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Šansonový večer 
v synagoze 

klasické i současné šansony 
a poezie v podání studentů 

Konzervatoře 
Jaroslava Ježka 

Petra Ochová - zpěv, přednes 
Lueie Soljaková - zpěv, přednes 

Markéta Čechová - klavír 
30. ledna -18.00, 

vstupné dobrovolné 
Pořádá Městské muzeum 

a ZUŠ Ledeč nad Sázavou 

Leden ve dne svítí a v noci pálí 

ZIMA ROKU ČTYŘI. Tak nám začal rok čtyři, století jedenadvacátého. Paní Zima nám hned 
zkraje dala najevo, kdo tu bude následující čas vládnout. Krutý mráz, souvislá sněhová peřina - to 
všechno jsou atributy zimy, které snad těší vyznavače zimních sportů a děti. Méně už řidiče, údrž-
báře a všechny ty, kteří milují teplo a žhavé sluneční paprsky. Ale nic naplat, žijeme v klimatic-
kém pásmu, kde bychom se nad podobným stavem neměli podivovat, natož abychom tvrdili, že 
nás zaskočil. Podivovat bychom se spíše měli nad komentářem televizní moderátorky, která nále-
žitě dramaticky prožívá chvíle, kdy je na začátku ledna v odpolední Praze -10 °C! A tak vám na 
prahu nového roku přejeme, abyste ho prožili v dobrém zdraví, dobré náladě, aby vás nic moc ne-
zaskočilo a když se k tomu přidají i dobré zprávy ve vašich Ledečských novinách - bude to jen ke 
vzájemné spokojenosti a za dvanáct měsíců se nám bude radostně bilancovat. Redakce LN 

Je-li před Třemi králi noc hvězdnatá, narodí se beránci, býčci, kozlíci a kluci 
Svátkem Zjevení Páně (epifanie) končí období Vánoc. Tehdy vyčetli tři mudrci z východu 

z hvězd, že se mají poklonit novému židovskému králi. Proto následovali zářící (betlémskou) 
hvězdu a putovali do Betléma za Ježíšem. Předali mu zlato, kadidlo a myrhu a aby unikli hněvu 
krále Heroda, na zpáteční cestě se vyhnuli Jeruzalému a do své země se vrátili jinou cestou. Po-
hanskému světu tím způsobem oznámili Ježíšovu existenci. Později se kolem nich vytvořilo 
množství legend, podle nichž byli vysvěceni na biskupy a po mnoha letech, když v rozmezí něko-
lika dnů po sobě zemřeli, byli snad pochováni ve společném hrobě. Mimo jiné jsou patrony cestu-
jících a poutníků. I u nás je rozšířen zvyk psát v podvečer svátku na veřeje letopočet a jejich 
iniciály - ( 2 0 + K + M + B + 04). ok 

Moje sáně jsou jak drak 
letí, až přechází zrak! 
Jedou jako v pohádce -
šup - a už jsme v hromádce. 

Moje sáně jsou jak šíp, 
letí stále lip a lip. 
Pozor Jirko, je tu břeh -
šup - a už jsme na zádech 

