Bohuslavu Vondrušovou zabezpečo-
váním místních záležitostí veřejného 
pořádku v rámci působnosti obce. 
• Další body usnesení ze zasedání 
ZM budou vzhledem k uzávěrce a ka-
pacitě novin v příštím (lednovém) čís-
le. Jaroslav Poborský 

místostarosta 

Skončení platnosti některých 
typů občanských průkazů 

Městský úřad v Ledči nad Sázavou upozor-
ňuje občany, kteří jsou držiteli občanského 
průkazu typu „knížka" a nemají v něm vyzna-
čeno státní občanství České republiky, že 
dnem 31. prosince 2001 skončí jejich platnost. 
Žádost a doklady potřebné k vydání občanské-
ho průkazu může občan předložit na matrice 
zdejšího úřadu. Zde lze také zjistit vzory ob-
čanských průkazů, jejichž platnost z výše uve-
dených důvodů končí. Lhůta pro vydání 
nového občanského průkazu trvá 30 dní. 

J. Kubistová, MÚ 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
NA INTERNETU 

www.knihled.cz. Pod touto adresou najdete od 
listopadu letošního roku stránky ledečské městské 
knihovny na Internetu. 

Jedná se o další krok s cílem co nejvíce přiblížit 
nabídku knihovnických služeb a zcela konkrétně 
zpřístupnit knihovní fond veřejnosti. Stránky ob-
sahují činnost jednotlivých oddělení směrem 
k uživatelům, provozní dobu, ceník služeb, ale 
především ON LINE katalog, v němž lze jednodu-
chým způsobem vyhledávat knihy, zvukové doku-
menty nebo časopisy, případně si je i rezervovat, 
pokud nejsou momentálně k dispozici. 

Registrovaní čtenáři mají možnost podívat se 
na své čtenářské konto. Na stránkách je umístěn i 
Souborný katalog knihoven ČR využívajících 
systém LANius (SKAT), v němž lze vyhledávat 
odbornou literaturu v jiných knihovnách. V pří-
padě zájmu lze požadovanou knihu prostřednic-
tvím naší knihovny objednat. 

Věříme, že internetová prezentace knihovny 
nezůstane bez povšimnutí a stane se běžnou sou-
částí zdrojů informací, které Internet přináší. 

Marie Viktorové, městská knihovna 

Odpady v roce 2002 
Vážení občané, od 1. ledna 2002 budou na území našeho města účinné dvě vyhlášky, 

které se týkají oblasti nakládání s komunálním odpadem a následné platby za tuto čin-
nost. Tyto vyhlášky vydalo na svém zasedání zastupitelstvo města dne 10. 12. 2001. 

Zastupitelstvo města dále rozhodlo o systému plateb a to tak, že dojde pouze k nepa-
trnému zvýšení ceny, jak určuje zákonná úprava a svoz komunálního odpadu bude pro-
váděn v roce 2002 v cenové hladině roku 2001. 

V roce 2002 ale proběhne další zásadní změna při úhradě za prováděné služby. 
Úhradu bude každý občan našeho města provádět formou místního poplatku. Zákono-
dárce novelou zákona o odpadech do poplatků zařadil „novou daň" a to - místní po-
platek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je možno platit několika způsoby, uve-
denými ve vyhlášce. Nejvhodnější způsob placení je trvalým příkazem, v měsíčních 
splátkách (inkaso). Placení místního poplatku od občanů bude vyžadováno až v lednu 
a únoru roku 2002. Není tedy možné poplatek zaplatit již v prosinci 2001. V této 
době nemůže být totiž účinná prováděcí vyhláška. 

Všichni určitě chápeme, jak zásadní obrat a kolik problémů změna zákona o odpa-
dech a změna systému placení formou místního poplatku nastartovala. Zejména se jed-
ná o doplnění a změnu počítačových databází a následná distribuce složenek do 
jednotlivých rodin. V této fázi může dojít bohužel k několika pochybením, která mo-
hou být způsobena nedokonalostí databáze, ze které počítač přebíral údaje. Poplatní-
kem je v souladu s § 10 b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění 
pozdějších předpisů, každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost 
může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlast-
níkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména data narození 
osob, za které poplatek odvádějí. 

Za všechny problémy, které Vám mohou být způsobeny, se předem omlouváme. Pří-
padné nepřesnosti a nejasnosti budou odstraněny po vyplnění tiskopisu „Prohlášení 
poplatníka", které získáte na městském úřadu. Veškeré informace, týkající se výšky 
poplatku, způsobu placení, vyplnění „Prohlášení poplatníka", získáte na Městském 
úřadu v Ledči nad Sázavou, odboru výstavby, územního plánu a životního prostředí -
oddělení životního prostředí. Informace podají paní Fotrová a Bezstarostová, číslo 
dveří 306, číslo telefonu 0452/62 62 10. Ing. Břetislav Dvořák 

vedoucí odboru výstavby, ÚP a ZP 
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Ježíšku, prosím tě, 
přines mi... 

.. .pejska! Kočičku! Křečka! Rybičky! 
Ano, mnohé rodiče čeká jistě tato věta v do-

pise jejich dětí „Ježíškovi". A mnozí třeba 
0 tom, že pořídí nějaké zvířátko, začnou oprav-
du uvažovat. Vždyť představa rozzářených očí 
nadšených dětí po spatření roztomilého štěňát-
ka, koťátka nebo chundelatého křečíka v kra-
bičce pod vánočném stromkem je tak lákavá! 

A právě na rodiče, případně babičky, dě-
dečky, tety, strejdy a vlastně všechny, kteří se 
právě rozhodují, že koupí jakékoliv zvířátko, 
ať už jako dárek, nebo jen tak pro radost, chci 
apelovat: PROSÍM, S ROZMYSLEM! Žádné 
zvíře, ani to nejmenší, není jen hračka. Každé 
potřebuje péči, některé každodenní a jejich ná-
roky bývají pro nepoučené dost nemilým pře-
kvapením! Zvíře se nedá odložit, když chybí 
čas nebo není nálada. Navíc je to na roky, 
1 malá strakatá myška se dožívá 3 let, morče 
osmi, kočka a pes až 15, o plazech ani nemlu-
vím, taková suchozemská želva může být i věc 
dědičná... 

Proto by mělo rozhodnutí o pořízení živého 
tvora padnout až po opravdu dobrém zvážení 
všech okolností. Prvním předpokladem je 
vhodně si zvířátko vybrat. Je jasné, že se malé 
děcko nemůže zodpovědně starat třeba o psa. 
Ano, dát mu ho třeba od 8 let „na starost" mů-
žeme, ale stejně je potřeba stálá kontrola a pří-
padné zásahy při péči. Vhodnější proto je třeba 
křeček nebo morče. Prostě - zvážit vhodnost 
zvířátka pro určitou věkovou kategorii. Dru-
hou, neméně důležitou věcí, je zjistit si včas, 
jaké nároky námi vybrané zvíře má. Na to je 
vhodná odborná literatura, které je na trhu dos-
tatek, případně konzultace s odborníkem -
chovatelem nebo prodejcem. Jinak vás (a vaše 
blízké) bude o čas připravovat třeba terarijní 
zvíře a jinak německý ovčák! Také finanční 
nároky na pořízení, vybavení, krmení a ostatní 
péči jsou diametrálně odlišné! 

Třetí, nejvíce zanedbávaná věc, je příprava 
vhodných podmínek pro zvíře DŘI V než si ho 
donesete domů!!! Koupit si do sáčku barevné 
rybičky a doma pak nahonem vymývat skleni-
ci od okurek, aby byly kam dát, je trestuhodné 
a málokdy to skončí jinak, než úhynem těch 
krásných tvorečků. A tak může neblaze skon-
čit i velice vzácné a drahé zvíře. 

Takže na závěr: Živé zvíře je úžasná a po-
vznášející záležitost, umí těšit, léčí deprese, 
pomáhá dětem v dobrém psychickém rozvoji, 
učí je zodpovědnosti a pečlivosti, přináší ra-
dost - ale jen při pořízení s rozmyslem, dob-
rým uvážením a přesvědčením, že víme, do 
čeho jdeme. A to platí nejen v tomto období... 

Hezké Vánoce vám všem přeje 
Jana Prchalová 

Prodejna chovatelských potřeb,! 
směsí, mraženého krmného masa,' 
krmiv a živých zvířat 

HOBBY ZOO i 
- Ing. Jana Prchalová ! 
oznamuje, že na nové adrese: ! 

Husovo náměstí 141 (ve dvoře za ! 
prodejnou Atos směrem ke koste- ; 

lu) nabízí OPĚT veškeré zboží! ; 
Poradenská 

a inzertní služba 
ZDARMA! 
Telefony: % j 
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Ples lidí dobré vůle 
Letošní plesová sezóna v Ledči nad Sázavou zahájila netradičně již v sobotu 24. lis-

topadu. V místní sokolovně uspořádalo středisko CHOS Ledeč n. s. první Ples lidí dob-
ré vůle. Ples vydařený, plný překvapení - příjemných i nepříjemných. 

Mezi příjemná a převažující překvapení patřilo „stáří" pořadatelů, jejichž věkový 
průměr jistě nepřekračoval 25 let, věkové složení plesajících, u stolů a na sále převažo-
valy povětšinou mladé tváře, zrekonstruovaný sál místní sokolovny s novým plyno-
vým topením a novými čistotou zářícími toaletami, velké množství sponzorů, bohatá 
tombola, příjemná obsluha a bezkonfliktní průběh plesu. 

Nepříjemným překvapením byla malá účast, odhadem polovina prodaných lístků zůs-
tala nevyužita, nízká účast párů středního věku včetně zástupců hlavních sponzorů, kteří 
by plesu dodali vyšší společenský punc. Projevila se zde zřejmě nezkušenost mladých 
pořadatelů, kteří věnovali malou pozornost publicitě akce a spolehli se na službu měst-
ského Informačního centra. To jim však týden před pořádáním plesu vrátilo stovku ne-
prodaných lístků a tím se pořadatelům postaralo o to nejnepříjemnější překvapení. Jen 
s velkým vypětím pak během týdne museli zachraňovat ekonomickou stránku akce. 

V konečném důsledku však nižší účast přispěla k zdařilému průběhu plesu. Na sále 
bylo více místa k tanci i zábavě, popůlnoční rozjařená „mašinka" se mohla opakovaně 
a lehce prosmýkávat i přísálím, u výčepu a v Pekle se netvořily nepříjemné fronty, vol-
nější prostory tanečního sálu lákaly k bujarému veselí, více se tancovalo, než konzu-
movalo, zábava nevázla. 

Je příznačné, že plesová sezóna v Ledči nad Sázavou začala právě Plesem lidí dobré 
vůle. Bez dobré vůle pořadatelů, sponzorů by tato akce neproběhla, bez dobré vůle 
mezi lidmi by bylo prázdno, pusto a smutno. K dobré vůli patří i bezprostřednost, ocho-
ta a veselí, to na tomto plese opravdu nescházelo. Iveta Vrbová, plesaj ící 

Poděkování 
„ Cenu má pouze život, který žijeme i pro druhé 

Charitní ošetřovatelská služba (CHOS), středisko Ledeč nad Sázavou děkuje všem, kteří po-
mohli naplnit poslání charity, ať již svou dobrovolnou prací, vstřícným postojem k potřebám na-
šim i potřebám našich klientů, hmotným, či finančním darem. 
Děkujeme jmenovitě TJ Sokol, všem sponzorům plesu, pořadatelům i taneční skupině. 
Pořadatelé: Martina Krajíčková, Petra Blablová, Ivana Krupková, Pavel Škvor, Petr Škvor, 
Karel Škvor, Ladislav Krupka, Daniel Horký, Milan Blabla 
Taneční skupina: DANCE GIRLS pod vedením Martiny a Petry Krajíčkových a Jindry Vosiky. 
Autoři a účinkující scénky „U doktora": Jindra Vosika, Petr Soukup, Jitka Veletová. 
Sponzoři plesu: 
GALATEK, a.s., Ledeč nad Sáz. 
GEODÉZIE, Ledeč nad Sáz. 
KOVOFINIŠ, Ledeč nad Sáz. 
KOWA, spol. s r.o., Ledeč nad Sáz. 
AK PLAST, s.r.o., Ledeč nad Sáz. 
EST + a.s., Ledeč nad Sáz. 
ŠVEMA, v.o.s., Ledeč nad Sáz. 
AQUACOMP HARD, s.r.o., Ledeč nad Sáz. 
EKOL, s.r.o., Ledeč nad Sáz. 
K+K mezinárodní doprava, Ledeč nad Sáz. 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, Ledeč nad Sáz. 
AUTOŠKOLA Och L. + Mucha L., Ledeč n/S. 
JIRICHO SHOP-Havlová, Ledeč nad Sáz. 
CENTRÁL RESTAURANT, Ledeč nad Sáz. 
SCHÁFER SUDEX, s.r.o. Ledeč nad Sáz. 
ZLATNICTVÍ IRIS - H. Zelená, Ledeč n/S. 
JAN SEKOT-Drogerie, Foto-kino, Ledeč n/S. 

