
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK • ČÍSLO 11 • ROČNÍK XI • LISTOPAD 2002 • CENA 7,- Kč 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA 
Byl pátek a listopad se přesně dělil na polovinu, když se v místní sokolovně konalo ustavují-

cí zasedání nově zvolených zastupitelů, jejichž jména vzešla z komunálních voleb roku 2002. 
Uplynulo 1446 dnů, kdy se ve stejných prostorách volilo naposledy. Sešlo se zde dvanáct mužů 
a jen tři ženy. Po stanovení pravidel jednacího řádu zastupitelstva došlo k veřejné volbě, která 
přinesla tyto výsledky (čísla v závorkách udávají hlasování pro - proti - zdržel se). 

Starostou Ledče se opět stal pan Karel URBAN ( 8 - 7 - 0 ) 
Místostarostou pan Jaroslav POBORSKÝ ( 8 - 6 - 1 ) 
Členy rady se stali pánové: Jaroslav DOLEŽAL (8 - 6 - 1), ing. Zdeněk TŮMA ( 9 - 6 - 0 ) 

a MVDr. Pavel VRBKA (13 - 0 - 2). V zastupitelstvu města budou dále zasedat: PhDr. Jitka 
Gunaratna, Marta Vrzáčková, MUDr. Jaroslava HORÁKOVÁ, Miroslav KOUBA, ing. Pavel 
POLICAR, Rudolf SEVERA, Karel ŠRÁMEK, Otto VOPĚNKA (předseda finančního výbo-
ru)^ Stanislav VRBA (předseda kontrolního výboru). 

Čtrnáctidenní jednání zainteresovaných skupin vyprofilovala dva tábory pro konečnou vol-
bu. Přestože se čekalo dramatické rozuzlení a mnozí možná očekávali skandální projevy, avšak 
celé ustavující zasedání nově zvolených členů zastupitelstva proběhlo velmi korektně a bez 
emocí. Stejně tak se chovalo i početné auditorium z řad ledečských občanů (bylo jich asi na 
150). Věřme, že je to dobrý začátek pro společnou práci ve prospěch Ledče nad Sázavou. Bla-
hopřejeme všem zvoleným, přejeme jim pevné zdraví, hodně elánu a odhodlání pro dobrou 
práci ve prospěch našeho města. Ostatně výsledky jejich práce budeme sledovat i na stránkách 
našich novin. OK, foto na této straně: Ing. P. Nácovský 

LISTOPAD 
Vtrhl k nám silnými větry, prvním 

sněhem, ale především komunálními 
volbami, které předčily i přírodní 
živly. Takže na tomto místě nenajdete 
obvyklou básničku, zato se dozvíte, 
že na str. 3 jsou výsledky voleb, na 
straně 5 a 6 píšeme o středních ško-
lách, na předposlední straně tenisté 
dokumentují, že kurty se už opravují. 
Věřme, že blížící se ADVENTNÍ čas 
nás zklidní a budeme se pomalu těšit 
na nejkrásnější svátky roku. 

Informační centrum Vás srdečně 
zve do ledečské synagogy 

dne 6. prosince 2002 od 16 hodin 
na slavnostní zahájení výstavy 

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 
POHLEDNICE 

z let 1895 - 2003 

Výstavu budete moci navštívit až do 
3. ledna 2003. 

Otevřeno bude: Út - Pá 9-12; 14-17, 
So, Ne, ve dnech 25.-26. 12. 2002 

, a 1.1. 2003 od 14 do 17 hodin. i 

U p o z o r n ě n í 
Z důvodu reformy veřejné správy 

přecházejí některé činnosti 
pověřených úřadů na obce III. typu, 

tzv. malé okresy. 

Obecní živnostenský úřad 
končí v Ledči nad Sázavou svoji 

činnost k 31. 12.2002. Dataztohoto 
obecního úřadu budou převedena 

na příslušnou obec III. typu, 
tj. do Světlé nad Sázavou. 

K uzavření počítačové evidence 
dochází dne 12. prosince 2002. 

Zaměstnanci městského úřadu - obecního 
Živnostenského úřadu zodpoví kdykoliv 

Vaše případné dotazy. 
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ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 30. září2002 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje pro-
nájem uvolněného bytu č. 21 v DPS v čp. 
1252 manželům Marii a Janu Zikovým, Po-
děbradova 341, Ledeč nad Sázavou. Rada 
města stanovuje maximální regulované ná-
jemné. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje pro-
nájem uvolněného bytu č. 8 v DPS v čp. 
1202 paní Anně Kluchové, Horní Paseky 
čp. 48, Ledeč nad Sázavou. Rada města sta-
novuje maximální regulované nájemné. 
• RM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění zveřejnění záměru Města 
pronajmout a následně i odprodat část pozem-
ku pare. č. 2136/9 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou (lokalita nad ul. M. Majerové 
v části Rámy). 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění zveřejnění záměru Města 
směnit část pozemku pare. č. 2550 za část 
pozemku pare. č. 2528 v k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje evi-
denci výdeje potravin společně pro MS Stí-
nadla i stacionář, umístěný ve stejné 
budově, a to na jedné výdejce a z jednoho 
skladu. 
Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 14. října 2002 
• RM v Ledči nad Sázavou na základě vý-
sledku jednání komise pro posouzení ceny 
tepla pro nemocnici Háj dodávaného ÚSP 
Háj, kde se radě města jeví požadovaná 
cena 773,- Kč/l GJ jako neúměrně vysoká, 
schvaluje v rámci realizace rekonstrukce 
nemocnice LDN Háj zhotovení vlastní ko-
telny na zemní plyn, kdy realizace tohoto 
nákladu by měla mít finanční návratnost 
úsporou na nákladech za palivo během 
dvou až tří let. Pokud se nepodaří prosadit 
začlenění realizace kotelny do stavebních 
nákladů akce se spoluúčastí státu, byl by 
vůči společnosti ZASOZ s.r.o. uplatněn 
požadavek na vrácení finančních prostřed-
ků Městu Ledeč nad Sázavou formou zvý-
šeného pronájmu technologického zařízení 
kotelny. 
• RM v Ledči nad Sázavou v souladu zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s firmou Karel Beinhauer, V. B. Juhna 
1660, 393 01 Pelhřimov. Předmětem 
smlouvy je zhotovení díla s názvem 
„Údržba Lesoparku Šeptouchov" v celkové 
hodnotě 227.108,70 Kč ročně po dobu zá-
ruční lhůty na provedené práce. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
s účinností od 1. 1. 2003 knihovní řád orga-
nizační složky Městská knihovna Ledeč 
nad Sázavou. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje změ-
nu usnesení rady ze dne 17. 6. 2002 spočí-
vající v navýšení ročních registračních 
poplatků v Městské knihovně v Ledči nad 
Sázavou (organizační složka Města Ledeč 
nad Sázavou) pro rok 2003 s možností platit 
půlročně, a to 120,- Kč dospělí (dosud 100,-
Kč) a 70,- Kč děti, důchodci a studenti (do-
sud 50,- Kč) s účinností od 1. 1. 2003, kdy 
navýšení bude předepsáno po skončení do-
sud uhrazené registrace. 

• RM v Ledči nad Sázavou na návrh mís-
tostarosty p. Poborského projednala 
a schválila pronájem a údržbu travnatého 
povrchu pozemku v k.ú. Habrek pana Kra-
jíčka využívaného v roce 2002 jako hřiště. 
Úhrada bude provedena fakturačním dokla-
dem od pana Kraj íčka v maximální výši 
4900,- Kč. 
• RM v Ledči nad Sázavou bere na vědo-
mí dopis manželů Mojžíšových, Habrek č. 
1 a jejich dcery Ing. Zdeňky Peškové, CSc. 
z Prahy ve věci vypořádání majetkopráv-
ních vztahů k některým pozemkům v kat. 
území Habrek (st. 51, 294/2 a 294/3 - 913 
m~) s tím, že rada města tuto záležitost defi-
nitivně projedná po stanovení smluvních 
podmínek připravených JUDr. Lebedovou 
s vymezením předmětů převodu či směny 
(pozemky za byt) a jejich ocenění a formy 
vzájemného vyrovnání. 

Ze zasedání Rady Města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 30. října 2002 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje pod-
le zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění výběr auditora pro prověření 
vnitřního hospodaření Města Ledeč nad Sá-
zavou - firmu Atlas audit s.r.o., K Bílému 
vrchu 1717, Čelákovice). 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje pro-
nájem uvolněného bytu č. 17 v DPS ul. 5. 
května čp. 1202 paní Růženě Slavíkové, 
Pavlov čp. 52, p. Ledeč nad Sázavou. Rada 
města stanovuje maximální regulované ná-
jemné. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění výpověď firmy Vrchy a.s. 
Jedlá z pronájmu části pozemků pronaja-
tých nájemní smlouvou č. OI/17/OO-N ze 
dne 18. 5. 2000 - pare. č. PK 269/1 - 2201 
nr , pare. č. 269/2 - 180 m2 a pare. č. PK 270 
-5464 m2 k 31. 12. 2003. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění podnájem nebytových 
prostor v domě čp. 16 na Husově náměstí 
v Ledči nad Sázavou specifikovaných v pří-
loze č. 1 smlouvy o nájmu nebytových 
prostor č. 504.5/00 ze dne 10. a 24. 7. 2000 
uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou 
a Českomoravskou plynárenskou a.s. Praha 
pro podnájemníka - firmu Nešetřil a syn, 
stavební a potrubářská firma s.r.o. Pardubi-
ce. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění uzavření Smlouvy o závaz-
ku veřejné služby k zajištění ostatní doprav-
ní obslužnosti č. 2HÚ/2002 mezi Městem 
Ledeč nad Sázavou a společností ICOM 
transport a.s. Jihlava ve věci zajištění veřej-
né služby v linkové autobusové dopravě na 
rok 2003. 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje 
v souladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění přidělení městského bytu 
pro lékaře Zdravotnické záchranné služby 
Havlíčkův Brod pro zajištění provozu 
Rychlé lékařské pomoci pro oblast Ledeč-
ska a Světelska z bytového fondu vyhraze-
ného pro lékaře (celkem tři byty). 
• RM v Ledči nad Sázavou schvaluje roz-
dělení příspěvku lékařům na výkon žurnál-
ní služby v Ledči nad Sázavou v rámci 
schváleného rozpočtu. 