A ÍM 

I m m V ROCE ČTYŘI 
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ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedáni Rady města Ledeč nad Sázavou ko-
naného dne 1. prosince 2003 
• RM bere na vědomí dopis přednosty stanice 
Světlá nad Sázavou ing. Josefa Kaplana ze dne 
24. 11. 2003 ve věci vize oprav v Železniční sta-
nici Ledeč nad Sázavou v roce 2004, případně 
v dalších letech s tím, že v rámci možností roz-
počtu na rok 2004 se bude zvažovat možná spo-
luúčast Města na předloženém návrhu. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
uzavření smlouvy o dílo pro rok 2003 a následu-
jící s panem Milošem Vávrou, kdy předmětem 
smlouvy je sezónní údržba (sekání trávy) okolo 
domu čp. 614—616, ulice J. Haška v Ledči nad 
Sázavou, o rozloze 2040 m2 minimálně 2x ročně 
(dále jen „dílo") za podmínek, které jsou uvede-
ny ve smlouvě. Cena za dílo se sjednává ve výši 
4080,- Kč ročně za 2 sekání za rok. 
• RM schvaluje uzavření Smlouvy o vypraco-
vání a aktualizaci rozpočtového výhledu č. 09/03 
rv-z mezi Městem a společností AQE Brno, 
v.o.s. Brno a zmocňuje starostu p. Karla Urbana 
k podpisu této smlouvy. 
• RM schvaluje darování starých chodníkových 
dlaždic organizaci JUNÁK - svaz skautů a skau-
tek ČR, středisko Ledeč nad Sázavou ve smyslu 
jejich žádosti ze dne 1.12. 2003. 
• RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spo-
lečností Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. na zakáz-
ku „Krvavá lázeň v Kobylím dolu" 
v předloženém znění. 
• RM na základě výsledku zjednání komise zří-
zené pro výběr nejvýhodnější nabídky na úvěr na 
akci „Rekonstrukce mostu I. etapa" konaného 
dne 1. 12. 2003 doporučuje Zastupitelstvu města 
Ledeč nad Sázavou přijmout nabídku České spo-
řitelny a.s., která je nabídkou nejvýhodnější. 
Z mimořádného zasedání Rady města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 3. prosince 2003 
• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění a v souladu s vyhláškou 
Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb. schva-
luje založení pracovní skupiny pro přípravu a pl-
nění Programu regenerace městské památkové 
zóny v Ledči nad Sázavou v tomto složení: 
Jaroslav Poborský, místostarosta města Ledeč 
nad Sázavou (předseda skupiny), Mgr. Jana Bou-
mová, odborný pracovník odd. ZP MěÚ Ledeč n. 
S., Jarmila Brožová, odborný pracovník Národ-
ního památkového ústavu Brno, Tomáš Březík, 
odborný pracovník stavebního úřadu MěÚ Le-
deč n.S., Doc. ing. arch. Václav Girsa, vedoucí 
Ateliéru GIRSA AT, spol. s r.o. Praha, ing. Eva 
Horná, odborný pracovník MěÚ s rozšířenou pů-
sobností Světlá nad Sázavou, Jiřina Kubistová, 
tajemník MěÚ Ledeč n.S., Martina Měkotová, 
vedoucí sociálního oddělení MěÚ Ledeč n.S., 
František Pleva, vedoucí Informačního centra 
Ledeč nad Sázavou, Josef Ptáčník, jednatel spo-
lečnosti TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. (správa ko-
munikací), Bohumil Svoboda, jednatel 
společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o., 
a Ludmila Štěpánková, vedoucí finančního od-
dělení MěÚ Ledeč n.S. 
• RM schvaluje zástupcem Města Ledeč nad 
Sázavou do komise pro výběrové řízení na obsa-
zení funkce ředitele/ky Ústavu sociální péče Le-
deč nad Sázavou - Háj vyhlášené Radou kraje 
Vysočina místostarostu města Ledeč nad Sáza-
vou pana Jaroslava Poborského, bytem ul. Pod 
Stínadly čp. 526, Ledeč nad Sázavou. 
• RM v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění schva-
luje uzavření smlouvy o dílo na zpracování urba-
nistické studie Rozvoje nového hřbitova v Ledči 
nad Sázavou s ing. arch. J. Zemánkovou, projek-
tový ateliér Regio, Hradec Králové, v předlože-
ném znění. 
• RM v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění souhlasí 
s povolením odstranění částí zdemolované opěrné 
zdi u pozemku parc.č. 2454 v k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou (lokalita Pivovarská ul.) v délce 4 bm za 
cenu 100,- Kč/bm panu Františku Fialkoví. 

Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sá-
zavou konaného dne 8. prosince 2003 
• ZM bere na vědomí dopis Svazku obcí mikro-
regionu Ledečska starostům okolních obcí ve 
věci podmínek zajišťování Lékařské služby prv-
ní pomoci v Ledči nad Sázavou v roce 2004. 
• ZM na základě § 14 odst. 2 zákona 
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje Obecně zá-
vaznou vyhlášku města č. 5/2003 o místních po-
platcích v předloženém znění s účinností od 1. 1. 
2004. 
• ZM schvaluje Program regenerace městské 
památkové zóny v Ledči nad Sázavou pro obdo-
bí 2004-2014, která byla vyhlášena vyhláškou 
Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb. ze dne 
1. dubna 2003 s tím, že podíl Města na financo-
vání regenerace jednotlivých památkových ob-
jektů bude stanoven do 10 % a u církevních 
objektů do 20 %. 
• ZM schvaluje hospodaření města od 1. 1. 
2004 na základě rozpočtového provizoria do 
doby schválení rozpočtu Města Ledeč nad Sáza-
vou na rok 2004. ZM Ledeč nad Sázavou záro-
veň schvaluje na základě § 13, odst. 2 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravid-
lech územních rozpočtů tato pravidla pro hospo-
daření města od 1. 1. 2004 do doby schválení 
rozpočtu na rok 2004: 