SKLÁRNY BOHEMIA, a.s., Světlá n/S. 
SEMA-květiny, dárkové zboží, Ledeč n/S. 
SPEKTRUM-ELEKTRO, Ledeč n/S. 
ELKOMPLEX + s.r.o., Ledeč nad Sáz. 
BÍBA POTRAVINY, Ledeč nad Sáz. 
Dárkové zboží - Kunášková, Ledeč n/S. 
BOTEX - Zdeňka Bízová, Ledeč n/S. 
DINGO OBUV, s.r.o., Ledeč nad Sáz. 
JÍZDNÍ KOLA, Ledeč nad Sáz. 
VÍTAL - Ing. Gabriel, Ledeč nad Sáz. 
TABÁK RENIK, Ledeč nad Sáz. 
LESY, a.s., Ledeč nad Sáz. 
Komerční banka, a.s., Ledeč nad Sáz. 
SF PETROL, Praha 
DROGERIE - p. Kokeš, Ledeč nad Sáz. 
JIŘÍ HROCH - Broušení skla, Mrzkovice 
Kadeřnický salón-Řihová, Horáčková, Ledeč n/S. 

MUSIC LAND - Mgr. Michael Žižka, Ledeč n/S. 

Výtěžek plesu bude použit pro středisko v Ledči nad Sázavou - domácí péče. 
CHOS darovala částku 2000,- Kč Zvláštní škole v Ledči nad Sázavou 

2000,- Kč MŠ Stínadla v Ledči nad Sázavou 
Ještě jednou všem děkuji za vstřícnost a obětavost. Staniční sestra CHOS Ledeč nad Sáz. 

Petra Krajíčková 

Poznámka redakce 
Infocentrum provádí předprodej vstupenek libovolným organizacím, a to za 
úplatu. Například na vystoupení skupiny ELANna brodském zimáku se v Led-
či prodalo cca 200 vstupenek za 58 000,- Kč, z čehož mělo „ íčkos< provizi 
2500,- Kč. Předprodej vstupenek Charitě byl bezúplatný, rovněž tak vylepení 
plakátů. To, že o vstupenky nebyl zájem, je věc další a může nás všechny jen 
mrzet, že tomu tak bylo. Informační centrum má především občanům města 
i jeho návštěvníkům sloužit, nikoliv však posluhovat a chodit od domu k domu 
a nabízet vstupenky. „íčko " se chovalo k Charitě tak, jako ke každému, s kým 
má možnost spolupracovat. Zřejmě se paní plesající při psaní příspěvku ještě 
malinko točila hlava. 
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Z pol icejních zápisků 
• 2. 11. Co dělala za kinem v tomto čase 
Z. Š. se už zřejmě nedozvíme, ale jisté je, 
že tam potratila svůj občanský průkaz. 
Byl jí řádně předán a příště si při rado-
vánkách dá jistě větší pozor. 
• 4. 11. Hospodská rvačka, jak jinak na-
zvat počínání pánů P. Š. a A. P. z Ledče, 
kteří si svůj „světový názor" tříbili na zá-
chodku místní sokolovny. Z těchto ne-
hostinných míst si odnesli poranění. 
• 5.11. Anonymní telefonát vyzýval po-
licisty, aby se neprodleně dostavili do 
Mostecké ulice, že tu jsou známky vlou-
pání do stánku PNS. Setřením bylo zjiš-
těno, že je zde poškozena petlice bedny 
na ukládání tisku, ale jinak škoda veškerá 
žádná. 
• Neznámý vandal narazil s nákladním 
vozem s návěsem do sloupu signalizační-
ho zařízení na železničním přejezdu 
v Nádražní ulici. Dráze tak způsobil ško-
du za více než 40 000 korun. 
• 6.11. Dva cizí zásobovači si navzájem 
poničili své živobytíčko u sámky ve Fibi-
chově ulici. Silnější náklaďák firmy Ive-
co zvítězil nad Avií. Řidiči byli střízliví -
konec konců bylo teprve ráno. 
• 7.11. V tento revoluční den bylo zahá-
jeno šetření z podezření trestného činu, 
kterého se dopouští J. M., který neplní 
vyživovací povinnosti na svá dvě dítka. 
Za uplynulý rok jim tak dluží na 33 000 
korun. To budou mít panečku Ježíška! 
• 9. 11. Opravdu ošklivě se zachovali 
sousedé k panu F. Z. z Ledče. Považte, že 
mu před vchodem do domu zkřížili dvě 
sirky do podoby zlého znamení. No není 
divu, že se pán dožaduje u policie šetření 
a satisfakce. Dobře pozorujte i vy uspořá-
dání kamínků a nedopalků před vašimi 
domy - zlí duchové jsou tu! 
• Pěknou paseku (spíše prasečinu) způ-
sobili neznámí pachatelé v lese u Nezdí-
na. Odřezali tu spodky stromů (2,6 m3 

dřevní hmoty) - vrchní části ponechali 
osudu - čímž způsobili škodu v hodnotě 
3 000 korun. Neobvyklý vandalizmus. 
• Znečištění rybníka fekáliemi v Tasí-
cích oznámil pan A. C. z Kutné Hory. 
Tato situace se tu již několikrát opakova-
la. Kdosi (?) z chatařské osady tu nemá 
řádný odpad a vypouští veškeré splašky 
do rybníka - stručně řečeno a přeloženo, 
je tu chatař, který je pěkné prase (jen je 
divné, že se neví KDO?). 
• 11. 11. Mezi Hradcem a Ledči se 
„očuchávaly" Fiat s Renaultem, jinak pá-
nové I. B. a T. N. z Ledče. Chybil Fiat, 
ale tak šťastně, že se nikomu nic nestalo. 
• 13. 11. Stejné štěstí, i když větší ško-
du, měla řidička K. P. z Ledče, když mezi 
Ostrovem a Pavlovem zaparkovala v pří-
kopu. Vánoce budou chudší - neboť ško-
da je 25 000 korun. 
• Na východ od Ledče se vůbec děly 
věci. Na křižovatce u Ostrova „kdosi" 
narazil ze zadu do vozítka pana V. R. 
z Ledče. Je zajímavé, že poškozený auto 
záškodníka vůbec nepostřehl (pokud tam 
záškodník samozřejmě vůbec byl). 
• Nešťastná třináctka. V tento den měla 
smůlu i paní H. O. z Ledče, když nezná-

mý pachatel narazil do jejího 
zaparkovaného auta a ujel. Darebák. 
• V odpoledních hodinách navštívil 
paní G. C. její bývalý druh P. S. To by 
samo o sobě bylo hezké, ale on se necho-
val jako slušná návštěva. Svou dříve mi-
lovanou začal verbálně urážet, aby jí 
posléze začal demolovat zařízení. Pak si 
někoho pozvěte na návštěvu. 
• 14. 11. Smolné cestování autobusem 
zažila paní M. Š. zLeštiny. V její domov-
ské obci musel řidič T. V. prudce zabrz-
dit, neboť mu pod kola vběhl pes. 
Cestovatelka v ten okamžik upadla a ošk-
livě se poranila. Musela být převezena do 
okresní nemocnice. Jak dopadl zatoulaný 
čokl, se neví. 
• 16. 11. Štěstí měl majitel mobilního 
telefonu Alcatel. Ztracený aparát totiž 
nalezli policajti a šťastnému majiteli jej 
neprodleně předali 
• 20.11. Ing. M. K. z Mrzkovic oznámila 
ztrátu jednoho telete z ostrovské farmy. 
Neznámý pachatel farmě způsobil škodu 
za 1 800 korun. Pak věřte, že naším hlav-
ním vánočním jídlem je ryba, nebo že by 
dárek pro rozpustilého chovatele? 
• 22. 11. Mnohokrát jsem na těchto 
stránkách psal o bezmezné lidské důvěři-
vosti (i jsme ji už pojmenovávali jinak). 
Tentokrát na ni doplatil pan K. C. z Led-
če. V polovině října svěřil v Moravských 
Budějovicích paní H. S. z Dašova (Tře-
bíč) 2500 korun, aby mu zajistila úvěr. 
Není úvěr, nejsou svěřené peníze, není 
ani šlechetná dáma. 
• Poněkud svérázně řešili řidičské kaska-
dérství pana V. N. z Ledče dva mladí pá-
nové J. P. z Hlohova a M. K. z Tunochod. 
Údajné řidičovo neumění ocenili na pár 
facek. Stalo se v ulici Majerové v Ledči. 
• 25.11. Na svatou Kateřinu dříve býval 
velký svátek. Ne tak pro pana P. Č. z Kra-
lup nad Vltavou. V lesním úseku u Koutů 
nezvládl své vozidlo a udělal s ním do-
slova úspěšné salto. Řidič z takové šla-
mastyky vyvázl kupodivu bez zranění. 
Na vozidle je ale škoda za 100 000 korun. 
Za úhradu pěti stovek jej vyprostili míst-
ní hasiči. 
• V tento den se také kradlo ve sběrných 
surovinách Švema. Buď tam toho bylo 
málo nebo se zloději celkem nic nelíbilo, 
protože ukradl Jen" rádio. Rádio je dob-
rý společník. 
• 28. 11. Pan T. T. z Prahy řádně neza-
jistil v ulici Majerové své vozidlo, které 
se „nepilotováno" rozjelo a narazilo do 
parkující škodovky. Celé to bude stát 
50 000 korun. Pak že jsou Pražáci pašáci. 
• Špatně odhadla situaci řidička Z. K. 
z Kožlí. Při nesprávném předjíždění se 
střetla s odbočujícím vozidlem. Pokračo-
vala však dále v cestě, až ]i spravedlivě 
zastavila dopravní značka. Škoda za čtyři 
desítky tisíc korun. Bez poškozené znač-
ky. 
• 29. 11. Dlouholetý zaměstnanec firmy 
Intex si zde „půjčil" elektrický šroubo-
vák i s nabíječkou. Jeho počínání zachytil 
místní kamerový systém a ocení vedení 
firmy. Snad bude shovívavé. OK 

Zásahy na PS Ledeč n. S. 
• 1. 11. - Hasiči vyjeli na požádání 
otevřít byt tělesně postižené majitelce, 
která měla poškozený zámek u vstupních 
dveří. 
• 3. 11. - Jednotka vyjela likvidovat 
únik oleje z osobního automobilu ve 
Světlé n. S., ke kterému došlo při přejetí 
nerovnosti na vozovce. 
• 7. 11. - Na požádání Policie hasiči 
jeli vyprostit nákladní automobil do ulice 
Mizerov, který uvízl v rozbahněném te-
rénu. 
• 17. 11. - Hasiči likvidovali zahoření 
tepelné izolace u odsávacích ventilátorů 
v kotelně v ul. Zd. Fibicha, ke kterému 
došlo při řezání autogenem. Kotelna je 
v současné době mimo provoz. 
• 20.11.-Na požádání ledečská jednot-
ka otevřela v ul. M. Majerové zabouch-
nutý byt, kde zůstal zapnutý elektrický 
sporák. 
• 23. 11. - Na požádání Policie hasiči 
otevřeli rodinný dům ve Světlé n. S., kde 
dlouhodobě nemocná majitelka nereagu-
je na výzvy k otevření. Nemohoucí maji-
telka byla nalezena živa a předána 
pečovatelské službě. 
• 27. 11. - Ledečská jednotka zajistila 
podezřelou obálku z Jižní Afriky pro fir-
mu Aquacomp Hard. 
• 28. 11. - Hasiči likvidovali následky 
lehké dopravní nehody v ul. Koželská, 
zajistili vozidla proti požáru a zabránili 
úniku provozních náplní. 
• 29. 11. - Jednotka vyjela na požádání 
o otevření dveří v budově ledečského 
gymnázia k počítačové učebně. 