Ze zasedání Zastupitelstva Města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 21. října 2002 
• ZM Ledeč nad Sázavou zřizuje od 1. 1. 
2003 příspěvkovou organizaci (právní sub-
jekt) pro oblast školství v Ledči nad Sáza-
vou: Základní škola Ledeč nad Sázavou 
a schvaluje zřizovací listinu této organiza-
ce. 
• ZM Ledeč nad Sázavou zřizuje od 1. 1. 
2003 příspěvkovou organizaci (právní sub-
jekt) pro oblast školství v Ledči nad Sáza-
vou: Mateřská škola Ledeč nad Sázavou se 
sídlem v ul. 28. října čp. 498, Ledeč nad Sá-
zavou a schvaluje zřizovací listinu této or-
ganizace 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje pod-
le zákona č. 128/2000 Sb o obcích v plat-
ném znění poskytnutí finančního 
příspěvku na opravu zřícené opěrné zdi te-
nisového areálu v k.ú Ledeč nad Sázavou 
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou ve výši 
300 tisíc Kč. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona č. 128/2000 Sb v platném znění 
koupi pozemků pare. č. 241/8 o výměře 506 
n r - ostatní plocha - silnice v k.ú. Obrvaň 
od manželů Josefa a Marie Holoubkových, 
Obrvaň č. 1 za cenu 60,- Kč/m2. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona č. 128/2000 Sb. v platném zně-
ní odprodej části pozemku parc.č. 2136/9 
o výměře cca 20 - 22 m2 (bude odměřeno) 
v kat. území Ledeč nad Sázavou (lokalita 
Rámy - M. Majerové) Milanu Vobořilovi, 
Stínadla 1096 Ledeč nad Sázavou za cenu 
100,- Kč/m2. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění odprodej pozemku pare. č. 
2132/4 o výměře 1348 m2 v kat. území Le-
deč nad Sázavou vč. venkovních úprav 
(chodníky, oplocení teras, porosty apod.) za 
cenu dle znaleckého posudku spoluvlastní-
kům společných částí domu a vlastníkům 
bytů čp. 598 v ul. 5. května v Ledči nad Sá-
zavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona o obcích v platném znění smě-
nu pozemků pare. č. 2179/2 o výměře 508 
irf v lokalitě Pivovarské údolí z vlastnictví 
manželů Hotovcových, ul. Pivovarská 634 
Ledeč nad Sázavou za část pozemku pare. 
č. 2554/3 o stejné výměře v lokalitě Zoufal-
ka z vlastnictví města. Směna bude bez-
úplatná, oba pozemky jsou v kat. území 
Ledeč nad Sázavou. 
• ZM Ledeč nad Sázavou schvaluje v sou-
ladu zákona o obcích v platném znění od-
prodej bytu č. 5 v domě čp. 565 v ul. 
28. října v Ledči nad Sázavou v souladu se 
zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění a v sou-
ladu s „Pravidly pro prodej bytů" 
manželům Ivaně a Michalovi Hrochovým, 
oprávněným nájemcům za cenu 64 850,-
Kč s tím, že neobdrží 10% slevu ani 10% 
příspěvek do fondu oprav. 
• ZM Ledeč nad Sázavou v souladu záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
neschvaluje koupi 19 127 m2 pozemků 
v areálu motokrosového závodiště AMK od 
11 spoluvlastníků zastoupených p. Zdeň-
kem Partlem z Prahy za cenu 2 269 672,-
Kč, tj. 118,66 Kč/nr. 

Slávek Poborský 
místostarosta 



KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002 
Ledeč nad Sázavou 

Pořadí kandidátů podle hlasů 
1. Vrbka Pavel, MVDr. NK ZM 1087 

2. Tůma Zdeněk, Ing NK ZM 921 

3. Vrba Stanislav NK ZM 875 

4. Vrzáčková Marta NK ZM 769 

5. Policar Pavel, RNDr ODS ZM 752 

6. Urban Karel ODS ZM 745 

7. Poborský Jaroslav KDU ZM 686 

8. Kouba Miroslav KDU ZM 659 

9. Vopěnka Otto NK ZM 635 

10. Vavřička Miloš NK 634 

11 Horáková Jaroslava, MUDr. KDU ZM 631 

12. Vacek Roman NK 615 

13 Severa Rudolf KSČM ZM 608 

14. Zelený Zdeněk NK 603 

15 Kroutil Jaroslav ODS ZM 583 

16. Kořenský Pavel, Mgr. ODS 577 

17. Vavřička Václav NK 573 

18. Jasanský Stanislav NK 571 

19. Gunaratna Jitka, PhDr ČSSD ZM 557 

20. Palán Miloslav, Ing. ODS 551 

21. Čápová Jiřina NK 549 

22. Dušková Dana, Ing. NK 542 

23. Čuchalová Marie KDU 532 

24 Doležal Jaroslav ČSSD ZM 523 

25. Němec Václav, Mgr. NK 517 

26 Kaniok Vratislav, MUDr. ODS 516 

27. Šrámek Karel KSČM ZM 515 

28. Báborská Ludmila, Ing. ODS 502 

29. Janák Zdeněk, Ing. KSČM 494 

30. Píbil Martin ČSSD 482 

31. Pleva František ODS 480 

32. Čuban Stanislav KSČM 473 

33. Dokoupil Jiří ODS 458 

34. Malina Zdeněk NK 456 

35. Hálek Jan ODS 454 

36. Urban Stanislav KDU 453 

37. Ivan Ladislav, Ing. KDU 442 

38. Maštálka Jan, MUDr. KDU 437 

39. Pavlíčková Jindra KDU 435 

40. Žaloudek Jaroslav ČSSD 431 

41. RajdIJan KDU 429 

42. Pipek Aleš NK 423 

43. Fejt Josef KDU 412 

44. Malý Josef ODS 408 

45. Sekot Miloš ODS 408 

46. Bouma Josef, Ing. KDU 395 

47. Machotková Jana KDU 391 

48. Červený Miroslav KSČM 384 

49. Bělohradský Josef KDU 381 

50. Milichovský František KSČM 366 

51. Chlád Zdeněk ČSSD 361 

52. Straka Ladislav ČSSD 357 

53. Wurmová Marie KSČM 355 

54. Cihlář Josef ČSSD 348 

55. Součková Taťána KSČM 336 

56. Vávrová Marie KSČM 334 

57. Vadinský Bohuslav ODS 333 

58. Krajíčková Petra ČSSD 327 

59. Casková Marie KSČM 314 

60. Pečuk Ludvík KSČM 300 

61. Pešok Bohuslav KSČM 300 

62. Kosina Karel ČSSD 299 

63. Jahn Pavel KDU 299 

64. Tvrdíková Šárka ČSSD 294 

65. Rudl Jindřich ODS 294 

66. Čapek Josef KSČM 282 

67. Kratochvíl Miroslav KSČM 275 

68. Stýblo František KDU 264 

69. Pešout Jaroslav, JUDr. ODS 261 

70. Málek Jiří KSČM 259 

71. Stejskal František ČSSD 250 

72. Šíma Jiří ČSSD 226 

73. Stejskalová Ladislava ČSSD 215 

74. Velíšek Pavel ČSSD 193 

75. Panský Josef ČSSD 161 

Jak se volilo v jednotlivých okrscích 

Kandidátní listina 
Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Okrsek č. 3 Okrsek č. 4 Okrsek č. 5 Okrsek č. 6 

Kandidátní listina 
hlasy v % hlasy v % hlasy v % hlasy v % hlasy v % hlasy v % 

1. Sdružení nezávislých kandidátů I 992 24.36 1959 27.71 1572 21.84 2215 32.14 2636 35.49 396 20.86 

2. Česká strana sociálně demokratická 528 12.97 915 12.94 1176 16.34 1114 16.17 1061 14.28 230 12.12 

3. Křesťanská demokratická unie - Čs. str. lid. 687 16.87 1616 22.86 1514 21.03 1305 18.94 1198 16.13 526 27.71 

4. Komunistická strana Čech a Moravy 850 20.87 1218 17.23 1211 16.82 1032 14.98 961 12.94 323 17.02 

5 Občanská demokratická strana 1015 24.93 1362 19.26 1725 23.96 1225 17.78 1572 21.16 423 22.29 
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Travič v Ledči ?? 
Jak už možná většina majitelů psů 

v Ledči ví, proběhla v Pivovarské ulici 
vlna akutních úhynů psů a koček. Vše 
začalo 23. 10. kolem 21. hodiny, kdy vo-
lal majitel psa, že jeho pražský krysařík 
dostal po procházce podél silnice silné 
křeče. Protože veterinář musí sloužit 
i v noci, ihned jsme ho samozřejmě ošet-
řili. Podle příznaků byla nejpravděpo-
dobnější příčinou intoxikace. To se 
bohužel potvrdilo, protože za půl hodiny 
dostal stejné křeče další pes, tentokrát ně-
mecký ovčák. Tito psi sice přežili, 
bohužel další dva do rána uhynuli, spolu 
s několika kočkami a slepicemi. 

Kde vlastně přesně došlo k otravám, 
nezjistila ani policie, s největší pravděpo-
dobností ale šlo o zamoření okolí silnice. 
Ještě další případy se totiž staly i v dal-
ších dnech, kdy byli majitelé se svými 
psy v Pivovarské ulici jen na procházce. 
Naštěstí už ale nebyly příznaky tak akut-
ní a psy se podařilo zachránit. Těžko si 
představit, co by se stalo, kdyby si na 
uvedeném místě hrály děti. 

Na konec si dovolím popsat příznaky, 
které postihly výše uvedená zvířata. Jsou 
typické pro otravy inhibitory acetylcholi-
nesterazy (např. organofosfáty), to zna-
mená běžně užívané prostředky k hubení 
různých škůdců (koncentrované). Jedná 
se o zúžení zorniček, výrazné slinění, to-
nickoklonické křeče, u koček smrt za ně-
kolik minut, u psa za několik desítek 
minut. Antidotem je standardně atropin 
a látky tlumící křeče. 

MVDr. Pavel Vrbka 

6. října se konala v Praze v Ledebur-
ských zahradách výstava knihy Cesty 
a cestičky dětí ze ZUŠ Světlá nad Sáza-
vou. Na vernisáži vystupovali i děti ze 
ZUŠ Ledeč nad Sázavou s představe-
ním Jak vyjít. Úvodní slovo měl primá-
tor Prahy 1 a ledečský starosta pan 
Karel Urban. Na snímku sedící Radek 
Matoušek, František Čapek, Ivana Sa-
mohelová, Denisa Budilová, Lucie 
Wolfová a Marek Toman. M. Z. 

CHCETE PRODAT -
PRONAJMOUT - KOUPIT 

NEMOVITOST? OBRAŤTE SE 
NA PROFESIONÁLY. PRÁVNÍ 

ZÁRUKY. 608/238 182 

Zprava: Ing. Pospíšil, Ing. Dvořák, Fotrova, Dundychová, Neckářová 

Park byl předán 
V minulých dvou letech proběhla na ploše 14 hektarů nákladná regenerace leso-

parku Šeptouchov. Celý prostor byl předán veřejnosti 25. října 2002 k užívání. 
Na ploše 32480 m2 došlo k odstranění náletových dřevin a k pokácení suchých, 

nemocných a konkurenčních stromů. Bylo vysázeno 103 ks listnatých stromů, 
5446 listnatých keřů a 1816 jehličnatých keřů. U 159 ks stromů byl proveden zdra-
votní řez a ošetření poranění kmene, náročná konzervační ošetření byla realizová-
na u 13 ks stromů a výchovný řez u 300 ks mladých stromů. 

Veškeré práce byly prováděny na základě projektu, který zpracovala paní Irena 
Dundychová. Projekt byl realizován firmou Ing. Karlem Beinhauerem -
EKOIMPEX. Veškeré práce byly předány ve vzorné kvalitě, hodnocení bylo pro-
vedeno řadou institucí. Celková hodnota díla je 5 miliónů Kč, kdy z této částky 
bylo 80 % (4 mil. Kč) získáno dotačně od Státního fondu životního prostředí ČR. 
Výška dotace umožnila městu, za vložení minimálních nákladů, obnovit a oživit 
zajímavé území tak, aby mohlo být již v tomto roce plně využíváno k rekreačním 
účelům. 

Co chybí našemu parku? Zatím snad jedině lavičky, ale ty budou instalovány na 
jaře roku 2003. Umístění laviček bylo záměrně odloženo na jarní období, aby zby-
tečně nedocházelo přes zimu k jejich poškozování. 