• nebudou uzavírány nové smlouvy o dílo na 
nově zahajované investiční akce 
• nebudou poskytovány finanční příspěvku 
na základě rozhodnutí ZM i RM 
• provozní výdaje budou hrazeny měsíčně 
maximálně do výše 1/12 rozpočtovaných vý-
dajů původně schváleného rozpočtu na rok 
2003. 

• ZM podle § 85 odst. 2 písm. j zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na zá-
kladě výsledku výběrového řízení schvaluje při-
jetí úvěru na financování akce „Rekonstrukce 
mostu I. etapa" v celkové výši 3178 tisíc Kč od 
od společnosti České spořitelna a.s. Úvěr má tyto 
parametry: 
Doba splatnosti: 10 let, bez penalizace 

dřívějšího splacení 
Cena úvěru: 3MPRIBOR + O,l%p.a. 

(2,17 %k 11/2003) 
Další náklady: 300,- Kč/měsíčně 

za vedení úvěru. 
• ZM podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích v platném znění schvaluje Města Ledeč nad 
Sázavou směnit a odprodat části pozemků pare. 
č. 887/18, 887/19 a 887/79 v k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou podle geometrického zaměření za částku 
100,- Kč/m2 manželům Haně a Josefu Rajdlo-
vým, Družstevní ul. 1106, Ledeč nad Sázavou. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v úplném znění, schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na projektové práce - dokumen-
tace pro územní řízení se zhotovitelem 
ARCHITEP s.r.o. Habrmanova 323, Hradec 
Králové. 
• ZM ukládá starostovi města p. Urbanovi, aby 
požádal hejtmana Kraje Vysočina o součinnost 
podle bodu č. C Kontrolního mechanismu infor-
mačního systému v těchto oblastech: 

• Posouzení správnosti stanovení koncepční-
ho záměru, jeho aktualizace 
• Posouzení projektu z hlediska technických 
řešení, standardizace a atestace 
• Posouzení správnosti stanovení závazných 
ukazatelů a jejich vyhodnocení 
• Posouzení personálního zabezpečení, nasta-
vení kontrolních mechanismů, řídících mecha-
nismů města, řízení motivace a kvalifikace, 
posouzení finančního zabezpečení IS 
• Návrh odstranění nedostatků, včetně finanč-
ního ohodnocení. 
• Doporučení plánování rozvoje IS v souvis-
losti s granty 
• Návrh směrů rozvoje IS Města. 