SILVESTR S LUCIÍ 
TJ Sokol Ledeč nad Sázavou pořádá 

v místní sokolovně Silvestra s velmi oblí-
benou VIDEODISKOTÉKOU LUCIE. 
Bude to videodiskotéka v úplně nové po-
době, bude opepřena silvestrovskými 
soutěžemi, silvestrovskou tombolou, GO 
GO DANCE - EROTIC a pro náročnější 
bude připraveno sezení na jevišti s obslu-
hou až ke stolu. Zde bude vstupenka 
o 100,- Kč dražší než pro všechny ostatní 
návštěvníky, kteří zaplatí za vstupenku 
350,- Kč. V ceně vstupenky je i večeře 
a na každém stole dané cracker pečivo 
a láhev šampusu. 

Srdečně zveme všechny, kteří chtějí 
poslední noc roku 2001 prožít ve velmi 
příjemné společnosti a perfektně se bavit. 
Startujeme ve 20 hodin. 
Předprodej vstupenek: Informační cen-
trum - p. Pleva, Husovo nám., Ledeč nad 
Sázavou, případně při konání videodis-
koték přímo v sokolovně 17. 11. a 15. 12. 
2001. Informace - mobil 0606-40 22 34 

Pronajmu 
skladové prostory v centru 

města. 75 m2 přízemí, 140 m2 

patro. Teplotně stabilní. 
Možný odprodej. 

Mobil: 0602 252 365 
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V NOVÉM VĚKU S NOVÝM OSVĚTLENÍM 
Krásná hudba Mozartova díla 

REQUIEM, umocněná atmosférou inte-
riéru kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad 
Sázavou, tak lze stručně charakterizovat 
zážitek, který si mohli odnést všichni, 
kdo se zúčastnili v předvečer státního 
svátku vzniku samostatného Českoslo-
venska koncertního vystoupení praž-
ských umělců. 

Sólová vystoupení zpěvaček, zpěváků, 
zpěv chrámového sboru a doprovod hu-
debníků pod vedením pana dirigenta byla 
uchvacující a po doznění závěrečných 
tónů díla zněl chrámovou lodí kostela 
dlouhotrvající potlesk všech přítomných. 
Odciiá^el jsem z koncertu nadšený a plný 
dojmů z krásného hudebního zážitku. 
Stejné pocity měli asi také ostatní spolu-
občané, kteří postupně odcházeli z chrá-
mové lodi kostela a v duchu jim ještě 
doznívaly tóny předneseného Mozartova 
díla. Za uspořádání této kulturní akce patří 
poděkování Informačnímu centru Hrad 
Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a Děkanskému 
úřadu v Ledči nad Sázavou. Přejeme si, 
aby takových kulturních akcí bylo v na-
šem městě stále více. V minulých měsí-
cích byla v kostele sv. Petra a Pavla 
uspořádána různá kulturní vystoupení 
a koncerty, které se setkaly s velkým ohla-
sem veřejnosti (např. Divadlo jednoho 
herce p. Částka s představením Popelka 
Nazaretská, CITADELA). Tradiční je 
také už po několik let vánoční koncert ko-
led dětí a mládeže z ledečského křesťan-
ského společenství. Chrám sv. Petra 
a Pavla tak v současné době slouží nejen 
věřícím občanům našeho města při konání 
bohoslužeb, ale zastává také funkci kul-
turního stánku pro všechny občany naše-
ho města. 

Jen málo občanů našeho města ví, že 
elektroinstalace i osvětlení interiéru kos-
tela nevyhovují současným požadavkům 
a předpisům a je již zastaralé a nedosta-
čující. Proto se farní rada při Děkanském 
úřadě v Ledči nad Sázavou rozhodla pro-

vést celkovou rekonstrukci elektroinsta-
lace kostela a instalovat nové osvětlení 
jeho interiéru. 

Projekční firma Elektrosun z Chebu 
zpracovala projekt, který byl poskytnut 
pěti firmám, které se přihlásily do výbě-
rového řízení. Do závěrečného výběro-
vého řízení zaslaly své nabídky tři firmy. 
Po zhodnocení a porovnání zaslaných na-

bídek byla pro realizaci projektu vybrána 
firma STAVOUNIE STAVEBNÍ A OB-
CHODNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. z Hav-
líčkova Brodu. Protože se jedná o inves-
tiční akci značného rozsahu a finančně 
nákladnou (předpokládaná cena je téměř 
půl milionů korun), kterou nelze z fi-
nančních možností Děkanského úřadu 
v Ledči nad Sázavou realizovat najed-
nou, bude realizace díla rozdělena na ně-
kolik etap. Termín zahájení prací na 
první etapě je prosinec 2001. První etapa 
předpokládá zhotovení a vystrojení no-
vých elektrorozvaděčů, instalaci nového 
kabelového vedení a instalaci nových 
hlavních osvětlovacích těles v chrámové 
lodi. V následných etapách budou po-
stupně instalovány další druhy osvětlo-
vacích těles podle projektu. Tato tělesa 
umožní dokonalé osvětlení historických 
památek kostela jako je gotická stropní 
klenba, erby na stěnách, barokní kaple 
a kazatelna. 

V úvodních řádcích článku jsem se 
s Vámi chtěl podělit o své zážitky a do-

LENKA SE V AMERICE 
NEZTRATÍ 

Naši pravidelní čtenáři si jistě vzpo-
menou na americké postřehy Lenky 
Sukdolákové, které jsme otiskovali 
v minulém roce. Její poslední příspě-
vek byl i s fotografií věhlasného hoke-
jového brankáře Dominika Haška, 
kterého na svých cestách Amerikou 
potkala. Tato fotografie je ze slavnost-
ního ukončení studia v Monterey, 
takže z Lenky je „půlbakalářka". Dos-
tala stipendium a bude pokračovat na 
státní univerzitě v San Franciscu, kde 
bude studovat mezinárodní vztahy. 
Zřejmě i se žurnalistikou. Blahopřeje-
me a těšíme se na zprávy od úspěšné 
studentky, jejíž prozatímní dráha je do-
sti strmá. Z Pasek až do „Friska". 

jmy z vydařené kulturní akce. Přání, aby 
takových kulturních akcí bylo v našem 
městě stále více, jsem již také vyslovil. 
Přání, které bych rád vyslovil na závěr, 
je, aby se celá plánovaná realizace rekon-
strukce osvětlení kostela provedla v co 
nejkratší době a byla finačně dostatečně 
zabezpečena. První krok k dosažení to-
hoto společného cíle udělalo město, které 
na realizaci projektu poskytlo příspěvek 
100 000,- Kč. Na dalších krocích se mů-
žete podílet i Vy občané a rodáci našeho 
města, ať už chodíte do kostela na boho-
služby nebo jen na různé koncerty a kul-
turní vystoupení. 

Děkanský úřad v Ledči nad Sázavou 
spolu s ekonomickou farní radou při tomto 
úřadě se obrací na Vás, občané města 
i okolních vesnic, podnikatelé a majitelé 
prosperujících firem ve městě i okolí s pro-
sbou o finanční příspěvek na realizaci to-
hoto projektu. Finanční příspěvek můžete 
zaslat přímo na účet Děkanského úřadu, č. 
účtu 1120541359/0800, nebo můžete při-
spět přímo osobně peněžitým darem 
v době vánočních svátků při návštěvě kos-
tela a jesliček do pokladničky umístěné pří-
mo pro tento účel uvnitř kostela. 

Věřím, že s Vaším přispěním se shro-
máždí potřebné finanční prostředky, kte-
ré umožní dobu realizace celého díla 
podstatně zkrátit. 

V. CAHA - člen ekonom, farní rady 

PROSINCOVÉ PUTOVÁNÍ 
Rok se nachýlil a naše celoroční putování dospělo 

k dvanáctému zastavení - na práh prosince. Ještě ne-
dávno vrcholné léto se sklonilo k létu babímu, tře-
baže to letošní nebylo příliš vlídné. 

Barevné listí stromů opadalo a opět přišel čas 
vzpomínkového vánočního pochodu na Melechov, 
k Marianově studánce u kamenného kříže. Třicátý 
šestý ročník. Po šestatřicáté se tam rozhoří malý 
oheň, jen tak na uvaření skromného oběda i čaje na 
zahřátí a také aby zpříjemnil těch několik hodin na 
místě tradičního setkání účastníků. Vytrvalců, kteří 
rok co rok, vždy „na Štěpána" o Vánocích se tam set-
kávají a celou tu řadu let setkávali. Nikdo předem 
neví, kolik se nás sejde a kdo to bude. Z Prahy? Kutné 
Hory? Světlé? 

Těch, co chodí pravidelně, valem ubývá. Někteří 
nemohou, někteří nechtějí - ať už je odradí počasí, 
námaha cesty či obrázky televize a bohužel mnozí už 
nepřijdou nikdy, protože jejich pouť už skončila. 
Odešli do vzpomínek. Ale jejich tváře se nám tam 
stále ještě vybavují i s jejich jmény, pod kterými jsme 
je znávali víc, než pod těmi občanskými: Marda, 
Methusalem, Dědek, Miro, Bambulka, Střecha, Ab-
solon, Bodík... 

Čtenář se asi pousměje - pobaveně či shovívavě -
ale oni by nám rozuměli a kývli na souhlas. Pro nás 
žijí svými přezdívkami a takoví jsou tam s námi. Kdo 
je znal, ví a porozumí. 

Ještě když hoří oheň a hřeje zkřehlé ruce či nohy, 
které začínají zábst - jen na podrážky bot pozor, oheň 
jim nesvědčí - trochu si zazpíváme. Máme už tako-
vých pár známých, aby se všichni mohli připojit: 
chodské, národní, vánoční i ty „naše". Někdy upros-
třed písničky ti najednou vypadnou slova a vybaví se 
známá tvář: tuhle písničku zpíval rád... 

Je ta každoroční cesta splátkou na dluh těm, kteří 
se nám kdysi věnovali - svůj čas, své přátelství, zku-
šenosti, rady. Aby naše mládí bylo pěkné a bylo na co 
vzpomínat. Jen jedna z cest pestrého putování rokem, 
které provázela někdy radost, jindy smutek, starost či 
melancholie. Splátka těm, kteří nám tady to vánoční 
putování nechali jako svůj odkaz. Má to být příjemný 
konec roku, vyrovnání. Aby se vrásky uhladily. 

Old - skauti Ledeč, St. Kovařík 
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OPĚT SE NAPLNIL ČAS 
a třetí rok činnosti orgánů samosprávy Města Ledeč nad Sázavou se zařazuje do historických milníků dějinných udá-

lostí našeho města. Teprve dostatečný časový odstup umožní tuto roční etapu spravedlivě vyhodnotit, a bez osobních 
vazeb jí vymezit místo úspěšnosti či nezdaru. Nicméně byla vykonána řada prací a činností, které svou životností budou 
tuto roční éru obyvatelům a návštěvníkům našeho města dlouhodobě připomínat. Byli bychom velice rádi, abychom se 
všichni svým vztahem k dlouhodobým prvkům výstavby města zachovávali uživatelsky tak, pro jaký účel byly zřízeny. 
Měli bychom si urychleně vštěpovat, že každá věc má svého majitele a že u majetku města je majitel společný a každý 
místní občan má na tomto majetku poměrný vlastnický podíl. Záměrným ničením a nepatřičným užíváním se o tento 
podíl připravujeme vesměs s dopadem, že na jeho obnovu opět budeme muset vydat svoje prostředky, které by v opač-
ném případě mohly napomoci zvelebovat město či jeho území v dalších potřebných směrech. Připomínáme to proto, že 
značné množství prostředků bylo vloženo do prvků dlouhodobější životnosti, kdy některé mají šanci mnohé z nás 
přežít. Mezi nejpřínosnější prvky investičních výdajů zařazujeme ty, které jsme takzvaně nemuseli ze "svých" pros-
tředků vydat. Mezi takové zařazujeme investice do plynofikace, investice místních firem do obchodních a výrobních 
objektů, jejich vybavení či zařízení. V neposlední řadě jsou to dotační prostředky státu, kterých se podařilo získat ne-
malé množství, kdy takto podpořené záměry dostávají prioritu. Nejčitelnější pak pro vás budou opět předložené přehle-
dy, byť čísla nikdy nevypoví dostatečně o tom, jaké fyzické a materiální úsilí či náklady uskutečněný projekt 
spotřeboval. Proto vždy rádi uvítáme váš osobní zájem, mít možnost osobně a na své oči sledovat průběh a tak si vytvá-
řet svůj osobní soud. Nyní se však zahloubejte do přehledů a zkuste si vybavit, u kolika věcí z přehledu jste se osobně 
vyskytl či zúčastnil. 

A) ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA K VÝZNAMNÝM 
INVESTIČNÍM AKCÍM NA ÚZEMÍ MĚSTA ROKU 2001 

I. Dokončení výstavby víceúčelového hřiště. 
Celkový rozpočet 8 860 000,- Kč 
Podíl státní dotace 1 440 0005- Kč 
Podíl města 7 420 000,- Kč 

II. Dokončení plynofikace na území města (středotlaké rozvody). 
Celkový rozpočet 52 100 000,- Kč 
Podíl města 200 000,- Kč 
Podíl Českomoravské plynárenské 51 900 000,- Kč 

III. Podíl na výstavbě posázavské cyklotrasy 
Žďár n./S. - Davle 30 000,- Kč 

IV. Rekonstrukce Základní školy Komenského. 
Celkový rozpočet 1. etapy 18 400 000,- Kč 
Podíl státní dotace 4 000 000,- Kč 
Podíl města 14 400 000,- Kč 

V. Zahájení výstavby domu s pečovatelskou službou (DPS) - 3. etapa. 
Výstavba dalších 25 bytů (celkově se navýší počet bytů na 68). 
Celkový rozpočet 21 170 000,- Kč 
Podíl státní dotace 17 500 000,- Kč (700 tis./byt) 
Podíl města 3 670 000,- Kč 

VI. Zahájení revitalizace Lesoparku Šeptouchov. 
Celkový rozpočet 2 779 000,- Kč 
Podíl státní dotace 2 175 000,- Kč 
Podíl města 604 000,- Kč 

VII. Výstavba 2 bytových jednotek v nemocnici HAJ včetně rekonstrukce střechy a ostatních konstrukcí 
stávající budovy. 
Celkový rozpočet 3 771 000,- Kč 
Podíl státní dotace 640 000,- Kč 
Podíl města 3 131 000,-Kč 

VIII. Zahájení rekonstrukce léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) v Háji včetně přístavby. 
Celkový rozpočet 41 802 000,- Kč 
Podíl státní dotace 30 791 000,- Kč 
Podíl města 11 011 000,-Kč 

IX. Fond rozvoje bydlení. 
Navýšení z prostředků Města 2 107 000,- Kč 



B) POZEMKY 

Pozemky: (1. 12.2000-30. 11.2001) 

Město Ledeč nad Sázavou prodalo pozemky v hodnotě: 315 077,- Kč 

Byly odkoupeny pozemky v celkové hodnotě: 460 930,- Kč 

C) AKCIE 
Akcie: 

V listopadu 2001 byly prodány prioritní akcie České spořitelny, a.s., které byly ve vlastnictví Města Ledeč nad 
Sázavou, rakouské společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG za 1 001 000,- Kč (7 700 ks). 

D) ODDLUŽENÍ MĚSTA 

Stav k 30. 11. 2000: 25 545 000,- Kč 
Splátky jistin úvěrů a úroků z úvěru od 1. 12. 2000 do 30. 11. 2001 činí: 7 642 000,- Kč 
Stav k 30. 11.2001: 17 903 000,-Kč 

E) PŘIJATÉ DARY 

JETTI, a.s. Golčův Jeníkov 2 000,- Kč 
KOWA s.r.o., Ledeč nad Sázavou 2 000,- Kč 
AK PLAST s.r.o., Ledeč nad Sázavou 2 000,- Kč 
ENVICOMP s.r.o. 5 200,- Kč 
Příspěvek pro ZS Komenského (na počítač) 11 200,- Kč 

Karel Urban - starosta (ceny starosty města) 10 000,- Kč 

Zdeněk Vostatek 2 595,- Kč 
Jiří Vostatek 2 595,- Kč 
RNDr. Miroslav Vostatek 2 595,- Kč 
Jindřiška Koubská 2 595,- Kč 
Příspěvek na kulturu 10 380,- Kč 

F) PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM, SDRUŽENÍM, CÍRKVÍM V ROCE 2001 

f ^ y ^ s e * i i s l příspěvku ielmA&m (Klí 
TJ Sokol - plynofikace vnitřních prostor - vytápění 50 000,-
Děkanský úřad - osvětlení kostela 100 000,-
Český svaz chovatelů - činnost 8 000,-
TJ Kovofiniš - činnost 190 000,-
DDM - činnost 55 000,-
FOKUS VYSOČINA - K-centrum - činnost 10 000,-
Svazek obcí Mikroregion Ledečsko - činnost 6 500,-
Sdružení zdravotně postižených - činnost 5 000,-
Svaz důchodců ZO - činnost 10 000,-
Policie ČR - ochranné štítky 3 500,-
Náboženská obec CČSH - oprava střechy 75 000,-
ZUŠ - činnost 25 000,-
Sdružení ADIVADLO - materiální zajištění soutěže 1 000,-
Jana Prchalová - uspořádání 3. ročníku Dne koní 1 000,-
Martin Hrůša- příprava, udržování ledové plochy 500,-
ZŠ Komenského - účast žáka na vystoupení v Oslu 10 000,-
Veterán klub - přehlídka historických vozidel 12 000,-
Gymnázium Ledeč n.S. - oprava podlahy v sále 17 225,-
Myslivecké sdružení Kožl í - lesní zkoušky ohařů 2 000,-
ČZS ZO - výstavba plynové přípojky 10 005,-

m 



C.) OPRAVY HRADU 

Oprava pláště věže včetně střechy 806 000,-
Oprava střešních konstrukcí jižního křídla 1 240 000,-
Zaměření staveb 280 000,-
Stavební dozor 54 000,-
Oprava sociálních zařízení 92 000,-
Opravy elektroinstalace a osvětlení půdních prostor 115 100,-

H) PROJEKTY 

f^ojefcty Výda ik 3 0 . 1 1 . 2 0 0 1 {Kč} 
Komunikace Sibiř 97 000,-
Plynofikace osad 203 000,-
2x34 bytových jednotek 216 000,-
Parkoviště Husovo náměstí 74 000,-
Ozelenění hradu 80 000,-
Plynofikace ZŠ Nádražní a ZŠ Komenského 160 000,-

CH) INVESTIČNÍ AKCE r. 2001 

Nemocnice Háj - odstranění havarijních stavů 640 000,-
2 bytové jednotky - nemocnice Háj 2 194 000,-
Lesopark Šeptouchov 1 790 000,-
Rekonstrukce ZŠ Komenského - odstranění havar. stavů 15 115 000,-
Parkoviště Stínadla 319 000,-
Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ Nádražní 4 512 000,-
Příspěvek na plynofikaci (přípojky) 152 000,-
Silniční vpusť Koželská 118 000,-
Vodovod Vrbka 351 000,-
ZTV Poděbradova 60 000,-

I) FINANČNÍ VYROVNÁNÍ ZTRÁT AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 
NA LEDEČSKU 

Město Ledeč nad Sázavou hradilo 35 % tj. 577 708,- Kč 
Zbytek hradolo 17 přilehlých obcí. 

J) VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

7. ledna 2001 - „PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU" - návštěva Tří králů na zdejším ná-
městí 

7. ledna 2001 - „ VARHANNÍ KONCERT" - katedrální sbor od sv. Víta na Pražském hradě 
9 . -21 . ledna 2001 - „DĚTI V OHROŽENÍ" - výstava fotografií předních světových fotografů 
14. února 2001 - „BESEDA SBISKUPEM ThDr. JAROSLA VEMŠKARVADOU" - titulárním bisku-

pem litomyšlským a generálním vikářem pražským 
7. a 14. března 2001 - „ LEDEČSKÝ SLA VÍČEK - O CENU STAROSTY MĚSTA " 
9. března 2001 - „ SPOLEČENSKÝ PLES" 
15.-29. března 2001 - „ OBRAZY; GRAFIKA A PALIČKOVANÁ KRAJKA " výstava Stanislava a Ludmily 

Bartůškových 
29. - 30. března 2001 - „ OKRESNÍ KOLO V RECITACI" v Domě dětí a mládeže 
31. března 2001 - „ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE " 
15. dubna 2001 - „ VARHANNÍ KONCERT" - zpěv Dora Pavlíková 
21. dubna 2001 - „BAROKNÍHUDBA V TŘETÍM TISÍCILETÍ" - v podání pražských umělců 



25. dubna 2001 

1. května 2001 

14. - 25. května 2001 
3. - 28. června 2001 
3. června 2001 
7. - 23. června 2001 
21. června 2001 
29. června - 2. srpna 2001 
4. -13. července 2001 

5. července 2001 
3 . - 3 0 . srpna 2001 
7. srpna 2001 
8. - 22. srpna 2001 
15. srpna 2001 
15. srpna 2001 

31. srpna-30. září 2001 
3. září 2001 

8. září 2001 

15. září 2001 
6. a 7. října 2001 

20. října 2001 
27. října 2001 

24. listopadu 2001 

- „LECENI NEMOCNÝCH LIDSKÝCH VZTAHU" - beseda s PhDr. docentem Pavlem 
Říčanem 
- „POPELKA NAZARETSKÁ " - divadlo jednoho herce, autor Václav Renč, účinkuje 
Miroslav Částek 
- „PŘÍRODA OBJEKTIVEM ANTONÍNA ŘÍHY" výstava fotografií 
- „ ODPADKY" - objekty - nálezy Ondřeje Tučka 
- „PODSKALÁK" - lidová opereta 
- „ VÝSTA VA OBRAZŮ PA VLA KABELÁČE " 
- „DENHUDBY" 
- „ VÝSTAVA OBRAZŮ PETRA GILBERTA " 
- „ ŽIVOTA DÍLO KARDINÁLA JOSEFA BERANA A LEDEČ SKÁ FARNOST 
V POSLEDNÍM DESETILETÍ" - putovní výstava k zahájení procesu blahořečení kardi-
nála Josefa Berana 
- „SLAVNOSTI PIVA" 
- „ VÝSTAVA OBRAZŮ IVANA SÝKORY" 
- „MUSICA PRO ECCLESIA " - komorní soubor pro duchovní hudbu 
- „ OBRAZY Z VYSOČINY" 
- „PŘEHLÍDKA HISTORICKÝCH VOZIDEL " - Veterán klub Úsobí - Husovo náměstí 
- „SLAVNOST PRVNÍHO PLAMENE" - při příležitosti dokončení plošné plynofikace 
mčsta Ledeč nad Sázavou 
- „ VÝSTA VA OBRAZŮ MIROSLA VA KROFIÁNA " 
- „ SLA VNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001-2002 ZŠ KOMENSKÉHO " -
den otevřených dveří 
- „O PUTOVNÍ POHÁR " - VI. ročník soutěže jednotek PO, o Pohár přednosty okres-
ního úřadu Havlíčkův Brod a Pohár poslance Parlamentu ČR 
- „MOTOKROS" - třicátý devátý ročník Ledečského motokrosu 
- „KRAJSKÁ SOUTĚŽ VYSOČINY" - okresní výstava králíků, holubů a drůbeže, spe-
ciální výstava Klubu masných plemen a barneveldek 
- „ CITADELA " - divadlo jednoho herce Miroslava Částka, od A. de Saint - Exupéry 
- „REQUIEM" koncert od W. A. Mozarta, při příležitosti oslavy vzniku samostatného 
Československa. 
- „I. PLES LIDÍ DOBRÉ VŮLE" 

Mimo těchto akcí pořádáme se ZUŠ Ledeč nad Sázavou během roku koncerty jejích žáků či absolventů ve zdejší nově 
rekonstruované synagoze. 

Na závěr vašeho zamyšlení nám dovolte vyslovit poděkování všem členům zastupitelstva města a také dalším 
aktivistům za podporu a osobní přínos realizovaným skutečnostem uplynulého roku. Naše poděkování také směřujeme 
všem pracovníkům městského úřadu, společnostem Města a jejich pracovníkům - TS Ledeč nad Sázavou s.r.o., 
ZASOZ s.r.o., HRAD Ledeč nad Sázavou s.r.o., ale také všem firmám působícím na území města, které svými 
výsledky a investiční činností se zasloužily nejen o rozvoj svých firem, ale především o společný rozvoj města a jeho 
obyvatel. Děkujeme všem, kteří svým podpisem na petici směřované vládě ve věci nezařazení našeho města mezi tzv. 
malé okresy podpořili naše úsilí a vyjádřili i svůj zájem na tom, že našemu městu mají být historicky navráceny správní 
úlohy vykonávané do roku 1960. Je nám v této věci vytýkáno, že se dostatečně nebráníme, že jsou vedení měst, která si 
to umí zařídit. Věřte, že tomu tak není, ale vedeme souboj s politickými záměry, kde skutečné argumenty dostávají až 
další pořadí. Nicméně vedeme úporný argumentační tlak na vládní orgány a členy parlamentů, vždy však čestně bez 
potřeby poplivat a očernit místa vzájemného rozporu. Nicméně je mezi námi řada těch, kteří odmítli náš tlak podpořit 
a s politováním musíme konstatovat, že takovým postojům se nedá rozumět. 