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru výstavby, UP a životního prostředí 

LEDEČSKÝ SLAVÍČEK 
Ve středu 23. října 2002 proběhla 

v Centru - domě dětí a mládeže postupo-
vá pěvecká soutěž Ledečský slavíček. Do 
soutěže bylo přihlášeno 54 žáků. 

Soutěž probíhala ve třech věkových 
kategoriích, doprovod na hudební nástroj 
byl možný, ale hodnocen byl pouze pě-
vecký výkon. 

Vyhodnocení a předání cen proběhlo 
až na konci celé soutěže. Soutěžící, kteří 
se umístili na 1. místě v každé věkové ka-
tegorii, obdrželi cenu od starosty. Sou-
těžící, kteří se umístili na 2. a 3. místě, 
obdrželi ceny od pořadatele soutěže Cen-
tra - DDM. Zkrátka nepřišly ani ostatní 
děti, které si odnesly diplomy za účast. 

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE 
I. kategorie 1.-3. třídy 
1. B lažko vá Petra ZŠ Ledeč 
2. Suchetská Vanesa ZŠ Ledeč 

3. Husáková Jitka ZŠ Hněvkovice 

II. kategorie 4. - 6. třídy, prima 
1. Ulrichová Lucie ZŠ Ledeč 
2. Pfefferová Pavla ZŠ Ledeč 
3. Vopěnková Andrea ZŠ Ledeč 
3. Zelená Veronika ZŠ Ledeč 

III. kategorie 7. - 9. třídy, 
sekunda, tercie, kvarta 

1. Stýblová Jaroslava Gymnázium 
2. Raj dlová Lucie ZŠ Ledeč 
3. Málková Lenka ZŠ Ledeč 

Soutěžící, kteří obsadili 1. místo 
v každé kategorii, postupují v listopadu 
tohoto roku do oblastního kola v Jihlavě. 
Za všechny pracovníky domu dětí jim 
přejeme dobře naladěný hlásek, hodně 
štěstí a dobrou náladu. 

Za Centrum - DDM M. Tvrdíkové 

i s w i řmi Ťwmm 



Vyšší odborná škola (VOŠ) a Integrovaná 
střední škola (ISŠ) strojnická se představuje 

VOS a ISŠ je jednou ze středních škol v Ledči nad Sázavou. ISS je určena pro žáky, kteří 
úspěšně ukončili 9. třídu základní školy. Vznikla spojením střední průmyslové školy stroj-
nické a středního odborného učiliště strojírenského v roce 1994. VOŠ je určena pro studen-
ty, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku na střední škole a vznikla v roce 1996. 
Zřizovatelem školy je Ministerstvo školství ČR. Studium na ISS je bezplatné. Na VOS se 
platí školné ve výši 3000,- Kč za školní rok. 

Pro výuku studentů i učňů je škola velmi dobře personálně i materiálně vybavena. Vyuču-
jí zde plně kvalifikovaní učitelé a mistři. Škola má k dispozici jazykovou učebnu, která 
slouží k výuce anglického a německého jazyka. Dále máme dvě učebny výpočetní techniky, 
učebnu pro psaní strojem a obchodní korespondenci, učebnu automatizace, učebnu počíta-
čové podpory obráběcích strojů, dvě učebny s videotechnikou, FIT centrum se saunou, hřiš-
tě s umělým povrchem a cvičnou firmu kde se studenti učí podnikat. Součástí školy jsou 
i dílny, kde je na 50 různých obráběcích strojů, brusírna a svářecí škola. Pro studenty i učně 
můžeme zabezpečit i ubytování a stravování. 

Naše škola věnuje velkou pozornost výuce výpočetní techniky, která prolíná většinou od-
borných předmětů ve studijních oborech, zejména však v oboru strojírenství. Tento obor má 
zaměření na informační a výpočetní technologie. Z předmětů, které se zde vyučují, vybírám 
namátkově: práce s internetem, počítačová grafika, počítačové modelování, počítačové sítě 
a další. Získali jsme též certifikát od firmy Autodesk Academia, který osvědčuje vysokou 
kvalitu výuky výpočetní techniky. Pro příští školní rok připravujeme nový studijní obor in-
formatika v ekonomice, což je obor, kde se výpočetní technika aplikuje do problematiky 
ekonomiky. 

O dobré úrovni výpočetní techniky na naší škole svědčí i úspěchy našich studentů v růz-
ných soutěžích. Například v minulém školním roce zvítězil náš student Martin Novák v ce-
lostátní soutěži v kreslení na počítači. 

Naši studenti i učni mají volný přístup k výpočetní technice a k internetu i v době mimo 
vyučování. 

Vedle maturitního vysvědčení a výučního listu mohou všichni naši studenti a učni získat 
za výhodných podmínek i řidičský průkaz skupin A a B. 

Ve strojírenských oborech je pak možno získat svářečský průkaz a certifikát Autodesk 
Academia. 

V oboru management - veřejnosprávní činnost i v oboru informatika v ekonomice je 
možno vykonat státní zkoušku z obchodní korespondence. 

Škola organizuje též lyžařský kurz pro všechny studenty i učně, dále pak odborné exkur-
ze, návštěvy divadel a školní výlety. 

Škola má partnerské školy v Belgii, Holandsku, Portugalsku a Španělsku. V rámci vý-
měnných pobytů naši studenti i učni tyto země navštěvují, poznávají život tamních obyvatel 
a zdokonalují se v cizím jazyce. 

Ve školním roce 2002-2003 nabízí naše škola následující studijní a učební obory: 
I. Střední odborná škola: 

1) studijní obory - čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou 
a) strojírenství se zaměřením na informační a výpočetní technologie 
b) management - veřejnosprávní činnost 
c) informatika v ekonomice - obor je v povolovacím řízení 

II. Střední odborné učiliště 
1) studijní obory - čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou 

a) mechanik strojů a zařízení 
b) mechanik-seřizovač pro obráběcí stroje a linky 

2) učební obory - tříleté denní, zakončené výučním listem 
a) strojní zámečník 
b) obráběč kovů pro universální obrábění 
c) nástroj ař 
d) úpravář kovů pro pokovování 

3) nástavbové studium - tříleté dálkové: pro absolventy učebních oborů zakončené 
maturitní zkouškou 
a) provozní technika 
b) podnikání ve strojírenství 

III. Vyšší odborná škola: - tříleté denní, zakončené absolutoriem a titulem diplomovaný 
technik diplomovaný ekonom (podle zaměření) 

- ekonomika a management podniku se zaměření na: 
- strojírenství 
- ekonomiku 

Podrobné informace o výše uvedených oborech lze získat na ředitelství školy nebo na in-
ternetu: www.vosiss.cz. Všechny rodiče i žáky srdečně zveme též na den otevřených dveří, 
který se koná v pátek 29. listopadu 2002 od 8 do 16 hod. na Domově mládeže. Zároveň 
zveme všechny žáky i jejich rodiče na akci Internet, která se koná 2.-5. 12. 2002 na Do-
mově mládeže od 14.30 do 18 hod. Po celou dobu akce bude přístup na Internet zdarma. 

Základním zájmem školy je nabízet takové studijní a učební obory, které poskytnou zá-
jemcům o studium kvalitní vědomosti a dovednosti, tak aby se naši absolventi dobře uplat-
nili v praxi. Mgr. Radomír Nulíček 

Začátkem října navštívilo vedení 
radnice bývalého ledečského děkana 
P. Jana Srnského. Pan děkan byl pře-
ložen na nové místo do Kameníček 
u Hlinská. Jeho novým duchovním 
působištěm je zdejší kostel zasvěce-
ný Nejsvětější Trojici. Starosta 
a místostarosta mu předali pamětní 
plaketu města Ledče nad Sázavou 
a nově vydanou knihu Ledeěské do-
minanty. P. Srnský měl z návštěvy 
velkou radost a ukázal nám zdejší 
prostory fary. Ta je nově opravená 
a ve spodní části je galerie akademic-
kého malíře Antonína Slavíčka. Na 
faře se odehrával i příběh Raisova 
„Západu". 

Na závěr návštěvy tlumočil pan 
děkan pozdrav všem Ledeěákům, 
které tak důvěrně znal při skoro třice-
tiletém působení ve městě. -FP-

Výzva pro pracovité 
s tudenty na brigádu 

v červenci 2003. 
Zájemci o funkci oddílo-

vého vedoucího na letní 
příměstský tábor při 

DDM v Ledči nad Sáza-
vou se mohou hlásit 

nebo informovat u pí Ve-
letové do prosince 2002. 

Termín konání: 
30. 6.-4. 7. 2003 

a 7. 7.-11.7. 2003 
Podmínka: 

Dosažení 18 let v době 
konání tábora. 

http://www.vosiss.cz


ČINOHERNÍ SKUPINA GYMNAZIA LEDEČ: 
„Děkujeme, odcházíme!" 

Všechno v životě má svůj začátek i konec, a tak je tomu bohužel 
i s divadlem. Možná si ještě vzpomínáte, když jsme vás prostřednic-
tvím Ledečských novin oslovovali poprvé. Ač se to zdá neuvěřitel-
né, jsou tomu již dva roky. A vy jste přišli na naši prvotinu a chodili 
jste i na další představení, která jsme pro vás připravili nebo pozva-
li. Za to bych vám rád velice poděkoval - mám k tomu možná pos-
lední příležitost. Díky za to, že jste nás svými návštěvami 
podporovali, smáli se a tleskali. 
Díky za vaše příspěvky, které jste 
nám dávali formou dobrovolného 
vstupného. Ačkoli se našlo i několik 
lidí, kteří nám tyto peníze příliš ne-
přáli, mohu vás ujistit, že všechny 
výdělky padly na nákupy rekvizit, 
techniky a zvaní hereckých společ-
ností do Ledče. Za ty dva roky se 
z nás opravdu nestali milionáři 
a všechno nás to stálo mnoho úsilí, 
ale myslím, že to stálo za to! A mys-
lím, že z těch lidí, kteří v našem sou-
boru vydrželi celou jeho existenci, 
by nikdo nic nevzal zpět. Dovolte, 
abychom se ještě jednou pochlubili 
našimi výsledky: 
divadelní hry: „Ďáblova krása" (2001, r. L.Kobrle), „O životě a díle 
Járy Cimrmana" (2001, r. F. Ženíšek), „Starej zákon" (2002, r. L. 
Kobrle), „Já, Francois Villon" (hra ZUŠ, 2002, r. M. Zajícová), 
„Apokryfy" (2002, r. L. Kobrle). 

Zúčastnili jsme se několika divadelních festivalů (včetně celore-
publikových - př. Náchodská prima sezóna) a získali jsme několik 
cen za herecké výkony, za režii a scénáře. 

Hráli jsme představení pro veřejnost i pro školy v mnoha městech 
(Ledeč, Zruč, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava...). 

Počet sehraných představení se blíží padesátce (tu překonáme 
o Vánocích), to znamená v průměru dvě představení za měsíc.... 
A hlavně, za celou naši existenci jsme fungovali bez sponzorů, což 

se všem našim divadelním kolegům z jiných měst zdá naprosto 
nemožné. 

Tak a to bude asi vše o naší drahé ČSGL. Jak vyplývá z názvu, 
působíme při gymnáziu a jsme studentský soubor. Někteří naši 
hlavní členové loni maturovali - za ně jsme ještě s obrovským úsi-
lím nalezli alternace, ale druhá polovina tvůrčího týmu souboru od-
chází letos a vše naznačuje tomu, že pokračovatele mít nebudeme. 