• ZM vedoucímu ekonomického odboru ing. 
Nácovskému provést kontrolu stavu zákazových 
tabulek „Zákaz vstupu se psem" na hřbitovech, 
popř. sjednat prostřednictvím TS Ledeč nad Sá-
zavou s.r.o. nápravu. 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou ko-
naného dne 15. prosince 2003 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje uzavření smlouvy č. 66/2003 s firmou 
DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod na 
zhotovení projektu pro stavební povolení na rea-
lizaci stavby „Přemostění Olešenského potoka 
Ledeč nad Sázavou" za částku 87 465,- Kč. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je uzavření smlouvy o dílo s firmou ing. arch. Je-
lena Zemánková, projektový ateliér Régio, Jižní 
870, Hradec Králové na zhotovení díla „Územní 
plán sídelního útvaru Ledeč nad Sázavou - změny 
II, včetně technické pomoci při vypracování zadá-
ní změn a výkresů limitů". Smluvená cena za dílo 
včetně DPH činí 88 700,- Kč. 
• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje uzavření Do-
datku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 
20. 12. 2002 mezi Městem Ledeč nad Sázavou a 
Okresním vlastivědným muzeem Havlíčkův 
Brod (výpůjčka exponátů v městském muzeu). 
Dodatkem se mění doba nájmu od 1. 1. 2004 do 
31. 12. 2004 a název muzea - „Muzeum Vysoči-
ny Havlíčkův Brod". 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření nových nájemních smluv se společností 
Nemocnice Ledeč - Háj, spol. s r.o., Habrecká 
čp. 450, Ledeč nad Sázavou, na pronájem nemo-
vitostí čp. 450, 478 a 675, vnitřního vybavení, 
výpočetní techniky, software a prostředků zdra-
votnické techniky za celkové nájemné ve výši 
1725 mil. Kč ročně platných od 1. 1. 2004. 
• RM ukládá starostovi města p. Karlu Urbano-
vi ve věci trvalých stížností v ulici Haškově na 
jednání hostů vycházejících z provozovny ve 
smyslu zákona o obcích požádat Policii ČR, ob-
vodní oddělení Ledeč nad Sázavou o zvýšený 
dohled nad chováním hostů v nočních hodinách. 
Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sá-
zavou konaného dne 17. prosince 2003 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v úplném znění, schvaluje koupi pozem-
ku parc.č. 714/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (loka-
lita ul. Pod Nádražím) o výměře 78 m2 za částku 
10 000,- Kč s tím, že město uhradí veškeré po-
platky s prodejem spojené. 
• ZM v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v úplném znění, schvaluje zahájení vý-
běrového řízení na stavbu „Sportovní centrum -
ledová plocha Ledeč nad Sázavou a zároveň sta-
novuje komisi pro výběr dodavatele na výše uve-
denou stavbu ve složení: 
Ing. arch Pavel Červený 
Jaroslav Doležal 
Ing. Břetislav Dvořák 
RNDr Pavel Policar 
Ing. Marie Kovandová 
Ing. Jaroslav Menoušek 
Stanislav Vrba 
Náhradník: Tomáš Březík 
• ZM v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v úplném znění, schvaluje dodatek 
smlouvy č. 4 s firmou ATOS s.r.o.Ledeč nad Sá-
zavou v souladu se zákonem a v souladu se 
smlouvou o dílo č. 6/2001 z důvodu přepočtu 
DPH v částce 168 470,- Kč. 
• ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit do-
datek smlouvy č. 4 s firmou ATOS, s.r.o. Ledeč 
nad Sázavou v souladu se zákonem a v souladu 
se smlouvou o dílo č. 6/2001 z důvodu přepočtu 
DPH v částce 168 470,-Kč. 
• ZM ukládá místostarostovi p. Jaroslavu Po-
borskému projednat s firmou CONEX (ČSAD) 
přesun zastávky autobusů pro výstup cestujících 
z náměstí na autobusové nádraží. 

Slávek Poborský, místostarosta 
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Obecně závazná vyhláška Města Ledeč nad Sázavou 
č. 5 / 2003 o místních poplatcích 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou se na svém zasedání dne 8.12.2003 usneslo vydat na zá-
kladě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"). 

Poplatek ze psů 
Předmět poplatku 
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. 
Poplatník 
Poplatek ze psů platí držitel psa Městu Ledeč nad Sázavou podle místa trvalého pobytu, nebo síd-
la. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České 
republiky. 
Oznamovací povinnost 
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do deseti dnů 

vznik své poplatkové povinnosti tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa starší-
ho. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové po-
vinnosti. 

2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku dle zákona o místních 
poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správ-
ci poplatku prokázat. 

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši 
jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do deseti dnů ode dne, kdy 
tato skutečnost nastala. 

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku pří-
jmení, jméno, nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IC. 

Identifikace psů 
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku 
podléhá neboje od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo 
o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku na-
hlásit nejpozději do deseti dnů. 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Po-

platek se platí ze každý i započatý kalendářní měsíc. 
2. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhynem psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), popla-

tek se platí i za započatý kalendářní měsíc. 
Sazba poplatku 
Poplatek za psa činí za kalendářní rok: 
1. 
a) za prvého psa v rodinném domě a stavbě k individuální rekreaci 250,- Kč 
b) za druhého a za každého dalšího psa v rodinném domě a stavbě k individuální rekreaci 350,-

Kč 
c) za prvého psa chovaného v obytném domě nesplňujícím charakter rodinného domu a psa, jehož 

držitelem je právnická osoba 750,- Kč 
d) za druhého a za každého dalšího psa chovaného v obytném domě nesplňujícím charakter rodin-

ného domu a psa, jehož držitelem je právnická osoba 1000,- Kč 
e) za prvého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého 

důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč 
f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdov-

ského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatel sirotčího důcho-
du 200,-Kč 