Adventní čas a závěrečné dny roku patří mezi ty nejkrásnější, na které se téměř bez výjimky řadu dní připra-
vujeme a těšíme. Generačním rozdílem je chápeme a prožíváme každý trochu jinak. Můžeme však jednoznačně 
vyhlásit, že je na nás každém a také na nás všech, abychom alespoň těchto pár dnů roku dokázali prožít ve vzá-
jemné úctě a pohodě. V poklidu samotných svátků vyhodnoťme především sami sebe, abychom pak v očistě své-
ho chování dokázali zhodnotit ty druhé. Prožívejte nadcházející dny vašeho života v pokoře k tomu, co na vás 
osud naloží a co není ve vašich silách ovlivnit. Žijte v trvalé víře, že každý den našeho žití je tou nejvýznamnější 
a nejjedinečnější skutečností, kterou je třeba uchraňovat před zlobou, nenávistí či svárem. Proto prožijte Váno-
ce a zbývající dny roku v plném zdraví a v radostném společenství vašich rodin a blízkých. 

Karel Urban, starosta 
Jaroslav Poborský, místostarosta 



Dotace pro město v roce 2002 
V letošním roce byly podány dvě žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí 

ČR na opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí. 
První žádost byla na akci „OBNOVA ZELENĚ U HRADU LEDEČ NAD SÁZAVOU". 
Jedná se o regeneraci zeleně v okolí hradu. Na řešených pozemcích je navržené odstraně-

ní drobných náletových keřů a ruderálního porostu. Po opakovaném odplevelení dojde k vý-
sadbám keřů a několika stromů. Pokud bude město Ledeč nad Sázavou uskutečňovat 
v termínu 3/2002 - 10/2004 výše uvedenou akci, pak z celkových nákladů na realizaci opat-
ření 3 604 000,- Kč získá požadovanou dotaci ve výši 80 %, což představuje 2 883 000,- Kč. 
Přiznání dotace bylo potvrzeno rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č. 09630131 
o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

Předmětem druhé žádosti byla akce „REKULTIVACE UKONČENÉ SKLÁDKY 
RASOVEC". Jednalo se o získání dotace na uzavření staré skládky. Pokud bude město Ledeč 
nad Sázavou uskutečňovat v termínu 3/2002 - 10/ 2004 výše uvedenou akci, pak z celkových 
nákladů na realizaci opatření 19 986 000,- Kč získá požadovanou podporu ve výši 
15 989 000,- Kč. Přiznání dotace bylo potvrzeno rozhodnutím ministra životního prostředí 
ČR č. 10150141 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

Podání obou žádostí, doložení požadovaných údajů a v neposlední řadě několikadenní 
projednávání u příslušných orgánů, které vydávaly příslušná stanoviska, rozhodnutí a jed-
nání na SFŽP v Praze, stálo pracovníky odboru výstavby, územního plánování a životního 
prostředí nemalé úsilí. Těší nás, že toto úsilí bylo korunováno úspěchem. Věříme, že získání 
několika milionů ze státních prostředků pomůže zlepšit životní podmínky a prostředí v na-
šem městě. Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru výstavby, ÚP a ŽP 

v 
ZUS bude opět nadělovat 

Určitě nejraději vzpomínáte na takové dár-
ky, které jste dostali k Vánocům od svých dětí. 
Na dárky, které nebyly koupené, ale vaše dítě 
je vyrobilo samo a jen pro vás. Takovému dár-
ku se nevyrovná NIC na světě. 

Proto ZUŠ obor literárně dramatický uspo-
řádá ve dnech 10.-16. prosince 2001 Ježíš-
kovu dílnu. 

V prostorách umělecké školy na hradě si 
mohou děti vyrobit dárky pro své nejbližší. 
Mohou si vybrat práci s hlínou, malovanou zá-
stěru, ozdobit květináč, dotvořit kalendář či 
vyrobit nádherné skládací přání. 

Od pondělí 10. 12. do pátku 14. 12. 2001 
budou dílny vyhrazeny pro 1. stupeň základ-
ních škol a pro školy mateřské. V sobotu 
a v neděli jsou dílny pro širokou veřejnost. 
Otevřeno bude od 9 hodin do 16 hodin. Mate-
riál na 1 dárek se pohybuje v cenové relaci 20,-
až 40,- Kč. 

Rodiče si mohou čekání na své dítě zkrátit 
prohlídkou muzea a popíjením vánočního 
punče. 

Základní umělecká škola chystá i další 
předvánoční vystoupení. Ve čtvrtek 13. 12. 
v 19 hod. vás v sále gymnázia na vánoční notu 
naladí žáci hudebního oboru při svém koncer-
tu. Na středu 19. 12. od 13 hod. v sokolovně 
připravuje taneční obor ZUŠ pro všechny le-
dečské děti Vánoční disko. Následující pod-
večer - čtvrtek 20. 12. od 18 hod. můžete 
strávit na ledečském hradě při poslechu vá-
noční poezie. Dechový orchestr ZUS vystou-
pí jako vždy třikrát - v Kožlí (22. 12. ve 14 
hod.) v Ledči n.S. (22. 12. v 18 hod.) a v Bojiš-
ti (23. 12. ve 14 hod.) Nadělování předvánoční 
nálady završí ZUŠ v neděli 23. 12. v 15 hod. 
na ledečském náměstí. Přijďte si i vy zazpívat 
s naším pěveckým o souborem a ostatními dět-
mi naší školy! Učitelé ZUS 

EXOTICKÉ O V OCE NA VÁŠ VÁNOČNÍ STŮL, ale také nám dobře známé domácí 
produkty sadů a zahrad nabízí prodejna ovoce a zeleniny na Husově náměstí, hned 
vedle populární Sázavanky. Fajnšmekři tu najdou opravdu velký výběr sušených 
plodů, několik druhů oříšků v nejrůznějších úpravách. Těm, kteří raději ovoce v te-
kutém stavu, tu poslouží také. Stáčí se tu totiž výtečná pálavská vína. Za dva měsíce 
své existence si prodejna získala velkou oblibu a v čase vánočním nabízí svým zákaz-
níkům i něco navíc - můžete si objednat čerstvé plody všeho druhu. To by vám snad 
nesplnilo ani populárních dvanáct měsíčků. OK 

Centrum - DDM Ledeč n. Sáz. 
organizuje 

JARNÍ PRÁZDNINY S LYŽOVÁNÍM 
VELKÁ ÚPA (chata přímo u vleku, sjez-

dovka dlouhá cca 1 km) 
termín: 18.2.-24.2.2001 
cena: 1900,- pro dítě do 10 let 

2300,- pro ostatní 
(V ceně je zahrnuta doprava, plná penze, 

výuka lyžování. Kromě stanovené částky je 
nutné mít s sebou 1000,- Kč na vleky. Vhod-
né i pro rodiče s dětmi.) 

Závazné přihlášky v Centru - DDM Le-
deč n. S. Husovo nám 242, tel. 626 415 pí 
Svobodová. 
Uzávěrka přihlášek 30.11. 2001! 
Pouze omezený počet volných míst!!! 

Centrum - DDM Ledeč n. Sáz. 
a DDM Havlíčkův Brod 

organizují 
VÍKEND NA HORÁCH 

- JILEMNICE 
termín: 18.-20.1.2002 
cena: 730,- Kč (cena zahrnuje dopravu 
tam i zpět, dopravu k vlekům, ubytování 
v DM SPŠ textilní, stravu - snídaně a veče-
re) 
Program: 
pátek - večerní lyžování na Benecku 
sobota - celodenní lyžování v Rokytnici nad 

Jizerou 
neděle - půldenní lyžování Benecko nebo 

Mí sečky 
(Vše se přizpůsobuje aktuálním sněho-

vým podmínkám. Hromadný program není 
pro účastníky podmínkou.) 

Odjezd od DDM Ledeč n. S. dne 18. 1. 
2002 ve 12.30 hod., od DDM Havlíčkův 
Brod ve 13.30 hod. Předpokládaný návrat 
dne 20. 1. 2002 v 17.30 hod. Havl. Brod 
v 18.30 hod. Ledeč n.S. 

Bližší informace pí Svobodová - tel.: 
0452/626 415 nebo pí Cempírková - tel.: 
0451/426 248, závazné přihlášky odevzdá-
vejte v DDM do 7. 12. 2001, poplatek nutno 
zaplatit do 4. 1. 2002, při odhlášení po 11. 1. 
2002 se poplatek nevrací. 

Dětí pomáhají dětem 
V měsíci listopadu malovaly děti, které se 

zúčastňují výuky římskokatolického nábožen-
ství ve škole, vánoční pohledy. 7. prosince je 
nabízely na náměstí za dobrovolný příspěvek. 
Tak se snažily pomoci svým kamarádům - af-
rickým dětem a darovaly jim peníze na základ-
ní školní potřeby. Vždyť i oni mají právo na 
vzdělání. Tyto peníze budou osobně předány 
řediteli Papežského misijního díla P. Jiřímu 
Šlégrovi. 

Papežské misijní dílo působí na celém světě 
a je vedeno Kongregací pro evangelizaci náro-
dů. Snaží se systematicky zmírňovat bídu ve 
světě, v čele stojí sám papež Jan Pavel II. Napo-
máhá rozvoji hodnot, jako je stejná důstojnost 
pro všechny lidi světa, vzájemná láska vyjádře-
ná solidaritou, smyslem pro spravedlnost a ne-
zištnou službu. To můžeme dělat doma, ve 
škole ve svém zaměstnání i mezi přáteli. 

Děti se dokáží vcítit do situace svých kama-
rádů v Africe a jsou ochotné jim pomoci. Je to 
výzva i pro nás dospělé, abychom nemysleli 
jenom sami na sebe, ale také na druhé. 

Touto cestou chci poděkovat všem dětem, 
které se do této akce zapojily, i všem těm, kteří 
přispěli jakoukoli částkou. 

Mgr. Jana Kubátová 
katechetka 



v 

Muž pod Safranicí 
Ve středu 26. prosince 2001 uvede 

Český rozhlas - stanice Praha od 
16.20 hod. čtyřicetiminutový doku-
ment o Josefu Rýdlovi z Pasek. Re-
daktor Českého rozhlasu Miloš 
Doležal připravil tento rozhlasový 
dokument o svém strýci Josefu Rýd-
lovi (1915), který žije na Pasekách. 
Dokument je nazvaný „Muž, který 
žije pod Šafranicí". Josef Rýdl zde 
vypráví o Zahrádce, přilehlé krajině 
a 20. století v tomto kousku země. 
Všichni, kteří máte rádi tento kousek 
naší Vrchoviny, jste zváni kposlechu 
tohoto krásného vyprávění. 

František Pleva 

Bar KROKODÝL 
v Ledči nad Sázavou 

přijme 
barmana - barmanku. 
Nástup možný ihned. 

Informace na tel.: 
0603-444 248 

Koupím 
chalupu nebo rodinný dům na 

Ledečsku nebo okolí Zruče 
a Sázavy. Platba v hotovosti. 

Prodám 
velmi pěkný byt 3+1 v osobním 

vlastnictví u centra 
v Ledči nad Sázavou. 

Cena 450 000,- nebo 200 000,-
a splátky do 7 let. 

Tel.: 0608-333 468 

M U S I C B i l 
IP Ji jLi INI 
^éB.rnmtm p § fefěl 

S I L V I S T E ž l o i 
Uvéěí 

Df Kalič & p | Black 

Pi^Dgrasi: 

eenp, dárečky od spon&oru, 
o h i ^ t e í j . 

Pří jemné pros í iedí a obsluha, 
dob ré pití a zábava. 

Vstupné 250,- Kč k sezení 
zahrnuje: šampus, červené 

víno, 
hodně slaného pečiva, 

obložené mísy + konflety 
Vstupné 100,- Kč k stání. 

Přivítejte Nový rok se svými 
známými. 

Vstupenky v předprodeji 
od 10.12. 2001 v baru. 