(I když? Možné je vše!) Tím samo-
zřejmě neříkám, že už se nikdy do 
Ledče nevrátíme. Můžeme se znůvu 
sejít, třeba v jiných lidech, třeba pod 
jiným názvem, třeba za nějaký rok 
nebo měsíc... Nevím. Ale jisté je, že 
soubor ČSGL, tak jak jste ho znali, 
budete moci o těchto Vánocích vidět 
naposled. Rádi bychom se s vámi se 
všemi rozloučili a nabídli vám ještě 
jednou některé z našich úspěšných 
her a jednu novou premiéru (tou je 
volné zpracování „Knihy apokryfů" 
od Karla Čapka). Nenechte si proto 
grosím ujít poslední příležitost vidět 
Ďáblovu krásu a Járu Cimrmana, 
pokud jste je ještě neviděli. Pokud 

ano, stejně přijďte - každá hra se vyvíjí a těší se na vás noví předsta-
vitelé. Těšíme se na vás my všichni a věřím, že se v čase vánočním 
všichni sejdeme v sále gymnázia, zavzpomínáme a rozloučíme se. 

Vánoční program divadla (všechna představení proběhnou 
v sále gymnázia): 
sobota 7.12. od 19 hod. - O životě a díle Járy Cimrmana - derniéra 
pátek 13. 12. od 19 hod. - Apokryfy - premiéra 
sobota 14. 12. od 19 hod. - Apokryfy-2. premiéra 
pátek 20. 12. od 19 hod. - Ďáblova krása - derniéra 

- změna vyhrazena, sledujte prosím plakáty na hlavních nástěn-
kách, příp. internetové stránky csgl.zde.cz Lukáš Kobrle 

p a c i f i r l a k a l , I J T I ; r á r \ í > n y , a s p a i a 
Tak by se stručně daly charakterizovat 

letošní poslední Ceny starosty pro mládež. 
V poslední říjnový den tohoto roku se sešli 
laureáti dvou ocenění, a to v oblasti výtvar-
né a literatury, v obřadní síni městského 
úřadu, aby tu z rukou starosty převzali oce-
nění za svou snahu. Programem slavnostní-
ho odpoledne nás provázela paní Marie 
Zajícová se svými „zajíčky", kteří zarecito-
vali z nové knihy básní Oko srdce (čili je-
denadvacet). V publiku byla nejen porota 

obou soutěží, ale také rodinní příslušníci 
a přátelé oceněných. 

Téma pro výtvarníky - posázavský paci-
fik, bylo zřejmě vděčné. Děti a studenti vy-
tvořili řadu pozoruhodných prací, a tak 
porota měla velmi těžkou úlohu, nakonec se 
rozhodla přidat i zvláštní ceny. Že si to vý-
tvarníci zasloužili, mohli ocenit všichni 
návštěvníci výstavy těchto prací, která se 
konala v Centru DDM. 

Zato literáti se se svým tématem vanda-
lismu vypořádat nedokázali. I když je to 
společenský fenomén, se kterým se potká-
váme na každém kroku, pro zpracovatele 
tématu se stal oříškem. Tady porota dokon-
ce řešila, jestli v některých kategoriích vů-
bec udělit první cenu. Všechny oceněné 
a snaživé uvádíme níže ve výsledkové listi-
ně. OK 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
I. kategorie (do 14 let) 

1. Kořenský Tomáš Gymnázium 54 b 
2. Budilová Denisa Gymnázium 49 b 
3. Hladovec Tomáš ZŠ Nádražní 48 b 

II. kategorie (od 14 do 18 let) 
1. Šrachtová Lenka Gymnázium 
2. Hladovcová Denisa Gymnázium 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
I. kategorie (do 14 let) 

1.Veletová Veronika ZŠ 40 b 
2. Málková Jana Gymnázium 34 b 
3. Kluch Petr ZŠ 33 b 
4. Gramer Filip ZŠ 27 b 
5. Singerová Iveta ZŠ 22 b 

II. kategorie (od 14 do 18 let) 
1. Roženská Michaela Gymnázium 75 b 
2. Jarošová Barbora ZŠ 55 b 
3. Horáková Anna Gymnázium 53 b 
4. FlégrováLada Gymnázium 36 b 
5. Vítek Jan ZŠ 28 b 
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„Sprejeři 
Ano, jsou děsní, čmárají ty svoje nesmysly úplně všude (na vlaky, do 

metra, na domy...). Jsou to bezohlední vandalové, co beztrestně porušu-
jí zákon a ničí, co se dá. 

Ale to je jen jeden úhel pohledu. Sprejeři se samozřejmě brání. Ale 
kdo má pravdu? Sedmnáctiletý puberťák nebo jeho otec? 

„Já nechápu, proč se zlobíš zrovna na mě?" 
„Nechápeš? A kdo tu zeď počmáral?" 
„Kterou? Támhletu nebo tamtu a co tahle?" 
„To je normální reklama, ty jsi svými spreji zničil cizí zeď!" 
„Takže reklama ti přijde normální, i když je hnusná. I když jí prdnou 

na baroko nebo s ní polepí celej park. Že je tim kýčem zasviněný celý 
město, to je ti fuk." 

„Podívej, to jsou firmy nebo organizace, co si pronajaly reklamní plo-
chu, zaplatily za ní a mají právo se na ní prezentovat." 

„Takže de jen vo prachy. Kdokoli, kdo má dost peněz, kdo si to zapla-
tí nebo někoho podplatí, si může z jakýhokoliv města nebo přírody dělat 
bordel?" 

„Ale ty porušuješ zákon. Chápeš to vůbec?" 
„Vždyť u nás se denně porušujou stovky zákonů. Copak to nevidíš, 

copak nečteš noviny?" 
„Neodbíhej od tématu!" 
„U nás ze všeho nejvíc porušujou zákon sami zákonodárci, jenomže 

na ně si nikdo netroufne. Ty, co sou nahoře, můžou všechno. My „brej-
teři" sme nuly, takže si na nás tim pádem, každej schladí žáhu. Místo 
aby se starali o dopadení těch pravejch hajzlů." 

„Tak dost! Například včera bylo ve zprávách, že chytili dva kluky 
v metru." 

„Tak to museli bejt naprostý magoři." 
„Aspoň v tomhle jsme zajedno, metro by se ničit nemělo." 

„Nechat se chytit, naprostý magoři." 
„To je k nevíře, platíme ti basket, víš proč?" 
„Abych měl sportovní vyžití." 
„Abys neměl čas na zhovadilosti." 
„Grafity nejsou zhovadilost, je to umělecká tvorba." 
„Kdo ti to řek?" 
„Evidentní pravdy mi nikdo říkat nemusí." 
„Tak evidentní pravdy, jo? Když si tak skálopevně přesvědčený o tom, 

že tvoříš, proč si volal mě? Proč si nezavolal mámě do práce?" 
„Ona by tomu prostě nerozuměla, je moc přísná, správná a spolehli-

vá. Nějako ty." 
„Tak to si mě vážně potěšil." 
„Já to nemyslel zle. Jenže ona v životě nepochopí, že člověk může 

něco chtít až to bolí, až se prostě vykašle na všechny zákazy. Nemá 
v sobě ten tlak, tu touhu." 

A co vy, máte v sobě touhu tvořit nebo zakazovat? Ano, správně, 
omlouvám se, špatně položená otázka. A co takhle řešení? Mohli by-
chom se třeba držet starého pravidla: „Lepší drobné ústupky, než vážné 
komplikace." Co po nás vlastně sprejeři chtějí? Chtějí ničit náš majetek? 
Nebo celou tu dobu touží jen po prostoru, kde by se mohli projevit, uká-
zat světu, co umí, seberealizovat se. 

Proč jim ho tedy nedat, jedna obyčejná šedá zeď a všechno by se 
mohlo změnit. Už by nebyla šedá, obyčejná, mohl by to být právě váš 
syn, který by prostřednictvím té zdi nám všem něco sděloval. Bylo by to 
zákonné, ale omezené. Lidé by se na ně přestali dívat jako na vyvrhele a 
oni by byli nadobro vyčlenění z již početné skupiny vandalů, co už neni-
čí jen Řím. 

Lenka Srachtová 
Gymnázium Ledeč nad Sázavou, sexta 

Vandalové už neničí jen Řím 
Brzo ráno zazvonil budík. „Myslim, že 

budu vraždit!" mumlal jsem ještě celý roze-
spalý. Všude kolem byla jen tma, ale když 
jsem rozsvítil lampičku a podíval se na budík 
hned mi bylo jasné, proč zvonil. Byly přesně 
dvě hodiny ráno. Rychle jsem na sebe hodil 
oblečení a vyrazil do ulic. 

Cestou za kámošem jsem si zapálil cigáro 
a užíval si klidu, který v ulicích panoval. Došel 
jsem pod most, kde už čekal Boris. „Kde seš, 
člověče!" ptal se netrpělivě. Nepověděl jsem 
mu a vydali jsme se směrem k náměstí. „Máš 
co potřebujeme?" zeptal jsem se ho a on jen 
zakymácel batohem ze strany na stranu a bylo 
slyšet chrastění kovu. Oba jsme se už nemohli 
dočkat, až se budeme znovu moci ponořit do 
práce. Do sprejování. Bylo to pro nás vším. 
S Borisem jsme se velmi přátelili také kvůli 
našemu nadšení do tohoto zvláštního druhu 
umění. Byl to pro nás způsob, jak se projevit 
a jak v něčem vynikat. To, čemu poldové a jim 
podobní říkají vandalismus, je pro nás styl 
života a něco hrozně důležitýho. Vůbec se 
v tom nevyznají. Nevědí, jakou to dá člověku 
práci se v takovém druhu umění zdokonalit! 
A my, co patříme k těm hodně dobrým, si ne-

necháme nějakýma amatérama do ničeho mlu-
vit. S Borisem jsme si přizvukovali do noty. 
Už dlouho jsme plánovali něco velkýho. Hod-
ně dobrej grafit, na jehož plánu jsme pracovali 
dlouho. Ale pro naše dílo je třeba taky zvláštní 
noc a zvláštní místo. Právě, když jsme prochá-
zeli kolem policejní stanice, se Boris najednou 
zastavil. „Člověče, mám to." Potutelně se 
usmál. Zírali jsme na velikou, holou a šedivou 
zeď. Na nějakých místech opadávala omítka. 
Měl pravdu, není lepší místo na náš výtvor, 
než barák místních sprejery nenáviděných 
poldů. S nadšením jsme se pustili do schémata 
nápisu. 

Mohly uplynout tak dvě hodiny, než jsme 
byli s nápisem „Shameless Gang" hotovi, 
když v tom se po ulici rozlilo prudké světlo 
reflektorů policejního vozu. Popadli jsme ba-
toh se spreji a sprintovali k nejbližší uličce. 
Slyšel jsem, jak se autu za námi rozeřval mo-
tor, prudce se rozjelo za námi. „Makej" řval 
Boris, podstatně zdatnější běžec než já. Upa-
loval jsem, až mě všechno pálilo, ale poldové 
ne a ne se odlepit. Vběhli jsme do tmavé ulič-
ky. Chyba, byla slepá. Ale už se nemůžeme 
vrátit, musíme vpřed. Ale kam? „Tam, ten 

plot. Je to asi jediná možnost, naše jediná na-
děje", říkal jsem zoufale Borisovi. Přehodil 
jsem přes něj batoh a sám se vrhl na druhou 
stranu. Vůbec jsem nevěděl, kam dopadnu. 
Klepání podpatků policejních bot se při-
bližovalo a Boris je ještě pořád tam dole. 
„Dělej! Už jsou skoro tady!" Na poslední 
chvíli Boris unikl pronikavým světlům jejich 
baterek. Schoulili jsme se pod šípkovým ke-
řem a čekali, co bude dál. 