Sazby poplatků stanovené výše v odst. 1 bod a) až f), se vztahují pouze na psy chované v katastrál-
ním území části Ledeč nad Sázavou a Horní Ledeč. 
2. 
a) za prvého psa chovaného v místních částech města, jehož držitelem je fyzická osoba 150,- Kč 
b) za druhého a za každého dalšího psa chovaného v místních částech města, jehož držitelem je fy-

zická osoba 300,- Kč 
c) za prvého psa chovaného v místních částech města, jehož držitelem je právnická osoba 750,-

Kč 
d) za druhého a dalšího psa chovaného v místních částech města, jehož držitelem je právnická 

osoba 1000,-Kč 
e) za prvého psa chovaného v místní části města, jehož držitelem je poživatel invalidního, starob-

ního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatel sirot-
čího důchodu 100,- Kč 

f) za druhého a každého dalšího psa chovaného v místní části města, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem, 
anebo poživatel sirotčího důchodu 150,- Kč 

Za místní části města ve smyslu čl. 7 písmeno a) až f) této vyhlášky se považují katastrální území 
částí Habrek, Obrvaň, Souboř, Sychrov, Vrbka, Sačany. 
Splatnost poplatku 
1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 
2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do dese-

ti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla. 
Osvobození 
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je: 
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stu-

peň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, 
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, 
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

Zá|iis dětí do 1 . tříd 
ZS pro školní rok 

2004/2005 
Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 

2004/2005 do Základní školy v Led-
či nad Sázavou se uskuteční ve dnech 
23. ledna a 24. ledna 2004 v budově 
školy v Komenského ulici. 

V pátek 23. ledna 2004 bude zápis 
probíhat v době od 14 hod. do 17.30 
hod., v sobotu 24. ledna 2004 v době 
od 8 hod. do 10 hod. 

Do Základní školy v Ledči nad Sá-
zavou se zapisují děti z Ledče nad 
Sázavou a z těchto obcí: 
Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, 
Hamry, Ostrov, Hradec, Horní Hra-
dec, Kozlov, Olešná, Leština, Sych-
rov, Sačany, Kříže, Bělá, Jedlá, 
Dobrá Voda, Chřenovice, Trpišovi-
ce, Koňkovice, Rejčkov a přilehlé 
osady, Kouty, Bojiště, Veliká, Vilé-
movice, Pavlov, Bohumilice, Se-
chov, Přemilovsko, Hlohov, 
Prosíčka, Nezdín, Kamenná Lhota. 

K zápisu se dostaví jeden z rodičů 
s dítětem, které do 1. 9. 2004 dovrší 
šest let věku. 

Výjimečně mohou být zapsány 
i děti mladší. K zápisu je třeba rodný 
list dítěte a občanský průkaz jednoho 
z rodičů. Jaroslav Kosprd 

ředitel ZŠ 

NOVÁ GEODETICKÁ FIRMA 
Ing. Dagmar Olišarová 

G E O D E T 
Husovo nám. 67 

(vedle Komerční banky) 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

Tel.: 603 164 390, 569 721 333 

Geodetické práce 
Geometrické plány pro: 
+ zaměření nové stavby 
ke kolaudačnímu řízení 

a pro hypotéku 
+ dělení stávajících pozemků 
+ vyznačení věcného břemene 

+ vytyčení pozemků 
+ mapové podklady pro pro-

jekt a výškopis 
+ vytyčení stavby dle projekto-

vé dokumentace 

Provozní doba 
po 6.30-8.30 15.00-17.30 
út 6.30-8.30 
st 630-8.30 15.30-17.30 
Čt 6.30-8.30 
pá 6.30-8.00 

vmrnr 



PLES lidí dobré 
vůle III. 