Takoví jsme my Ledecáci -
Hřiště pro všechny podruhé? 

Přečetl jsem si v Ledečských novinách článek Jana Drápely, kde velmi dob-
rou manipulací slovem a větou téměř znectil a znehodnotil nově vybudované 
hřiště v Ledči nad Sázavou. Bylo mi z toho trochu smutno, že Ledečák takto 
sobě zošklivuje dílo, které nám v jiných městech mohou závidět. 

Jeho uvedené příklady jsou zavádějící vzhledem k vybavení sportovního 
rozsahu a např. i umístění v centru města, které zde bohužel trochu přináší 
problémy směrem k okolí, ale jsou řešitelné. 

Je pravdou, že kdyby bylo za městem v polích, asi by odpadly. Poloha hřiště 
u obou základních škol nabízí využití téměř tisícovce žáků, kteří jsou ze svých 
šaten během několika minut na hodině tělocviku, což určitě vítají tělocvikáři. 
Nechtěl bych dále rozebírat jestli deset házenkářských profesionálů (což je 
cca 1 % oproti žákům škol) není spokojeno se vším, co na hřišti je, protože 
z článkuje zřejmé, že zde mnoho dobrých věcí přehlédli. 

Mě však nevadí, co bylo napsáno, mě vadí, že to psal sportovec, trenér a Le-
dečák. Takto se bohužel v Ledči chováme i v mnoha jiných odvětvích, obo-
rech a i v politice. V tomto městě si dokážeme zkritizovat a poplivat 
kteroukoliv věc mnohdy i velmi dobře míněnou. Stáváme se čím dál víc peri-
ferií - vesnicí zejména i pro takovéto postoje, které možná ubírají chuť organi-
zovat, tvořit a budovat dále. 

Z jiného soudku, což však i trochu souvisí s těmito postoji, musím připome-
nout, když jsme mohli mít svého senátora a škodolibě ho kvůli žabomyším 
sporům potopili a podpořili Fencla, který nás potřeboval pouze tu minutu při 
volbách a od této doby ho nikdo v Ledči neviděl. Teď už o nás ani neví. A tak 
starosta a jeho zástupce už rok lítají a shání poslance a senátory, kdo by nás 
podpořil v malém okrese. Stejně tak sklízíme ovoce naturelu některých obča-
nů Ledče, kde zvítězila zloba, škodolibost a závist nejen před volbami do se-
nátu. Nedivme se potom, že nemáme někde výše podporu, když tam není 
zastoupení. Zadarmo za nás nikdo kopat nebude. 

Takto bych mohl pokračovat, tak je to i z pozemky pro Stadion, Penny, most 
v Pivovaráku, přidělování zakázek apod. Zkrátka nejsme patrioti Ledče, jak je 
to v některých jiných městech. Tak bohužel budeme vždy sklízet ovoce nejen 
dob předešlých. Miroslav Kouba 

V říjnu tohoto roku byla zahájena celková rekonstrukce LDN v Háji u Ledče 
nad Sázavou. Předtím však proběhlo uvolnění tří čtvrtin hlavního objektu 
a sestěhování pacientů do zbývajících částí objektu, bez omezení činnosti 
LDN a nezměněném počtu pacientů. Po probíhajících demoličních pra-
cích uvnitř hlavní budovy byla zahájena přístavba, v které bude umístěno 
dvacet lůžek a z průběhu této výstavby je i snímek pana F. Plevy. 

Koupím pozemek 
schválený pro stavbu, s elektřinou nebo chalupu k rekreaci. Nabídky jen 

z oblasti Želiv - Ledeč - Zruč. Hledáme samotu, popř. kraj oisídlení. 
Tel.: 02/22 07 51 01 
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KOIME, TO BYLO MOJE! 
Vyprávění sedláka Josefa Hemra (1917-2001) z Rachyně zaznamenal Miloš Doležal 

Jak jsem vyšel školu v Pišti, už jsem 
se chytal opratí, krmil dobytek, jezdil po 
polích vorat, to byl můj začátek, samá 
práce. Ještě mi ani nebylo čtrnáct let 
a už jsem poslední rok do školy moc ne-
chodil, jen někdy, tehdy nebyla taková 
přísnost a už jsem s tátou lítal po polích. 
On měl vždy koně bujný a já chtěl jez-
dit. Tak on oral, držel opratě a já ze stra-
ny šel a trošku jsem si s nima zajezdil. 
Kdyby utíkali, on by je udržel. Měl pev-
né ruce. Měli jsme deset hektarů. Pole 
většinou po rovině, kolem domu. 

Za Hitlera to bylo dost špatný, pro-
tože Němci vybírali obilí. Dvacet kilo 
na osobu, žita, pšenice. To jste musel 
mít odvážený na sejpce a strčenej 
v tom lístek. Oves byl na krmení, tak 
ten nechtěli. Raději pak brali maso. 
Chodily kontroly. Jednou tady přišli 
dva Němci usazený v Želivě, prolezli 
chlévy, sejpku, půdu. Tehdy jsme před 
jejich šťárou vzali obilí do pytlů, bylo 
to okolo Vánoc, dovezli je do lesa a vy-
sypali jsme to tam. Oni hned za nedo-
dání dávali vysoký tresty a soudili. 
Například pantátu z Ježova. Schoval si 
pytel obilí do řezanky, neodevzdal ho, 
kontrola na to přišla a oni ho zavřeli na 
tři roky. Švagr taky udělal něco podo-
bnýho a dostal šest let. Vrátil se až po 
válce s americkou armádou. V Ježově 
tenkrát bylo zavřených víc. Potom po 
válce se všechno zase skácelo do ruda, 
a to bylo těžké. Tlačili lidi do družstva, 
zavírali, likvidovali, vystěhovali... 
A až když řekli, že socializace na ves-
nici je dokončena, už bylo volněji. Jak-
mile jste nechtěl do družstva, tak bylo 
zle. Po chalupách chodili, přesvědčo-
vali, neustále zvali na výbor. To víte, 
většinou to byli bezzemci, jako ten 
z Kožlí, kteří větším hospodářům závi-
děli. Já jsem byl tenkrát mladej a měl 

sem pevný nervy. A táta byl sice starší, 
ale nebál se a byl mi oporou. Říkal: 
„Nic si z toho nedělej." Do družstva 
jsem vstoupil až v roce 1978. Koně, to 
bylo moje. To jsme přijeli do Benešova 
na koňskej trh už večer, den předem. 
Dali jsme koně do maštale u hospody, 
připravili jim žrádlo a kupci už chodili. 
My hodně prodali už před trhem. Jed-
nou jsme zase prodali na trhu v Bene-
šově pár koní. A bryčku nám vzal 
z naší strany nějakej z Chlejstovic a ne-
chal nám jí v Cechticích. To jsme jeli 
s nim, měl silný koně. U hospody vy-
přáhli, oni říkali hotel, ale byla to hos-
poda, to víte tehdy na krabatině a táta 
tam šel za hostinským, jestli by nám na 
noc bryčku nenechali. Vzal řemení 
z koní a hospodskej povidá: „Proč ne, 
mám tady garáž prázdnou, tak jí tam 
dám." Tak jsme to tam vtáhli, bryčka 
byla lehká a druhej den nám tady ze 
sousedství Dědič s lehkým koníkem do 
Čechtic dojel. Tak jsme si tam v hos-
podě, aby jsme za vochotu dali něco 
utržit, si poručili párky, když jedete ta-
kovej kus cesty, tak musíte jíst, a pivo. 
Pak zaplatili a šli. Vono už bylo kolem 
desátý večír. Černá tma. A teď přijde-
me do Křivsoudova a ke Studenýmu 
a tam je z vobou stran lesík. A když 
jsme přišli doprostřed, tam kde čouha-
ly kořeny a vyvrácený pařezy, začalo 
kolem nás něco šustit. Táta nosil sebou 
revolver, tak ho vytáh a prásk nahoru. 
A jak vystřelil, vono to utichlo. A tak 
jsme povídali - jestli to nebyli nějaký 
chlapi z čechtický hospody, vono jich 
tam sedělo deset, uši nastražený, ku-
kuče vykulený, jestli si mysleli - voni 
prodali koně a maj plnou šrajtofli pe-
něz, my si na ně počkáme. A už sme 
byli vopatrný. To se stávalo, když cho-
dili chlapi z trhů. Nebo chlapa dostali 

do karet, když prodal koně a měl pení-
ze. Přišli dvá trháni a toho třetího zlá-
kali. Tady ze Stříteže nějakej Bejček, 
prodal koně a dal se do hraní a von ty 
koně celý prohrál. Chlapi fixlovali 
a vohráli ho. Nebo na trhu byli kapsáři, 
četníci sice chodili a hlídali, ale vopatr-
nej ste musel bejt. 

Trhy bej valy jednou za měsíc. V Pel-
hřimově první sobotu v měsíci, v Bene-
šově vokolo půlměsíce, to jste si musel 
hlídat. Ptal ste se na obecních úřadech. 
Nebo poslali seznam. V Pelhřimově se 
dobře kupovalo a v Benešově dobře 
prodávalo. Tam jezdili až ze Sudet a ty 
měli pěníze. Do Ledče to bylo nejblíž. 
To jsme vyjeli ráno v pět a v sedm už 
byli Ledči. Do Pelhřimova jsme jezdili 
dřívávejc. Ráno vyjeli v devět, byli tam 
v jednu, druhej den se konal trh a po 
trhu hned domů. Spal jste za koňma, na 
slámě. Tam jste si musel hlídat koně, 
aby vám s nima nikdo nic neproved. 
Lidi si moc nevěřili. 

Když se mi zalíbil? To se kupoval! 
Kolik za něj chcete? 10 tisíc nebo 8 ti-
síc. Teď jste mu podal vo něco míň 
a nastalo smlouvání, dohadování. 
A když vám to pasovalo, tak se to do-
hodlo. Kdo to chodil zapíjet, tak špat-
ně dopad. Koně jste po kupu musel 
vzít a vést do maštale, nakrmit a koukat 
s nim mazat domů. To pití dělali ti, co 
pak vo všechno přišli. 

Když se to prodalo, koukal se udělat 
zbytek. Prodal se pár za 12 tisíc a kou-
pil se jinej za 7 tisíc. Byli trochu vo-
chudlejší, tak jste to krmil a koval 
a učil tahat a když se to vypěstovalo, 
tak zase prodalo. Když jsme jezdili na 
trhy do Benešova, tak obyčejně 
držková polívka stála korunu a houska 
25 halířů. Oběd kuláš čítal asi 4 koru-
ny a pivo asi korunu dvacet. 

Vraždu si tady žádnou nepamatuju. 
Akorát se tady vyskyt zloděj Veverka. 
Toho chytli u Vlašimi. Vykrádal spoři-
telny a banky, kasař. Jednou nemohli 
v Královicích otevřít trezor, to byl už 
Veverka po arestu a říkali, že dělá dob-
rotu. Tak ho tam vzali, aby jim to vo-
demk. Museli jít stranou, aby 
neprokoukli tajemství jeho ručiček 
a on nějakejma plíškama jim to vo-
demk. Ale korunu nevzal! Tehdy něja-
kej Volánek, měl autodopravu, si přijel 
k nám pro brambory, a měl Veverku 
jako závozníka. Byl takovej přizrzlej, 
voči mu jen hráli. A já povídám Volán-
kovi takhle postraně: „Kohoto to člo-
věče vezete?" A on na to: „To buďte 
bez starosti, ničeho si nevšimne!" 
A taky jo, dělal dobrotu ten Veverka. 
Taková podrazárna a zlodějina, jako je 
dneska, tehdá nebyla. 

Zaznamenal Miloš Doležal 
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STŮJME NA VLASTNÍCH NOHOU OHLÉDNUTÍ ZA 
11. ROKEM STONOŽKY 
Letošní rok dětského humanitárního 

hnutí „Na vlastních nohou" byl zaměřen 
na nákup česko-anglických knih „Kdyby 
všechny děti světa..." - doplňkovou 
učebnici angličtiny. 