Nevím, jak dlouho to mohlo trvat, ale Boris 
mě probral až za svítání. Pomalu jsme se lou-
dali k domu, celí sedření a podrápaní od trnů. 
Rozloučili jsme se před domem. Byl jsem 
štěstím bez sebe, když jsem se mohl natáhnout 
do své postele. „Jak to asi bude vypadat zítra 
ráno? Odhalí nás?" Pípl mi mobil. Zpráva. Od 
Borise? Copak ještě nespí? 

„Zdar kam o, spatna zprava. Chytli me. 
Mame problém. 

Tes se na zitrek, vyfasujem kybly a jdem si 
to hezky zamalovat. 

Sorry, nechtel jsem, aby to takhle dopadlo. 
Budou dalsi. Boris." 

Tomáš Kořenský 
Gymnázium Ledeč nad Sázavou, tercie 

Internet v základní škole 
V průběhu měsíce května 2002 byly zahájeny v ledečských základ-

ních školách přípravné práce v souvislosti s projektem Internet do škol. 
Obě základní školy byly zařazeny jako lokality typu „E" a v rámci toho 
každá obdržela 11 počítačů, tiskárnu, server a router. Budování nových 
počítačových učeben s připojením na internet předcházely přípravné 
práce, spojené se zhotovením nové elektroinstalace v učebnách a osaze-
ním bezpečnostních protipožárních dveří. Do konce června se podařilo 
všechny práce dokončit a od září byla zahájena v počítačových učeb-
nách výuka. Přesto, že náklady vynaložené státem na budování nových 
počítačových učeben jsou značné, je vhodné tyto učebny doplnit další 
technikou v rámci nadstandardu. Z tohoto důvodu kontaktovalo vedení 
základních škol v průběhu května až září asi 30 místních podnikatelů 
a firem s prosbou o poskytnutí finanční částky na posílení technické vy-
bavenosti učeben. Žádosti vyhovělo 14 firem. Největšími částkami při-
spěly firmy ENVICOMP a SCHÁFER-SUDEX (každá z nich 15 tisíc 
Kč), dále GALATEK a LESNÍ SPOLEČNOST Ledeč n. S. (každá 
z nich 10 tisíc Kč). Další firmy přispěly menšími částkami, jsou zveřej-
něny v abecedním pořadí: AK PLAST, ATOS, DATEL, 

ELKOMPLEX, EMKO, EVOS HYDRO, JUDr. Flégrová - advokátní 
kancelář, GANES, KOWA a STAVOUNIE. Zpracovaným projektem 
elektroinstalace přispěla sponzorsky i firma ELEKTRIS. Celkově se po-
dařilo získat částku 78 tisíc Kč. 

Všem uvedeným firmám vedení školy děkuje za poskytnutou pomoc. 
Poděkování patří i MU v Ledči nad Sázavou za finanční zajištění elek-
troinstalace a oblastnímu manažerovi projektu Internet do škol Ing. Ná-
covskému. Finanční prostředky získané navíc budou použity k nákupu 
větších monitorů, skenerů, vypalovačky, laserové tiskárny apod. 

Nové počítačové pracovny s připojením na internet jistě přispějí ke 
kvalitě výuky v ledečské základní škole (obě školy byly v průběhu 
prázdnin spojeny), na všechny školy byly do I. etapy projektu Internet 
do škol zařazeny. Zlepší se i rozvrhové podmínky pro žáky, je zajištěn 
přístup žáků k počítačům i v jejich volném čase, možnost vzdělávat se 
v oblasti počítačové gramotnosti budou mít i učitelé. 

Ještě jednou děkujeme jménem učitelů, žáků i rodičů všem výše uve-
deným za vstřícný postoj a pomoc při řešení vzdělávacích úkolů školy. 

M. Štěpánek, ZS Ledeč nad Sázavou 
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P ÍSTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK 
Město Ledeč nad Sázavou si Vás tímto do-

voluje informovat, že v měsíci září byla zahá-
jena výstavba 9 bytových jednotek, které 
budou přístavbou k domu čp. 400 v ulici 28. 
října v Ledči nad Sázavou. Výstavba bude 
realizována prostřednictvím spolufinancová-
ní Stavebního bytového družstva Melechov 
a Města Ledeč nad Sázavou, které se bude 
na výstavbě bytů podílet nepeněžním vkla-
dem - pozemkem a státním příspěvkem při-
děleným Státním fondem rozvoje bydlení. 
Dále bude družstevní výstavba financována 
z vlastních prostředků budoucích vlastníků 
- členů družstva a hypotečního úvěru 
družstva. Budoucí vlastníci budou uzavře-
ním příslušné smlouvy novými člen\ 
družstva, platba související s přihláškou do 
družstva bude ve výši 2500,- Kč. Člen 
družstva pomocí členského vkladu a hypo-
tečního úvěru splácí pořizovací cenu bytu 
sníženou o státní investiční dotaci a po uply-
nutí 20 let od kolaudace tak vznikne členu 
družstva dle stanovených podmínek nárok 
na převod bytu do osobního vlastnictví. 

Plánovaná dostavba 9 bytových jedno-
tek bude přibližně 12 měsíců od zahájení 
výstavby. 

Do určité doby výstavby mají členové 
družstva po dohodě se stavebním technikem 
možnost změnit dispoziční řešení bytu (kro-
mě nosných stěnových prvků) nebo výběr ji-
ných materiálů (obklady, podlahy, dlažba) 
atd. Nadstandardní úpravy si však musí nový 
družstevník hradit v plné výši během výstav-
by a o jejich cenu se zvyšuje družstevní podíl 
připadající na příslušný byt. 

Z 9 bytových jednotek bude 1 byt bezbarié-
rový (1 + 1), 4 byty o velikosti 1+1 a 4 byty 
o velikosti 2+1: 

Cena bezbariérového bytu o velikosti 1+1 
(46,61 m2), bez balkonu, který se nachází 
v přízemí domu, je dle SOD (smlouva o dílo) 
909 465 Kč, snižuje se o státní dotaci ve výši 
320 tisíc Kč, členský podíl tedy činí 589 465 
Kč. Cena za m2 podlahové plochy činí 12 647 
Kč. Minimální akontace (splatná při podpisu 
smlouvy) je ve výši 219 065 Kč, podíl na hy-
potečním úvěru (HÚ) družstva je 370 400 
Kč, poplatek za čerpání HÚ (splatný při pod-
pisu smlouvy) je 4 041 Kč. Při podpisu 
smlouvy člen družstva uhradí příspěvek do 

rizikového fondu ve výši 3násobku měsíční 
splátky hyp. úvěru tj. 8 619 Kč. Měsíční 
splátka hypotečního úvěru bude pro období 
od počátku čerpání HÚ do doby přiznání 
státní finanční podpory HÚ (cca 1 rok) ve 
výši 2 918 Kč. Po přiznání této podpor}7 do 

konce 1. pětiletého období splácení úvěru bude 
měsíční splátka dle kvalifikovaného odhadu ve 
výši 2699 Kč (v dalších pětiletých cyklech 
bude výše splátek záviset na aktuálních úroko-
vých sazbách a výši státní podpory). 

Cena bytu o velikosti 1 +1 (41,49 m2), s bal-
konem (3,03) je dle SOD 879 tisíc Kč, snižuje 
se o státní dotaci ve výši 320 tisíc Kč, členský 
podíl tedy činí 559 tisíc Kč. Cena za m~ podla-
hové plochy činí 12 998 Kč. Minimální akon-
tace (splatná při podpisu smlouvy) je ve výši 
207 900 Kč, podíl na hypotečním úvěru (HÚ) 
družstva je 351 100 Kč, poplatek za čerpání 
HÚ (splatný při podpisu smlouvy) je 3830 Kč. 
Při podpisu smlouvy člen družstva uhradí pří-
spěvek do rizikového fondu ve výši trojnásob-
ku měsíční splátky hyp. úvěru tj. 8166 Kč. 
Měsíční splátka hypotečního úvěru bude pro 
období od počátku čerpání HÚ do doby při-
znání státní finanční podpory HÚ (cca 1 rok) 
ve výši 2767 Kč. Po přiznání této podpory do 
konce 1. pětiletého období splácení úvěru 
bude měsíční splátka dle kvalifikovaného od-
hadu ve výši 2560 Kč (v dalších pětiletých 

cyklech bude výše splátek záviset na 
aktuálních úrokových sazbách a výši státní 
podpory). 

Cena bytu o velikosti 2+1 (61,31 nť"), s bal-
konem (4,29) je dle SOD 1 146 tisíc Kč, 
snižuje se o státní dotaci ve výši 320 tisíc Kč, 
členský podíl tedy činí 826 tisíc Kč. Cena za 
irf podlahové plochy činí 13 017 Kč. Mini-
mální akontace (splatná při podpisu smlouvy) 
je ve výši 307 200 Kč, podíl na hypotečním 
úvěru (HÚ) družstva je 518 800 Kč, poplatek 
za čerpání HU (splatný při podpisu smlouvy) 
je 5660 Kč. Při podpisu smlouvy člen 
družstva uhradí příspěvek do rizikového fon-
du ve výši trojnásobku měsíční splátky hyp. 
úvěru tj. 12 066 Kč. Měsíční splátka hypoteč-
ního úvěru bude pro období od počátku čer-
pání HÚ do doby přiznání státní finanční 
podpory HÚ (cca 1 rok) ve výši 4067 Kč. Po 
přiznání této podpory do konce 1. pětiletého 
období splácení úvěru bude měsíční splátka 
dle kvalifikovaného odhadu ve výši 3762 Kč 
(v dalších pětiletých cyklech bude výše splá-
tek záviset na aktuálních úrokových sazbách 
a výši státní podpory). 

Akontace může být složena i vyšší, čímž 
se zároveň sníží měsíční splátka HÚ a pří-
spěvek do rizikového fondu. Do data kolau-
dace lze uhradit i celý členský podíl a v tom 
případě odpadají všechny platby související 
s HÚ. Pro počáteční období čerpání a spláce-
ní HU je uvažována úroková sazba 7 % p.a., 
dlouhodobě a po přiznání státní podpory HÚ 
pak 6 % p.a. 

Po předání bytu se kromě splátek HÚ na-
víc budou hradit již pouze obvyklé platby za 
energii a služby (inkaso), fond oprav a sym-
bolické nájemné ve výši 50 Kč/byt/měs. 

V případě Vašeho zájmu podílet se na 
výše uvedeném způsobu výstavby a moder-
ním bydlení, prosím co nejdříve kontaktujte 
Stavební bytové družstvo Melechov, před-
sedkyni Ing. Urbanovou, telefonicky na čís-
le: 569 731 200 nebo písemně na adrese: 
Sázavská 263, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

Pokud zájem o tento způsob bydlení ne-
máte, ale znáte z Vašeho blízkého okolí pří-
buzných a přátel případného zájemce, 
předejte mu prosím za nás tuto informaci. 