OBYVATELSTVO LEDCE V ROCE 2003 

JPU TECHNIK v.o.s. 
Koželská 1262, Ledeč n. S. 

přijme 
mechanika nebo elektromechanika 

s praxí v opravárenském oboru. 
Informace na tel. 569 721 009 

CELKOVÝ POČET OBYVATEL k 31. 12. 2003: 6019 (2984 M,: 3035 
Počet přihlášených osob k trvalému pobytu: 107 (57 M, 50 ?) 
Počet narozených dětí: 33 (19 M, 14 ?) 
Počet odhlášených osob: 119 (56 M, 63 ?) 
Počet úmrtí: 63 (29 M, 34 ?) 
Počet změn pobytu ve městě: 106 (49 M, 57 Z) 
Sňatky: 30 
Rozvody: 26 
Počet branců - ročník 1985: 53 
Počet vydaných povolávacích rozkazů: 59 
Vydaná rozhodnutí o zrušení údaje o MTP: 5 
Poskytnutí informací z informačního systému+údajů o TP: 44 
Počet vydaných potvrzení o místu trval.pobytu: 155 
Počet přijatých žádostí o vydání OP: 950 
Počet vydaných OP: 938 
Počet přijatých žádostí o vydání CP: 404 
Počet vydaných CP: 357 
Počet vydaných potvrzení o OP: 244 
Vybrané správní poplatky - evidence obyvatel: Kč 8780,-

Milí lidičky, 
29. listopadu roku 2003 se uskutečnil 

již třetí charitativní ples a já bych touto 
cestou chtěla poděkovat všem lidičkám, 
kterým nejsou lhostejné osudy mnohdy 
bezbranných lidí. 

Výtěžek z plesu byl 30 493 Kč a bude 
použit pro středisko domácí péče zde 
v Ledči nad Sázavou. 

Na plese bylo možno vidět módní pře-
hlídku a volbu Missáka, kterým se stal 
dvacetiletý Jan Havel z Ostrova u Ledče 
nad Sázavou. Honza získal i Missáka 
sympatie, kterého volilo publikum. 

Na druhém místě byl Miloslav Urbá-
nek z Kozlova a na třetím místě Tomáš 
Vobořil z Ledče nad Sázavou. 

Děkuji sponzorům, pořadatelům, 
a všem dobrým lidičkám. 

Dokud můžeme mít někoho rádi, stojí za 
to žít! Jen to, co něco stojí, za něco stojí. 

Přeji Vám Všem nekonečně mnoho lás-
ky a zdraví. Petra Kraj íčková 

staniční sestra CHOS 

-CP + OP: Kč 53 175,- (převod na účet MěU 
Světlán. S.) 

Výběr správních poplatků - městská tržnice 22 x J. H. 

Ze vzpomínek jednoho ledečského lékaře 
- porodníka 

V r. 1949 jsem dokončil svá čtyři léta trvající lékařská studia. Byl jsem na to hrdý, že 
jsem to dokázal po šesti létech válečného mozkového útlumu. Nesklidil jsem však pro 
to u mladších kolegů z jiných oborů žádnou poctu. Prý jsem dřel zbytečně. Oni že to 
zvládli také, i když o něco později. Po promoci jsem dostal umístěnku do Ostravy. Ne-
zdálo se mi to, vždyť je v okolí několik nemocnic. Předložil jsem papír na Kraji v Jihla-
vě. „To nám nemají dělat. Já vím, že je tu nařízení, že máme zásobovat lékaři 
především pohraničí, ale to my 
Brod je již obsazen." 

Tak jsem nastoupil v Hum-
byl dr. Melichar. Jeho před-
mozřejmě se vtipkovalo, 
tazar. Ale to se nestalo, 
rázný pán. Například při 
troubit na trombón?" „Ale 
ji na klavír." „Račte pro-
jak jim jdou větry." K chi-
porodnice, na kterou jsem 
jsem měl jednu porodní asis-
řekl, že teoreticky toho vím 
zkušenost. Můžeme to dát do-
Tenkrát bylo mnoho porodů. Rodi-

jsme taky. Půjdete do Humpolce. 

polci na chirurgii. Primářem 
chůdcem byl dr. Kašpar. Sa-
že po něm přijde jistě Bal-
Primář Melichar byl své-
vizitě. „Madam, jak ráčíte 
pane primáři, já přece hra-
minout. Já se Vás ptám, 
rurgii byla přiřazena malá 

byl přidělen. K pomoci 
tentku, které jsem rovnou 

dost, ale prakticky nemám 
hromady a jistě nám to vyjde, 

lo se jako vždy převážně v noci. Do-
poledne byly operace, odpoledne mi bylo dovoleno si doplnit spánek. 