Děti ledečských ZŠ se chopily pří-
ležitosti již na jaře a o velikonočním týd-
nu prodávaly přáníčka a tradiční 
výrobky, za které získaly 15 000,- Kč. 
Letošní podzimní stonožkový týden vy-
nesl 38 000,- Kč. Za převážnou část 
výtěžku byly koupeny knihy („Kdyby 
všechny děti světa...") a část byla pouká-
zána na konto Občanského sdružení přá-
tel stonožky a věnována na vybavení 
Dětské psychiatrické léčebny v Opařa-
nech u Tábora. Do Norska poslala ZŠ 
v Komenského ul. 250 krásných originál-
ních dětských přání, která se dostanou do 
celého světa a za výtěžek z jejich prodeje 
přibudou do dětských nemocnic další pří-
stroje. Děkujeme všem lidem z Ledče 
a okolí, kteří už pravidelně přispívají „na 
stonožku" a nemračí se, když zase vidí 
běhat děti s obrázky a pokladničkami po 
náměstí. Mnozí jim přispějí i z toho mála, 
co mají právě u sebe a to děti nejvíce oce-
ní. Jsme rádi, že se k akci připojily tradič-
ně děti ze ZŠ v Hněvkovicích a mezi 
stonožkové školy vítáme ZŠ z Dobrnic. 

Protože děti ze ZŠ Komenského ul. 
v Ledči nad Sázavou patří mezi nejlepší 
stonožkové děti v Čechách, dostaly 
možnost vyslat jednoho zástupce -
chlapce zpěváka, aby reprezentoval měs-
to Ledeč a české děti v norském Oslu. 
V prosinci se tedy zúčastní spolu s něko-
lika dětmi z ČR žák 9. třídy Vojtěch 
Škvařil Slavnosti ke 100. výročí udělení 
Nobelovy ceny za mír, kde bude zpívat 
v mezinárodním dětském pěveckém sbo-
ru. Tato cesta je uznáním vám všem. 

Děkujeme Městu Ledeč nad Sázavou 
a SRPDŠ při ZŠ v Komenského ul. za fi-
nanční příspěvek na Vojtovu cestu do 
Norska. Kroutilová, Příhodové 

učitelky ZŠ Kom. ul. 

DIVADLO 0 VÁNOCÍCH 
Činoherní skupina gymnázia Ledeč 

nad Sázavou se během Vánoc bude 
věnovat hlavně školám. Všichni ško-
láci a studenti z Ledče budou moci ve 
dne 18.-21. 12. zhlédnout místo do-
poledního vyučování naše představe-
ní „Ďáblova krása". Naše vystupování 
pro školy bude pokračovat v místech, 
jako jsou Kácov, Rataje, Suchdol 
a další. 

Pro ledečskou veřejnost si v před-
vánočním čase 18. 12. od 19 hod. do-
volujeme nabídnout veselé předsta-
vení „O životě a díle Járy Cimrmana", 
které bude slavit přesně rok od své 
premiéry. 

Těšíme se na setkání s vámi v sále 
ledečského gymnázia. 

Takřka týden co týden, třeba jen větou, 
dávají o sobě v Cestě Vysočiny vědět pi-
satelé zaštiťující se názvem Sdružení Za 
pardubickou spádovost. Když o sobě tato 
skupina dala vědět poprvé, rozuměl jsem, 
podle jmen a profesí, že se s typicky čes-
kým zpožděním probudili lidé z okresní 
nemocnice. Postupem času se však kon-
krétní jména a lidé začali vytrácet a za 
vyjádřeními napadajícími příslušnost 
Havlíčkobrodska do kraje Vysočina bývá 
položen už jen vývěsní štít Sdružení. Při-
jde mi neobvyklé, s jakou samozřejmostí 
si pisatelé skrytí za tímto štítem osobují 
právo hovořit za všechny obyvatele naše-
ho okresu. Své nezpůsoby se před časem 
snažili vnutit i zastupitelům Havlíčkova 
Brodu. Je správné, že tito vyvíjenému ná-
tlaku nepodlehli. 

Nikdy jsem si nedělal iluze o nezišt-
nosti sídelních měst. Svého času mi to 
srozumitelně vysvětlila bývalá přednost-
ka Okresního úřadu paní Přibylová. Ob-
dobně vyzněla prezentace představitelů 
města Pardubice, když v době přípravy 
tehdy ještě VÚSC pozvali zástupce měst 
jižní části bývalého Východočeského 
kraje na setkání, kde seje snažili ovlivnit, 
aby byli nakloněni tomu dostat se pod je-
jich „ochranná křídla". Živě si vybavuji 
o čem Pardubičtí hovořili. O sobě, 
0 svém městě, o tom co všechno tam bu-
dou potřebovat vybudovat. Sdružení Za 
pardubickou spádovost sočí na Jihlavu, 
že se bude chtít „opeřit" na úkor Havlíč-
kova Brodu. Tak bychom mohli brečet 
1 my v Ledči nad Sázavou, když jsme po 
reformě v roce 1960 přestali být okres-
ním městem. Život už je takový, že každý 
jen po jistý čas „tahá pilku". Nemá smysl 
nad tím hořekovat. 

Důvodem proč se po více jak čtyřech 
letech vracím na stránkách Cesty Vysoči-
ny k této problematice je obsah rozhovo-
ru zveřejněného v regionální příloze 
deníku DNES v úterý 20. listopadu. Zpo-
za vývěsního štítu Sdružení v něm vy-

stoupil pan Václav Pechar. Ze všech jeho 
odpovědí vane negace a vůle k destrukci. 
To není překvapivé. Něco popírat a roz-
bíjet je snadné a pohodlné. Reprezentant 
Sdružení mluví o českém etniku a staví je 
do protikladu vůči Moravě. Na námitku 
redaktora, že v kraji Vysočina vedle sebe 
nežijí dvě národnosti, dva národy, odpo-
vídá: „Jsou tady Češi a jsou tady Morava-
né. My jsme se vždycky považovali za 
Čechy a mě vadí, když nás teď někdo řadí 
k Moravanům." Na otázku, z čeho tak 
soudí, říká: „Zařadili nás tam vytvořením 
kraje Vysočina." Tuto část rozhovoru 
uzavírá představitel Sdružení Za pardu-
bickou spádovost výrokem, který vyvo-
lává nepříjemné asociace, když říká: 
„Čechy k Cechům, Morava k Moravě!" 

Je dobře, že Vysočina DNES tento roz-
hovor uveřejnila. Víme tak, s kým máme 
co dočinění, kdo si osobuje právo mluvit 
za občany našeho okresu. Obsah rozho-
voru bude jistě poučný i pro pardubické. 
Zřejmě zbystří a stanou se ostražití vůči 
této občanské iniciativě, když se dozvědí, 
že: „My jsme ve spojení s dalšími inicia-
tivami, které jsou odstředivé a udržujeme 
kontakt s podobnými sdruženími v celé 
republice. My nechceme Vysočinu stme-
lovat, to vůbec ne. My nebudeme hledat 
cesty, jak tento kraj utužovat." 

Svůj názor na vznik krajů jsem v Cestě 
Vysočiny prezentoval již v září 1997. 
Ani dnes nemám důvod na něm cokoliv 
měnit. Přes výhrady k tomuto uspořádání 
respektuji demokratické rozhodnutí par-
lamentu a jako správné vidím přiložit 
ruku ke společnému dílu. Inspiraci 
k tomu spatřuji v myšlence, kterou je ne-
seno hnutí, k němuž přiložily ruku děti 
z ledečských základních škol. Stůjme na 
vlastních nohou a nedožadujme se drobtů 
ze stolu bohatšího, jak to chce činit pan 
Pechar a společníci. 

Jan Hálek, farář Církve českosloven-
ské husitské (v letech 1994-98 starosta 
Ledče nad Sázavou). 23. listopad 2001. 

KLICE POTŘEBUJEME VŠICHNI. Už čtvrt roku má vprovozu firma ATOS novou 
prodejnu na Husově náměstí Míří sem často motoristé, kteří tu nacházejí široký sor-
timent kvalitního zboží. Ale neocenitelnou službu tu poskytuje pan Václav Panský 
všem, kteří potřebují nové klíče a věřte, že jich není zrovna málo. Ruku na srdce, ko-
likrát jste už ztratili klíče? V příjemném prostředí se tu na počkání s touto službou 
obejdete i vy. OK 
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Chráněné podzemí 
Na západním okraji Ledče nad Sázavou vystupuje výrazná skalní stěna v nárazovém 

břehu řeky Sázavy. Jedná se o skalní výchoz čočkovitého tělesa krystalického vápence, 
který obsahuje tenké polohy obohacené biotitem a vložky biotiticko-pyroxenické ruly. 
V podzemí je vyvinuta soustava rovnoběžných jeskynních chodeb propojených navzá-
jem šikmo ukloněnými komíny. Hlavní chodba této jeskyně se příkře svažuje k severo-
severozápadu a po 30 metrech končí vnořením stropu pod hladinou podzemního jezírka. 
Z těchto míst byla v minulosti odebírána voda do vodovodního městského řádu. Nejdelší 
z chodeb má výrazný puklinovitý charakter s korozní modelací orientovanou podle břid-
ličnatosti horniny. Souběžné chodby jsou kratší (zhruba 20 m) a končí v jezerních sifo-
nech. Při krasovém vzniku těchto chodeb se převážně uplatňovala břidličnatost, stejně tak 
jako při vzniku spojovacích komínů. Výzdoba v jeskyni je tvořena vrstevnatými sintry, 
jež často přecházejí ve stalagnitové krápníky. Tato výzdoba je v současné době odumřelá 
a velmi často překrystalovaná. Na některých místech jeskyně však i dnes dochází ke tvor-
bě nátekových novotvarů, jako jsou praménkovité stalaktity a sintrové polevy. Nánosy 
byly z větší části jeskyně vyklizeny při pracích spojených s instalací vodovodního čerpa-
cího zařízení. V nejnižších částech jeskyně se shromažďuje puklinová voda z nekrasové-
ho okolí a vytváří nádrž, ze které pomalu odtéká do Sázavy jeskynními dutinami 
ucpanými písčitým a štěrkovitým materiálem. 

Jeskyně Pod Septouchovem je významným geologickým výtvorem, který dokládá kra-
sové procesy, probíhající ve zcela izolovaných ostrůvcích krystalických vápenců uzavře-
ných v rulách. Ke vzniku jeskyně došlo při zahlubování řeky Sázavy do neogenní 
plošiny. František Skřivánek, foto: Petr Linhardt 

Vybíraví se mají 
nejlíp! 

Buďte chytřejší, 

t e n ne jvětš í 
výběr m á t e 
doma! 

V místních Zlatých stránkách máte 
pěkně pohromadě všechny nabídky 
z Vašeho okolí. Jednoduše je otevřete 
a v klidu si doma vyberte 
tu nejvýhodnější. 

Místní 
Zlaté stránky 

Přemýšlej, ...než nakoupíš 

GENY STAROSTY 
fcETOS 

NAPOSbEDY 
V posledním měsíci v roce byly porot-

ci vyhodnoceny i poslední soutěže 
O cenu starosty roku 2001. Jedná se 
0 soutěže výtvarných a literárních prací 
žáků a studentů ledečských škol. Výsled-
ky jsou následující: 

Výtvarníci - kategorie do 14 let 
1. Barbora Jarošová - ZŠ Komenského 
2. Petra Bártová - Gymnázium 
3. Andrea Smejkalová—ZS Komenského 

Vladimír Vilimovský - ZŠ Komens. 
Kategorie do 18 let 

1. Michaela Roženská - Gymnázium 
2. Markéta Smejkalová - ZŠ Komens. 
3. Jitka Laudátová - ZUŠ 

Literáti - kategorie do 14 let 
1 . .Magda Polanská - Gymnázium 
2. Dita Dokoupilová - ZUŠ 
3. Eliška Fiegerová - Gymnázium 

Kategorie do 18 let 
1. Vojtěch Křikava - Gymnázium 
2. Jana Tvrdíková - Gymnázium 
3. Irena Hejdová - Gymnázium 

Slavnostní vyhodnocení proběhlo ve 
středu 12. prosince v obřadní síni Měst-
ského úřadu v Ledči nad Sázavou. Všem 
oceněným blahopřejeme a přejeme hod-
ně zdaru do další práce. OK 

Víte, 
jak si 

ušetřit čas 
a práci ??? 

1 0 0 % BAVLNĚNĚ, 
BEZ ŽEHLENÍ VYŽEHLENÉ! 

potištěné saténové ložní soupravy 

Vám nabízí TEXTIL - LÁTKY - ZÁCLONY 
ve Světlé n. Sázavou (nad Kooperativou) 

na náměstí 
v Havlíčkově Brodě, Horní ulice 1847 

Vše od českých výrobců -
bavlněné a krepové povlečení, 

froté prostěradla, ručníky, 
kostýmovky, dekorační tkaniny aj. 