Martina Měkotová 
vedoucí soc. oddělení 

AUTOBUS NA PRAHU 
Platí od 15.12.2002 do 13.12.2003 

160570 Praha-Čechtice-Ledeč nad Sázavou 
Přepravu zajišťuje : ČSAD Praha Vršovice a.s.,Praha 10,U seřadiště 9,tel.:271721255,fax:271723558 
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Z policejn 
Q 10. Desátý měsíc roku policistům začal 
vloupačkou. Neznámí zloději si vytipovali 
plechovou stavební buňku čáslavské firmy 
u pečovatelské služby a nebyli to žádní troš-
kaři. Ukradli tu vrtačky a další nářadí za více 
než 155 tisíc korun. 
• 4. 10. Řešila se havárie osobního auta 
u Kožlí. Nepozorný řidič se zalekl protije-
doucího auta, zpanikařil a sjel do příkopu, 
kde se převrátil. Skoda na autě sice není ne-
zanedbatelná, ale důležité je, že popleta vy-
vázl jen s lehkým zraněním. 
Q 5. 10. Anonymní telefonát oznamoval, že 
v Haškově ulici „kdosi" poškozuje auta. Ná-
sledným výjezdem policajtů bylo zjištěno 
vloupání do auta pana M. J. Rozbitým boč-
ním okénkem se neznámý pachatel dostal do 
vozu, kde ukradl autorádio za 3000 korun. 
Q Ten samý den se v „Rokáči" poprali dva 
mladíci. M. N. z Ledče byl fyzicky napaden 
J. N. ze Zruče. Ledeč jen lehce prohrála 
a musela být ošetřena. 
Q Na železniční trati nedaleko Ledče došlo 
k tragedii. Pan V. N. (místní pečovatelská 
služba) kráčel po kolejích k Ledči a zřejmě 
neslyšel vlak přijíždějící od Světlé. Ten 
chodce srazil a na místě usmrtil. 
Q Na svůj svatební den zřejmě nikdy neza-
pomene pan P. M. z Dubí, který svůj velký 
den slavil v Hněvkovicích. Jelikož byl ženich 
celostátně hledaný, padlo jeho zadržení 
nešťastnou náhodou přímo do líbánek. 
Zadržený sotva zhltnul oběd a na nejlíbez-
nější část svatebního dne si mohl nechat zajít 
chuť! 
Q 6. 10. Neznámý zloděj se vloupal do cha-
ty nad lomem v Ledči, ukradl obraz a popel-
ník. Teď jistě sedí v oblaku dýmu, 
nonšalantně oklepává popel ze Startky a ko-
chá se skvostem z lesní chaty. 
• 7. 10. M. M. z Ledče a její společník V. P. 
ze Slapánova ukradli z rekreační chaty na 
Septouchově elektrický vařič, což samo 
o sobě není až taková láce, ale slečnu stejně 
nemine trestní stíhání, neboť takových „vaři-
čů" má už za sebou několik. 
Q Řidič na pravidelné autobusové lince 
mezi Ledči a Bělou zjistil vandalské poško-
zení sedadel jeho vozu. Pachatelé - žáci zá-
kladní školy, byli obviněni, potrestáni 
s náhradou škody. 
Q 8 . 10. Autohlídka policie trochu pozdě 
zjistila, že novinový stánek ve Fibichově uli-
ci je vykraden. Neznámý lapka si tu nakradl 
kuřivo za téměř 30 tisíc korun. 
• J. H. z H. Brodu, student 1SŠ Na Plác-
kách, přechovával semena „konopíčka" za 
účelem pěstování drogy. Jaro je ještě daleko 
a děti už by se zase hrabaly v zahrádce, pořád 
by jen pracovaly. 
Q 10. 10. Brzy ráno došlo k dopravní neho-
dě mezi Habrekem a Vrbkou. Řidič osobního 
auta tu narazil na neosvětlený přívěs s hově-
zím žírem, tažený traktorem. Řidič utrpěl 
lehké zranění a už tak stresovaný dobytek 
další šok. 
Q Není měsíce, abych na těchto stránkách 
nepsal o profesionálních zlodějích, kteří ve 
skupinkách vykrádají místní obchody. Sta-
rou známou fintu o jednom náročném zákaz-
níkovi, zatímco jeho komplicové kradou, 
odnesli majitelé klenotnictví na Husově ná-
městí. Skoda je značná - 33 tisíc korun. 
Q 11. 10. Pan J. B. podal stížnost na rušení 
nočního klidu z nehlášené „kulturní" akce ve 

:h zápisků 
Mlýně a následně z kiosku T. V. Celá 
nešťastná událost měla ještě pokračování 
o den později, kdy místní mladíci L. P. a D. 
A. panu Bártovi spílali a vyhrožovali. Po-
stižený si stěžoval nejen na policii, ale také 
na MU - celá zbytečná revolta mladíků se 
řeší. 
Q 12. 10. Byla policejní hlídkou lustrována 
osoba na Stínadlech, zjistilo se, že se jedná 
o R. Š. (1977) ze Vsetína. Pánovi by jistě ni-
kdo nebránil, aby lokal podzimní posázavský 
vzduch, kdyby se ovšem nejednalo o celo-
státně hledanou osobu, která páchá trestnou 
činnost. Pán byl eskortován do svého rodiště, 
kde se mu bude dýchat podstatně hůř. 
Q Těsně před polednem nalezl houbař 
v prostoru bývalého vojenského objektu 
v Hněvkovicích protitankovou minu. Přivo-
laný pyrotechnik minu zajistil. Když houby 
nerostou, najde se jiné vzrůšo! 
Q 14. 10. Bývalá manželka pana Z. K. 
z Ledče oznámila, že její „bývalý" neplní 
vyživovací povinnosti na děti, kterým v tu 
chvíli dlužil 36 000 korun. 
O 16. 10. J. R. oznámil, že byl fyzicky napa-
den v rockovém klubu dvěma mladými muži. 
Jeho zranění si vyžádalo tři dny pozorování 
v brodské nemocnici. Parta mladých lidí si 
pokazila večer kvůli volné židli. Jestlipak to 
stálo za to! 
Q 17.10. Kuchařce ze školní jídelny se ztra-
tila peněženka se 4 000 korunami. Pachatel je 
neznámý. 
Q 18. 10. Také následující den se kradlo, 
bylo to v koželském ZEMKU, středisku 
Hněvkovice. Paní M. H. byla ukradena fi-
nanční hotovost (750,- Kč) i s osobními do-
klady. Jako neznámí pachatelé byli označení 
dva cizí muži, kteří se v tu dobu v objektu 
„ochomýtali". 
• 20. 10. Policií byla brzy ráno kontrolována 
osádka osobního vozu - dva muži z Mostu. 
V zavazadlovém prostoru jejich auta bylo nale-
zeno šest kusů motorových pil, k nimž pánové 
neměli doklady. Těsně před předvedením na 
místní policejní stanici zahodili tašku s dvaceti 
novými mobilními telefony. Krátce nato se 
prokázalo, že zboží pochází z krádeže z firmy 
Dvořák ze Světlé n. S. Darebáci poputují zpy-
tovat svědomí na sever Cech. 
Q 2 1 . 10. Z neuzamčené kanceláře firmy 
UNO bylo odcizeno pouzdro s penězi a osob-
ními doklady - pachatel neznámý. 
Q J. V. oznámila, že 17. října bylo z její 
ukradené platební karty neoprávněně vybrá-
no 9000 korun. Karta byla ukradena ve Škol-
ní jídelně v Nádražní ulici. 
Q) Moc se polekala řidička M. V., které 
v prostoru autobusového nádraží vběhlo do 
jízdní dráhy dítě. Děcko bylo sice převezeno 
na pozorování do brodské nemocnice, ale na-
štěstí se vše obešlo bez následků. Slyším ká-
men, který nešťastné řidičce spadl ze srdce! 
Q 24. 10. Z Pivovarské ulice došlo ke dvě-
ma oznámením o úhynu domácích zvířat. Je 
důvodné podezření, že se jednalo o úmysl. 
(Píšeme o tom na jiném místě těchto LN). 
Q V závěru října a začátkem listopadu došlo 
k sérii vloupání do sklepů a sklepních kójí, 
a to po celé Ledči. Policie upozorňuje všech-
ny občany, aby své objekty důsledně zabez-
pečovali a byli obezřetní na cizí osoby. 
Stejně tak zvýšený nápor bude na prodavače, 
a to nejen ze strany zákazníků (což je vítáno), 
ale stejný zájem projeví všichni prevíti, kteří 
budou krást (což není vítáno)! OK 

Zásahy na PS Ledeč n. S. 
• 4. 10. Dopravní nehoda vozidla Citroen 
CX se přihodila u koželského koupaliště. Ke 
zranění naštěstí nedošlo, hasiči vozidlo zabez-
pečili proti požáru. 
• 5. 10. Jednotka vyjela spolu s rychlou lé-
kařskou pomocí a policií na případ muže 
sraženého vlakem na železniční trati pod Os-
trovem. Akce se zúčastnil rovněž vrtulník zá-
chranné služby, přes veškerou péči však byly 
snahy o oživení muže marné. 
• 10.10. Dopravní nehoda, tentokrát u Hab-
reku. Zraněn nebyl nikdo, hasiči vozidlo za-
bezpečili proti požáru. 
• 13. 10. Na silnici u Ostrova se objevila pře-
kážka v podobě spadlého stromu. Hasiči strom 
odstranili a postarali se tak o obnovení provo-
zu. 
• 14. 10. V obci Kožlí uvízl kamion, který 
tak bránil v průjezdnosti. Hasiči rozměrné vo-
zidlo odtáhli mimo frekventovanou vozovku. 
• 17. 10. V Ledči v ulici 28. října došlo opět 
k dopravní nehodě, též lehčího rázu, takže zá-
sah hasičů se omezil opět na zabezpečení proti 
požáru. 
• 19. 10. Hasiči otevírali nouzově byt v Led-
či n.S. 
• 23. 10. Při přejíždění železničního přejez-
du ve Světlé n.S. prorazil řidič osobního auta 
olejovou vanu. Hasiči ekologicky zneškodnili 
vyteklý olej. 
• 24. 10. V Ledči n.S. v ulici M. Majerové 
vznikl bytový požár. Včasným oznámením 
a pohotovým zásahem hasičů nedošlo 
k vážnějším škodám a ohrožení okolních bytů. 
• 26. 10. Toho dne začala řádit vichřice, 
a tak hasiči vyjížděli odstraňovat padlé stromy 
hnedle třikrát: ke Kožlí, k Vrbce a ke Koutům. 
• 27. 10. Vichřice neutuchá, a tak se padlé 
stromy objevují u Vrbky a Vilémovic. 
• 28. 10. Již třetí den vichřice ukazovala 
svou sílu, tentokrát snad nejsilněji. Hasiči od-
straňovali vyvrácené stromy u Vrbky, Žebrá-
kova, Hamrů, Šechova, tábora Bohemia 
a u Rohule. 

Ca jdnte k r n i i u d é M i ? 
Nikdy jsme si nemysleli, že bychom byli 

schopni napsat článek do novin, ale situace ně-
kolika posledních měsíců nás k tomu donuti-
la. V čem je problém? Baví nás muzika a ještě 
nedávno to nikomu nevadilo. Ale nastal zlom. 

Nechceme snižovat potřebu duševního bla-
ha spoluobčanů, ale i my máme někdy potřebu 
odreagovat se a postěžovat si. A myslíme si, že 
hudební projev (jedno jaký, ale v mezích záko-
na) je k tomu docela dobrý prostředek. A jindy 
se chceme prostě bavit. Je pravda, že mnozí 
z nás nejsou ani navonění ani natužení (jenom 
občas) a poslední hity módy jdou mimo nás. 
A proto jsme ti špatní? 