Jednoho dne byla přijata paní rodící po třetí, u které mi primář potvrdil, že jde o příč-
nou polohu. „Je to teď v klidu. Já musím dnes odjet na 2 dny. Udržujte to jak se dá." 
Jako na potvoru začaly druhý den stahy. Teoreticky jsem věděl z knih, že jsou celkem 
čtyři možnosti řešení, podle polohy a postavení plodu, ale to mohu rozhodnout až po 
vnitřním vyšetření. Musil jsem se rozhodnout k obratu. Dopadlo to dobře. Když jsem 
se později zmiňoval kolegům z oboru, nenacházel jsem u nich příslušnou odezvu. 

Stejná událost se mi později přihodila na oddělení v Havlíčkově Brodě. Byla neděle 
a zůstal jsem na oddělení sám. Terénní asistentka mi přivezla druhorodičku s naroze-
ným dítětem a s obavou, že jde asi ještě o jeden plod. Po vyšetření jsem zjistil, že jde 
o dvojče v příčné poloze. Nechat to, bude z toho zanedbaná příčná poloha s neblahými 
důsledky pro matku i plod. Obrat se mi podařil, měli jsme z toho radost, matka i já. Byl 
to dokonce kluk po předchozích dvou holkách. Druhý den jsem hrdě hlásil událost, ale 
nesetkal jsem se s porozuměním. „Jediným řešením byl císařských řez. Tohle se už 
dnes nedělá." To by mohla být pravda, kdybych na to nebyl sám. 

Další den přišel na návštěvu oddělení profesor z kliniky. Vím, že se za zavřenými 
dveřmi o případu diskutovalo. Případ byl uzavřen konstatováním, že se za dané situace 
v tomto případě nedalo nic jiného dělat. Při loučení jsem byl představen profesoru: „To 
je náš slavný - divadelník." Hrál jsem tehdy v závodním klubu postavu apotekáře ve 
hře Cesta pana Broučka do XV. století. Žádná zmínka o porodu. U sebe jsem zjistil, že 
jsem přece jen něco získal. Určité zvýšení své porodnické sebedůvěry, kterou jsem 
v krátké budoucnosti mohl uplatnit. Byl jsem totiž převelen se třemi asistentkami do 
nově zbudované porodnice v Ledči nad Sázavou a to jako její vedoucí a jediný lékař na 
dobu celých 31 let. MUDr. Jiří Svoboda 
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_ Í L zyeme v jednom regionu, v překrásné posázavské krajině plné hlubokých lesů, 
X malebných zákoutí a míst, kudy kráčely dějiny tohoto státu a zanechaly tu 

JL-J významné stopy. Často nás spojují příbuzenské i přátelské vztahy, řešíme 
podobné problémy, radujeme se při společenských a kulturních akcích v rámci naší 
oblasti, a také proto jsme si založili Svazek obcí mikroregionu Ledečsko. Dnes z tohoto 
devatenáctičlenného společenství představujeme obec: 

K 

V malebném koutě Českomoravské vrchoviny, na 
úpatí vrchu „Vlčí hůra", z východní strany zaštítěná 
majestátným Melechovem, se 
rozprostírá obec Kamenná Lho-
ta v nadmořské výšce 502 met-
rů. K obci patří i Dolní Paseka 
a osada v Houpačkách. Název 
obce vznikl asi od kamenitých 
pozemků na svazích, kde se ves 
rozprostírá. Byla založena 
v druhé polovině 13. století Jin-
dřichem Humpoleckým. Ten 
obdržel zdejší rozsáhlou krajinu 
kolem roku 1252 od Vyšehrad-
ské kapituly a měl ji osídlit. Za-
ložil na tomto území vesnice 
Kouty a Kamennou Lhotu. 

Jak z názvu plyne, opravdu se 
zde kámen těžil. První pokusy 
o těžbu začaly kolem roku 1880, 
převážně kámen stavební. Velký 
jámový lom, kde se kámen těžil, 
byl v roce 1983 uzavřen a dnes je zatopen. V dřívěj-
ších dobách se obyvatelé Lhoty živili zemědělstvím. 

V současné době část produktivní populace dojíž-
dí za prací do Ledče nad Sázavou, kam také jezdí 
děti do základní školy. 