Těšíme se 
na Vaši 
návštěvu 
i nezávaznou 
prohlídku 

P R O F I R E A L 
A K C I O V Á S P O L E Č N O S T 

PUJCKY BEZ RUČITELE 
20 000 - 200 000 Kč 

Husovo nám. 141, Ledeč n. Sáz. 
0602-203 131 -J. Havlová 



Vážená redakce, 
okolností mě donutily k rychlému pře-

stěhování, takže jsem se nestačila ani 
rozloučit s mými přáteli. Prosím, abyste 
zveřejnili tento vzkaz: Nikdy nezapo-
menu... 

Za 44 let pobytu se stala Ledeč nad 
Sázavou mým domovem, kde mám hod-
ně dobrých přátel. Svou účastí mi pomá-
hali v těžkých chvílích mého života, za 
což jim srdečně děkuji. 

Můj dík patří také představitelům měs-
ta za umožnění pobytu v DPS a kolektivu 
pečovatelek, zvláště paní Pelikánové, kte-
rá mi pomohla překonat smutné období. 

Do nadcházejících vánočních svátků, 
do nového roku i let dalších, přeji všem 
hodně pohody, zdraví a životních úspě-
chů. Na Ledeč a přátele nikdy nezapome-
nu a těším se na opětné setkání. 

Mane Holendová, Polička 

Smutná zpráva přišla z Ostravy, kde bez 
rozloučení ze života odešel ledečský rodák 
pan Oldřich Sucharda. Přestože žil daleko 
od svého rodného města, nikdy na něj ne-
zapomínal a pravidelně sem tento oblíbený 
letní host dojížděl. Rád trávíval jako vášni-
vý rybář volný čas na březích Sázavy a byl 
vždy vítaným společníkem mnoha míst-
ních kamarádů. Na Oldu se nezapomíná. 
Čest jeho památce! 

Půlnoční mše svatá 
Před pů lnočn í m š í sva tou 24. p ro -

s ince 2 0 0 1 v e 23 .30 hod . zazn í 
z v ě ž e d ě k a n s k é h o c h r á m u sv. Pe t ra 
a P a v l a ko l edy v p o d á n í t rubačů . 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny v prosinci oslaví 
3.12. Jelínek Zdeněk, Obrvaň 28 
15.12. Bušová Anna, Poděbradova 298 
22.12. Čuchalová Marie, Habrek 22 
Dundáčková Marie 
75. narozeniny 
2. 12. Peroutka František, Pod Stínadly 637 
2. 12. Jaroš Ladislav, Melechovská 618 
28. 12. Beránková Jarmila, Slunečná 640 
29. 12. Trpišovský Antonín, J. Haška 646 
Jiříková Mariev 
Ing. Malovec Štefan 
Sukdoláková Ludmila 
80. narozeniny 
15. 12. Čapková Vlasta, 28. října 400 
85. narozeniny 
9. 12. Mojžíš Václav, Habrek 1 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prolití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 
Narozeni 
Důbravná Kateřina 
Velíšková Eliška 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 
Zemřeli 
Brožová Růžena 
Svatby 
Romana Bednářová a Jan Sekot 
Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 

Vánoční koncert 
Farní rada pořádá tradiční vánoční koncert - ko-

ledy na kytary v podání dětí a mládeže křesťanské-
ho společenství z Ledče. 

Představí se skupina „Naděje" a po dvouleté od-
mlce opět skupina M.O.L.I. Koncert se uskuteční 
v úterý 25. prosince 2001 v chrámu sv. Petra a Pav-
la v Ledči nad Sázavou. Začátek je ve 14.30 hodin. 

PROGRAM KINA - leden 
1.1. JURSKÝ PARK 3 
19.30 Volné pokračování úspěšného 

filmu 
3.1. SEXY BESTIE 
19.30 Komediální thriller 

z gangsterského podsvětí 
5.1. ZAMILOVANÝ PROFESOR 2 
19.30. Úspěšná filmová komedie 
8.1. ZLATÍČKA PRO KAŽDKÉHO 
19.30 Nový barevný širokoúhlý film USA 
10. 1. PŘÍBĚH RYTÍŘE 
19.30 Dobrodružný film z časů 

Tří mušketýrů 
12. 1. X .MEN 
19.30 Sci-fi v napínavém filmovém 

příběhu 
15. 1. FINÁL FANTASY (Esence života) 
19.30 Akční sci-fi film USA 
17. 1. BRAVO, GIRLS! 
19.30 Úspěšná filmová teenagerská 

komedie 
19. 1. DIVOKÉ VČELY 
19.30 Filmová komedie o různých 

podobách lásky 
22. 1. PEARL HARBOR 
19.30 Skvělý velkofilm o válce a lásce 
24 1. BLIKAJÍCÍ SVĚTLA 
19.30 Rozmarná filmová komedie 
26. 1. PODZIMNÍ NÁVRAT 
19.30 Moto: Po stopách mládí, které 

smazal čas 
29. 1. A. L. UMĚLÁ INTELIGENCE 
19.30 Skvělý filmový příběh 
31. 1. PLANETA OPIC 
19.30 Sci-fi film, ve kterém nechybí 

humor a napětí 

Stalo se roku ... 
1921 
Rozpočet obecný na rok 1922. Potřeba 175 046 
K., úhrada 91 952 Kč. Schodek 83 094 Kč se kry-
je 
17 390 přirážkou k činžovní dani 5813 K 

10 056 Kč 
166 přirážkou školní k ostatním daním 21 093 K 

3 5 0 1 4 K č 
190 přirážkou obecní k ostatním daním 21 093 K 

40 076 Kč 
V Národním Shromáždění přijaty kruté zákony 1. 
zv. „prosincové", které zanesly mnoho nespoko-
jenosti a utrpení z řady státního úřednictva, uči-
telstva a jiných veřejných zaměstnanců. Vánoce 
blátivé! 
1926 
Uděleno domovské právo Josefu Fenikovi a Sta-
nislavu Littmannovi. Souhlasí se, aby Miloslavu 
Krásovi byla udělena hostinská koncese. Leopol-
du Buryškovi povoluje se postaviti dřevěný kiosk 
vedle kiosku Antonína Kajgla. Roční nájem z po-
zemku deset Kč za každý čtvereční metr. Bývalý 
tajemník Karel Táborský bude vybídnut, aby vrá-
til přebraný přeplatek na služném 33 050 Kč. Les-
ní hajný František Rajdl z Kožlí suspendován pro 
krádeže dříví v lese „Březina". 
1931 

Dne 17. prosince rozloučil se s městskou radou 
policejní revisor Karel Hornek, který dnem 
1. ledna 1932 odchází do pense. Starosta města 
poděkoval mu za poctivou práci, kterou 36 roků 
pro město konal. Dne 22. prosince se konala 
schůze městského zastupitelstva. František Ja-
koubek, resignoval na funkci druhého náměstka a 
na členství v obecním zastupitelstvu a v městské 
radě. Za druhého náměstka zvolen Josef Fenik a 
za člena městské rady zvolen Jan Hálek, oba 
funkce přijali. Referáty přiděleny takto: Josef 
Bašta, policejní a spořitelní, Jan Hálek, stavební, 
Jan Škvor, lesní, Josef Pařízek, komunikační, 
Václav Žáček, tržní, Rudolf Oliva, zdravotní, 
chudinský a sociální, Bohumil Sobek, elektráren-
ský a lomový, Josef Fenik, finanční a vodárenský 

a Václav Šebor, hospodářský a polní a discipli-
nární. Usneseno, aby komise finanční měla 14 
členů a komise ostatní po 10 členech. Do finanční 
komise zvoleni Josef Fenik, Jan Pospíšil, MUDr. 
Josef Lustig, Rudolf Havel, Josef Bašta, Václav 
Šebor, Josef Volf a navrženi okresnímu úřadu 
k jmenování Antonín Vlček, František Jakoubek, 
Karel Vágner, Antonín Vorlíček, Bedřich Skalic-
ký, Emil Horák a František Karel. Domovské prá-
vo přiznáno: Marii Boumové z Bojiště s rodinou, 
Antonínu Rajglovi z Břežan s rodinou. Spořitelna 
města Čáslavě darovala městu Ledeč n. Sáz. pro 
místní nezaměstnané 1000 Kč. 
Město Ledeč n. Sáz. má 2439 obyvatelů. 
Tohoto roku panovala velká nezaměstnanost. Vý-
roba velmi obmezena. Město Ledeč n. Sáz. čelilo 
částečně této nezaměstnanosti pracemi na prame-
ništi pro městský vodovod a na stavbě domu pro 
okresní úřad 
1951 

Požárníci zasahovali ve čtvrtek dne 13. 12., kdy 
kolem 5. hod. ráno vznikl požár ve skladišti be-
den VDP (Velkodistribuční podnik) v Nádražní 
ulici (na dvoře bývalé továrny na obuv „Togma", 
která byla VDP předána). Dřevěné skladiště be-
den shořelo, všechny sousední budovy (ač v těsné 
blízkosti) byly uchráněny. Tento rok byl v počasí 
charakteristický několika výkyvy. - Měsíc duben 
byl velmi suchý. Teprve na začátku května se 
dostavily vydatné deště, které byly mnohde do-
provázeny bouřemi s krupobitím a velkými lijá-
ky, které způsobily místy značné škody na úrodě. 
Léto bylo opět suché, což bylo příhodné pro žně. 
- V městském vodovodu byl opět značný nedo-
statek vody. V některých dnech tekla voda ve 
výše položených částech města jen v noci, kdy 
byla menší spotřeba. - Všechny přípojky do za-
hrad musely být proto uzavřeny, aby majitelé ne-
mohli kropit zahrady hadicemi. Podzimní 
ochlazení dostavilo se brzy, neboť už v říjnu se 
skoro každý den dostavovaly noční mrazíky. Zato 
však listopad i prosinec byly bezmrazé a bez sně-
hu. (Vánoce byly „zelené"). 

Závěrem, jako každoročně, ještě několik statistic-
kých údajů a zajímavostí: V roce 1951 narodilo se 
v Ledči n. S. 22 dětí, sňatek uzavřelo 44 snoube-
neckých dvojic (v celém obvodě) a zemřelo 17 le-
deč. občanů. Na sklonku roku, dne 8. prosince 
zemřel nejstarší občan okresu, Josef Rajdl z Os-
trova (93 r.). Okresní lidová knihovna v Ledči n. 
S. měla k 31. 12. 1951 4300 svazků (217 sv. lit. 
naučné a 613 sv. lit. pro mládež) a 325 čtenářů (z 
toho 148 mládeže). Návštěv bylo 4950 (o 1000 
více než v roce minulém) a výpůjček 11 183 (na-
učná lit. 822, dětská 3674). 
1956 

V kapitole o kultuře nutno ještě dodat, že od 1. lis-
topadu došlo ke změně ve funkci kronikáře. Na 
návrh kulturní komise MNV ze dne 19. října pře-
vzal vedení kroniky opět Eduard Doubek ml. 
(František Fiedler, který byl kronikářem od 10. 7. 
1953 nenapsal ani čárku a ještě značnou část při-
pravených a sebraných materiálů někde založil, 
takže nebyly nalezeny. - Bližší údaje v II. díle 
kroniky). - Rada MNV ustavila pak dne 6.11. no-
vou letopiseckou komisi, kterou 13.11. doplnila 
o další dva členy. Konečné složení: ve funkci 
předsedy vždy předseda kulturní komise MNV 
(nyní Musil); E. Doubek ml. (kronikář); Karel 
Wurm (tajemník MNV); Jan Krajíček (důchod-
ce); Eduard Doubek st. (učitel); Jan Krčál (vedou-
cí okr. lidové knihovny). 
A závěrem, několik statistických dat: V ledečské 
porodnici se v r. 1956 narodilo 435 dětí, což je o 
20 méně, než před rokem. - Ve skutečnosti však 
byl počet narozených dětí stejný, protože porod-
nice byla pro dovolené 14 dní uzavřena a rodičky 
byly v té době převáženy do Havlíčkova Brodu. 
Zato sňatků bylo podstatně více - celkem 56 (tj. 
o 16 více). Úmrtí je v ledečské matrice zapsáno 
pouze 15 (někteří ledečtí občané umřeli ještě 
v nemocnici v Háji a jsou tedy zapsáni v matrice 
obce Bojiště). Před Vánocemi, 20. prosince, ze-
mřel v Praze (srdeční mrtvice; stáří 60 let) archi-
tekt a stvitel Jaroslav Svoboda, projektant 
a stavitel Husova sboru a sokolovny. OK 
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