V současné době se používá, více či méně, 
státních prostředků na podporu mimoškolních 
aktivit mládeže, což je dobře. Uveďme příklad 
hřiště u bývalé ZŠ Nádražní (má svoje mou-
chy, ale díky za něj). Jenže... Dítka tam chodí, 
ale co jsme si všimli, tak spíš kouřit a demolo-
vat zařízení. To je v pořádku? Proč třeba niko-
mu nevadí diskotéky a opilí, evidentně 
nezletilí, na nich? Nevíme. Do úvah o kvalitě 
pouštěných skladeb se ani pouštět nebudeme -
škoda slov. 

Teď to asi vypadá, že my jsme ti nej lepší 
a ještě k tomu utiskovaní nekuřáci a abstinenti. 
To samozřejmě nikdo netvrdí. Chceme říct, že 
zájem o dobrou věc, v našem případě „hudba", 
by se měl podporovat a ne dusit. A když ne 
podporovat, tak aspoň nechat žít. Už jen proto, 
že když máte koníčka, tak nemáte čas na „bl-
bosti". Chceme jen dělat to, co nás baví. 
Bohužel (možná bohudík) naše postavení na 
společenském žebříčku, není tak vysoko jako 
těch (toho), kterým vadíme. 

J. K. jn. - Nezávislé kapely z Ledče 
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Umělecká rodina Cílová 
V publikaci Františka Plevy o Ledči nad Sázavou se uvádí, že v kostele sv. Petra a Pavla byly původně ná-

stropní malby zabíleny. Jejich obnovu a restauraci prováděl v roce 1930 akademický malíř Bohumír Cíla. To-
lik stručně z publikace. Kdo byl Bohumír Cíla? 

V rodně Cílových v Nové Pace se Bohumír Cíla narodil 16. května 1885. Studoval na umělecké průmyslo-
vé škole a absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Vynikal jako odborně vzdělaný restaurátor ma-
leb. Dostal i stipendium do Paříže a v zámku České koleje v Římě v Trevi (1911) provedl cyklus obrazů ze 
života sv. Václava. Ve slovníku čs. výtvarných umělců je uveden výčet jeho děl, která obsahují figurální 
kompozice a podobizny. V přehledu restaurátorských prací nejsou opomenuty ani práce v Ledči nad Sáza-
vou, Německém Brodě, Roudnici či Pardubicích. Restauroval, obnovoval či čistil např. malby v pražském 
Klementinu, Brožíkovy obrazy (Mistr Jan Hus před koncilem aj.) nebo i Hynaisovu oponu v Národním di-
vadle. Každopádně si tehdj Ledeč nad Sázavou vybrala umělce špičkové kvality. 

Bratr Antonín Mikuláš Cíla (6. 1. 1883) rovněž absolvoval umělecké školy a před rokem 1914 působil jako 
učitel v Oděse. Po vypuknutí války se zapojil do České družiny, bojoval u Zborova a s čs. legiemi. Po válce 
v armádě zůstal a již v roce 1923 byl povýšen na generála. Zemřel ve věku více než sto let. 

Třetím z rodiny byl Otakar Čila (10. 3. 1894). I on studoval výtvarné vědy, ale dokončil studium až po vál-
ce. Byl v čs. legiích v Rusku a dokonce navrhl vojenskou dobročinnou známku v hodnotě jednoho rublu 
a bankovky pro Kolčakovu vládu na Sibiři. 

Tolik k jedné české umělecké rodině, z níž Bohumír Čila se zasloužil o ledečský kostel sv. Petra a Pavla. 
Dr. Miroslav Vostatek 

Známka podle návrhu Otakara Cíly. 

LEDEČSKÉ DOMINANTY 
Ledeč nad Sázavou představuje přirozený, geograficky a histo-

ricky daný střed významného subregionu v Posázaví. Ledečsko 
bylo po dlouhá staletí součástí starého Čáslavska a svého času i sa-
mostatným politickým a soudním okresem. Přestože právě zavádě-
ný systém územní správy tuto skutečnost nerespektuje, povědomí 
o Ledečsku a pocit sounáležitosti jeho obyvatel určitě nezanikne. 
Zásluhu na tom bude mít i série výpravných místopisných knih vy-
dávaných ledečskou radnicí (Městem Ledeč). 

Ta nejnovější nese název Ledečské dominanty (náklad 2000 výtis-
ků, cena 390,- Kč). Je věnována kostelu sv. Petra a Pavla a hradu -
dlouhá staletí jejich věže jako živé osy duchovní a světské správy od-
kazovaly na vyšší vůli. Obě památky, které byly ve své historii více-
krát zkrušeny požáry (v případě kostela i záplavami) a ponechány 
napospas zubu času, se dočkaly zaslouženého zvěčnění v knize odpo-
vídající velikosti a rozsahu (200 stran) nabitém zejména stovkami 
ilustrací. 

Zhruba dvě třetiny knihy jsou věnovány hradu. Jde o velmi po-
drobný a odborně fundovaný průvodce jeho dějinami (autoři Ivana 
a Martin Ebelovi) a stavebním vývojem (Ladislav Svoboda). Per-
fektní reprodukce kreseb, obrazů, plánů a fotografií představují 
vlastně edici veškerého podstatného ikonografického materiálu, ja-
kou se může pochlubit jen málokterý český hrad. Jak velká by asi 
musela být kniha, která by ve stejné šíři ukázala hrad královského 
formátu - Lipnici? 

Ledečský hrad patří mezi nejstarší české hrady, jak dokládá do-
chovaná unikátní okrouhlá věž. Stojí za to prokousat se detailním 
popisem stavebního vývoje, umožní to vidět památku jinýma oči-
ma, v genezi souvislostí. Každá stavební etapa hradu, ať už se jed-

nalo o přestavby, nebo adaptace na zámek, kasárna, či sídlo lesní 
správy, zanechala nějakou stopu. 

V oddílu knihy věnovaném kostelu sv. Petra a Pavla (autor Fran-
tišek Pleva) nechybí dějepisný přehled, podrobné popisy architek-
tonických prvků (včetně unikátního terakotového klenebního 
žebroví), výzdoby, mobiliáře, (varhany, zvony atd.) a soupis všech 
známých duchovních správců. Vše je rovněž bohatě ilustrováno 
skvěle reprodukovanými starými i novými fotografiemi. 

Pokud jde o kritické připomínky ke knize Ledečské dominanty, 
je třeba upozornit na částečně chybějící poznámkový aparát. Neob-
vyklá a podle mého názoru ne příliš šťastná je celková koncepce 
publikace, založená na principu dvou knih (každá se svou vlastní 
obálkou) v jedné, jejichž stránky se setkávají v převrácené poloze 
uprostřed listů, kde také kniha vlastně končí. Tato schválnost trochu 
ruší tradiční očekávání vypěstované starými dobrými knihami. 

Nová ledečská kniha, již čtvrtá v řadě, je bezesporu obět vysoce 
kulturně ziskovým počinem. Chvályhodnou iniciativou ledečské 
radnice a neúnavnou pílí ledečského historika a fotografa Františka 
Plevy se připravuje kniha pátá, poslední ze zamýšlené pentalogie. 
Bude o dějinách a památnostech starobylé krajiny okolo řeky Želiv-
ky, kde víc než kde jinde hrozí v důsledku poměrně nedávného vy-
lidnění ztráta historické paměti. Tímto dílem bude uzavřena celá 
unikátní pentalogie o Ledči, Ledečsku a v případě publikace o sta-
rých pohlednicích i o celém Havlíčkobrodsku. Mít doma všech pět 
historických obrazových alb pohromadě, bude nepochybně předsta-
vovat bohatství svého druhu, protože už bude obtížné je získat a je-
jich cena poroste s časem. 

P. Rous, Okresní vlastivědné muzeum, Havl. Brod 

PRODEJNA NÁBYTKU 
Petr Jelen 

Obchodní dům Sázavanka, 1. patro 
Husovo nám., Ledeč nad Sázavou 

tel./fax.: 569 731 352 

nabízí 

•sedací soupravy 
•obývací stěny 
•dětské pokoje 

•dvoj lůžka 
•masivní nábytek 

•matrace 
•kuchyně 

•koupelnový nábytek 
•bytové doplňky aj. 

Možnost nákupu na splátky. 
Při nákupu nad 10 000,- Kč dovoz 

V říjnu tohoto roku byla vydána další 
kniha s regionální tematikou, která potěší 
zejména rodáka a příznivce Kralovicka. Je-
jím autorem je známý učitel pan Jiří Šlehu-
ber. Kniha se jmenuje POJĎTE SE MNOU 
DO NAŠICH DOLNÍCH I HORNÍCH 
KRÁLOVIC, PŘÍSEKY, STŘÍTEŽE 
A BEZDĚKOVA. 

Kniha je vlastně podrobný průvodce 
zmíněnými obcemi, čtenář tu narazí na zají-
mavá pomístní jména i jména slavných ro-
dáků, ale také figurek, bez kterých se žádný 
kraj neobejde. Kniha vyšla nákladem 600 
kusů, má na 200 stran s fotografiemi a pro-
dává se za 350 korun. Všem, kteří si tento 
kraj oblíbili a mají v něm své kořeny, tuto 
knihu vřele doporučuji. Zejména se bude 
vyjímat pod letošním vánočním stromkem. 

JV 
Informace o obou knihách, o kterých se 

píše na této stránce obdržíte v Informačním 
centru a na Městském úřadě v Ledči nad Sá-
zavou. 

Pojďte 
se mnou / 

do mmm% fh4mrk 
I Horních Královic, 

Přmeky, StHíeze 
a Šťzdťkmm 

Mři Štehuhvr 
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Omezení činnosti oddílu tenisu 
22. srpna 2002 došlo v tenisovém areálu TJ KOVOFINIŠ k havárii sesutím 3001eté zdi a tím 

k úplnému zastavení sportovní činnosti oddílu. V současné době již dokončují zabezpečovací prá-
ce hrazené státem na odstranění havárie, které by měly být ukončeny do 11. 11.2002. Současně se 
však již připravují základní práce na znovuvybudování poškozených kurtů č. 1 a č. 4 tak, aby areál 
v průběhu příštího roku mohl zabezpečovat výchovu cca 60 dětských tenisových nadějí (včetně 
soutěží) i ostatních hráčů a hráček, kteří pěstují tento sport pro zábavu a aktivní odpočinek. Na 
tyto práce je přislíbena finanční výpomoc státu, ale za podmínky, že tělovýchovná jednota, res-
pektive oddíl tenisu, se bude spolupodílet na financování prací. Oddíl však má pouze možnost 
použít členské příspěvky. Členové oddílu se rozhodli předplatit si členské příspěvky na 2 roky do-
předu a vybrat mezi členy další prostředky do hodnoty potřebných cca 200 tis. Kč. Vybraná částka 
bude použita na spolufinancování obnovy areálu do původního stavu a její využití bude sledovat 
výbor oddílu s tím, že kdokoliv ze členů bude moci nahlížet do evidence vztahující se k uvedené-
mu tématu. 

Můžete pomoci i Vy! Každá i sebemenší pomoc je vítána. Kontaktní osoba: Ing. Jana Tejnec-
ká, tel.: 603.211 359. 

JÍZDNÍ KOLA SPORT 
MOSTECKÁ 69, LEDEČ NAD SÁZAVOU 

• SLEVY NA KOLA VÍCE NEŽ 30 % (MODELY 2001) 
• NOVÉ DĚTSKÉ MODELY KOL POD STROMEČEK 
• ZIMNÍ BUNDY (LYŽAŘSKÉ KALHOTY) 
• RUKAVICE, ČEPICE, MIKINY 
• FITNES OBLEČENÍ 
• ROTOPEDY, MÍČE, ŠIPKY, CHRÁNIČE 
• SPORTOVNÍ OBUV, KOPAČKY (OLYMPIKUS, NEW. BALANCE) 
• VŠE PRO HOKEJ (RUKAVICE SENIOR OD 1390 KČ) 

OTEVŘENO: PO-PÁ 8-12,12.30-17.30, SO 8-12 HOD., TEL.: 569 721383 

v 

Běh Septouchovem 
Lyžařský oddíl TJ Kovofiniš, CENTRUM 

- Dům dětí a mládeže a Jízdní kola Ledeč n.S. 
uspořádaly v sobotu 19. 10. 2002 již 43. roč-
ník Běhu Septouchovem. I letos se v kategori-
ích ženy a muži vytrvalci běželo o cenu 
starosty města Ledče nad Sázavou, který vě-
noval pro vítěze hodnotné ceny. Zeny běžely 
2000 m a cenu získala Jarmila Machačová ml. 
(čas 8:25) běžící za domácí lyžařský oddíl. 
Muži vytrvalci měli trať dlouhou 8000 m 
a z ceny se radoval Mojmír Svoboda (29:36) 
z AFK Chrudim. Závody jako každoročně se 
daří připravit s cenami pro první tři místa 
v každé kategorii za vydatné pomoci sponzorů 
z Ledče n. S. Předpověď počasí sice neslibo-
vala příliš pěkné počasí, ale přesto se zúčastni-
lo celkem 94 startujících. Počasí nakonec běhu 
přálo až na závěrečnou sprchu při předávání 
cen. Bohužel se stále nedaří více zlákat místní 
mládež k účasti na tomto závodě, který se ko-
nal letos již v rekonstruovaném parku Septou-
chov. A tak je závod obsazen díky každoroční 
účasti oddílů z jiných měst. Všem ledečským 
závodníkům děkujeme za účast a dosažené vý-
sledky a nezbývá, než si popřát jejich větší 
účast na těchto tradičních pěkně připravených 
závodech. 

Prodej bytu 4 + 1 s lodžií v I. patře pane-
lového domu v Ledči nad Sázavou -
osobní vlastnictví. Cena 670 tisíc Kč. 
Prodej objektu k podnikání v centru 
města Ledeč nad Sázavou. V minulosti 
užívaný jako sklad zeleniny. Cena 300 ti-
síc Kč. 
Kontakt: 603 836 780 

Hypotéka na koupi bytu, rodinné-
ho domu od 2,2% p.a. 
AGENTURA BYDLENÍ, spol. s r.o., 
tel. 603 583 420. 

Výstavba rodinných domů do 21 
dnů ! ! ! 
AGENTURA BYDLENÍ, spol. s r.o., 
tel. 603 583 420. 

Prodejna drogerie a textilu nad poliklini-
kou byla značně rozšířena co do sortimentu 
zboží. 
Na skladě jsou kromě jiného ložní soupravy 
z kvalitního dutého vlákna, kojenecké rych-
lozavinovačky, vložky do zavinovaček, fu-
sáčky, povlečení, froté ručníky české 
výroby. Soupravy na panenky do kočárků. 
Na přání občanů je v prodejně i papírnictví. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. Součková T. 

Finanční půjčky bez ručitele 
Jaroslava Havlová 

Ledeč n. Sáz. 
tel.: 602 203 131 



Oblastní charita Havlíčkův Brod 
pořádá 

IL PLES lidí dobré vůle 
- 23. listopadu 2002 -

SOKOLOVNA 
Ledeč nad Sázavou 

hraje skupina MELODIE 
začátek ve 20.00 hod. 

Vstupné: 
90,- Kč sál, 70,- Kč balkón, 

Předprodej vstupenek: 
Stacionář Ledeč nad Sázavou 

tel.: 607 958 267 
Srdečné pozvání na ples „Lidí dobré 
vůle", který jsme připravili pro Vás. 

Téšíme se na Vaši 
návštěvu. Výtéžek z plesu bude 

použit na CHOS a Stacionář 
Petrklíč v Ledči nad Sázavou. 

Štěstí vlastní nacházíme 
ve štéstí druhých. 

Petra Krajíčková, staniční sestra 

OZNÁMENÍ 
Od 1.11. 2002 došlo ke změně v ordi-

načních hodinách 
MUDr. Jana Maštálky, 

Habrecká 450, tel.: 569 721 253 
(tel. záchranná služba: 569 721 930) 

PO: . 7.30 - 13 
ÚT: 7 . 3 0 - 1 2 , 1 4 - 1 6 
ST: 7 - 1 3 

(z toho od 7 do 10 diabetici) 
ČT: 7 . 3 0 - 1 2 , 1 4 - 1 6 
PÁ: 7 . 3 0 - 1 3 

Oznámení 
o Lékařské službě první pomoci 

v Ledči nad Sázavou - listopad 2002 
Lékařská služba první pomoci v Ledči 

nad Sázavou, Habrecká ulice 450, nebu-
de otevřena pro pacienty ve dnech: pon-
dělí 25. 11.2002. 

Důvodem je odmítnutí ledečských lé-
kařů MUDr. Jiřího Pavlíčka, MUDr. 
Olgy Jaremenkové a MUDr. Jana Maš-
tálky nadále zajišťovat pro veřejnost Lé-
kařskou službu první pomoci. 

Pro pacienty Ledečska bude ve výše 
uvedených dnech první pomoc za-
jišťována na Lékařské službě první po-
moci Havlíčkův Brod, Husova 3622 
(v areálu nemocnice proti bývalé vrátni-
ci). Telefonní spojení: 569 408 222. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
Vojířová Emilie 
75. narozeniny oslaví 
6. 11. Marie Kopecká, 5. května 1202 
9.11. Bohumila Šimůnková 

Pod Stínadly 505 
25. 11. Miroslav Hradecký, 28. října 484 
26. 11. PhMr. Přemysl Nosek 

M. Majerové 657 
93. narozeniny oslaví 
14. 11. Nováková Ludmila 

B. Němcové 753 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
Narozeni 
Filip Vavřička 
Klára Vavřičková 
Václav Neufus 
Ondřej Pavelka 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 
Svatby 
Jana Hamplová a Petr Martonka 
Jitka Cihlářová a Gustav Hájek 
Jitka Harvanová a Martin Malimánek 
Novomanželům přejeme do společného 
života hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 
Zemřeli 
Žáčková Anežka 
Novotný Vlastimil 
Kubešová Libuše 
Benc Karel 
Bejčková Anežka 

• Zlatní^ ; 

^ Lu6or Ikium 
j na6izí i 
; zalqízl<pvou výrobu šperlql • 
í ze zlata a stříbra 
j "Tel: 569 726258 J 

Dne 5.12.2002 bude zahájena 
vernisáží výstava žáků výtvarného 
a literárně dramatického oboru 
ZUŠ Ledeč nad Sázavou s ná-
zvem Klíč k mé duši. Začátek 
v 18.00 hodin na ledečském hra-
zdě. Jste srdečně zváni. > 

PROGRAM KINA 
- prosinec 

3. 12. DONSPLUMBAR 
19.30 Nový americký film o nebezpečných 

hrátkách „zlaté" americké mládeže. 
5. 12. DOST 
19.30 Nový film USA. Když vám nikdo 

nepomůže, nezbývá než bojovat. 
7.12. ÚDOLÍ STÍNŮ 
19.30 Premiéra skvělého napínavého 

příběhu. 
10.12. MUSÍM TĚ SVÉST 
19.30 Premiéra české filmové komedie 

ze současnosti, která vás pobaví 
i poučí. 

12.12. PAVOUČÍ TEROR 
19.30 Premiéra hororové komedie USA. 
14.12. MINORITY REPORT 
19.30 Skvělý napínavý filmový příběh 

s Tomem Cruisem v hl. roli. 
17. 12. BULŠIT 
19.30 Jeden z nejúspěšnějších nemorálně 

závadných filmů na Západě. 
19. 12. HOLKY TO CHTĚJÍ TAKY 
19.30 Premiéra německé filmové 

komedie v české řeči. 
21.12. STAR WARS: EPIZODA II. 
19.30 (Klony útočí) 

Velkolepá sci-fi podívaná. 
25. 12. BABÍ LÉTO 
19.30 Úspěšná česká filmová komedie. 
26.12. ROK ĎÁBLA 
19.30 Skvělý film pro lidi, kteří dokážou 

slyšet melodie. 
28. 12. ROZLOUČENÍ S ROKEM 2002 
19.30 Bohatý kulturní program. Vystoupe-
ní ledečského kouzelníka, premiéra barevného 
filmu ZNAMENÍ (skvělý sci-fi horor, který 
vás určitě pobaví). 

i Dne 7 .12 . 2002 se bude konat Li- j 
: terární salon uměleckých škol kra-: 
i je Jihlava. Začátek v 10.00 hodin: 
•v prostorách literárně dramatického i 
•oboru ZUŠ Ledeč nad Sázavou na i 
i ledečském hradě. \ 

31 .10 . 2002 se konal v Synago-
ze benefiční koncert učitelů 
a žáků ZUŠ Ledeč nad Sázavou, 
který se setkal s velkým ohlasem. 
Chceme poděkovat všem, kteří 
přispěli dobrovolným vstupným. 
Částka téměř 2000,- Kč bude pře-
dána ZUŠ v Českých Budějovi-
cích, která byla zasažena povodní. 

Stalo se roku... 
1937 
Letošního roku rozmohlo se v zdejším okresu 
epidemická nemoc dobytka „slintavka a kul-
havka" takovou měrou, že byly zakázány trhy 
a taneční zábavy, aby nemoc stykem lidu ne-
byla šířena. Město Ledeč n. Sáz. trpí velkou 
škodu ztracením poplatků z trhů, neboť na 
tržiště bylo přiváděno značné množství koňů 
a hovězího dobytka. Poplatky na tržném činily 
z jednoho koně 5 Kč., z jednoho kusu hovězího 
dobytka 3 Kč. a z jednoho selete 1 Kč. Epide-
mie vznikla zjara a trvala ještě v podzim. 
1942 
Dne 13. listopadu byl projednán rozpočet na 

rok 1943. Podle tohoto je předpokládaná pot-
řeba 1.128.513,- K a úhrada 580.143,- K. -
Schodek 548.370,- K má být hrazen obvyk-
lým způsobem, tj. obecními přirážkami a do-
tacemi zemského úřadu. 
Protože ředitelství pošt hodlá v našem městě 
vystavěti svým nákladem budovu poštovního 
úřadu, bylo zahájeno řízení, které by zajistilo 
vhodné stavební místo. Jako vyhovující byl 
shledán dům čp. 227 v Koželské ulici, po jehož 
zbourání by s přilehlou zahradou byla získána 
vyhovující stavební parcela. Výsledek jednání 
s majiteli domu - bratry Filipovými - byl příz-
nivý a dům se zahradou za 65.000 K zakoupen 

s tou podmínkou, že všechny výlohy s převo-
dem nemovitosti spojené uhradí město Ledeč 
n. S. 
Převzetím rozdělovny jatečného dobytka (ja-
tek) bylo město nuceno vyhověti nařízení 
nadřízených úřadů a postarati se také o stáj 
k ustájení jatečného dobytka. Byla proto 
uzavřena dohoda s majitelem domu čp. 62 
Františkou Pechovou a nájemcem Karlem 
Kotousem ml. o uvolnění a pronájmu potře-
bné stáje. Bylo rozhodnuto, že úpravu stáje, 
která si vyžádá asi 7.000,- K, provede samo 
město. 

OK 
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