Pokud přijedete do Kamenné Lhoty na náves, uvi-
díte budovu bývalé školy, kde je dneska kancelář 

obecního úřadu, knihovna, poštovní úřad a v prosto-
rách po starém obchodě je nevelká tělocvična, která 

je navštěvována hlavně mládeží. 
Ale i místní ženy se zde scházejí 
při svém cvičení. Na návsi byla 
postavena nová prodejna, kam 
chodíme nakupovat dodnes. Je 
zde také kaplička, která byla 
v roce 1968 nově postavena, 
protože původní kaplička byla 
zchátralá. Dále je na návsi po-
mníček ve tvaru mohyly na pa-
mátku obětem I. světové války. 
V horní části návsi se nachází 
nevelký rybníček, který byl 
v roce 1998 opraven a nyní slou-
ží hlavně menším dětem jako 
koupaliště a v zimě, pokud je 
mrazivo, na něm i bruslí. Děti 
také využívají nevelké hřiště za 
budovou bývalé školy, kde mo-
hou hrát nohejbal, vybíjenou, 

volejbal a další hry. Život na vesnici oživuje hos-
půdka „U Urbanů", kde se konají plesy, posvícenská 
a masopustní taneční zábava a další různá posezení, 
která převážně zajišťují místní hasiči. 

V obci je 73 popisných čísel a žije zde 246 obyva-
tel všech věkových kategorií. Část usedlostí je vy-
užívána jako rekreační chalupy a to převážně 

obyvateli Prahy. Naše vesnička je 
zásobena vodou z místního vodo-
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HŘIŠTĚ FC KAMENNÁ LHOTA 
ZIMA 2004 

vodu, hlavní studna je nad obcí. Byla zde postavena 
nová úpravna vody s odradonovací stanicí. 

V současné době se v obci staví tři rodinné domky 
a stále je zájem o využití dalších pozemků. 

V naší obci pracuje sedmičlenné obecní zastupi-
telstvo. Starostou obce se stal po volbách v roce 
2002 pan Vladimír Med, jeho zástupci jsou Jiří Janá-
ček a Jana Smejkalová, ostatní členové: Jaroslav 
Šťastný, Jaroslav Doležal, Miroslav Urban, Petr Ho-
řejš. 

Obec má vedenou kroniku a ještě jsou pořizovány 
fotografie ze života v obci a videozáznamy hlavně 
z činností hasičského sboru. 

Pro život obyvatel je stále co vylepšovat. V po-
sledních letech byla opravena část místních komuni-
kací, zcela upravena náves a rozšířena kapacita stud-
ní. 

Pokud budete přijíždět do naší obce od Ledče nad 
Sázavou, nemůžete si nevšimnout fotbalového hřiš-
tě. Ano FC je u nás od roku 1992. Tehdy se sešlo 
a domluvilo pár nadšenců pro tuto hru. Muselo se 
připravit hřiště, upravit hrací plocha, jako kabiny 
tehdy posloužily dřevěné buňky. Toto bylo časem 
nevyhovující, protože se hráči neměli po zápase kde 
umýt. V roce 2000 se na hřiště udělala přípojka vody 
a elektřiny a pak se mohlo začít s výstavbou nových 
zděných kabin. Tato stavba byla dokončena v roce 
2003 a na novém hřišti se v srpnu začalo opět hrát. 
Jsou zde dvě šatny, místnost pro rozhodčí a kvalitní 
hygienické zázemí. Byla také zvětšena a upravena 
vlastní hrací plocha, která má nově vysetý trávník 
a vlastní zavlažování. Přestože mužstvo hraje ve III. 
třídě, věříme že FC Kamenná Lhota bude nadále po-
vzbuzován svými fanoušky. 

Sbor dobrovolných hasičů, který v obci působí, 
oslavil v loňském roce 80 let svého trvání. V součas-
né době má 59 členů. Každoročně se družstvo mužů 
účastní několika soutěží, ve kterých se zpravidla 
velmi dobře umístní. Také lhotecká 
mládež se účastní hasičských soutě-
ží a to včetně dívek. V loňském roce 

se konala soutěž okrsku právě v Kamenné Lhotě 
a naši hasiči přípravám na tuto akci věnovali patřič-
nou péči. Velkou odměnou jim bylo vítězství v této 
soutěži a povzbuzování ostatními lhoteckými fa-
noušky. Sbor hasičů se také stará o kulturní život 
obce. Především je to tradiční „Hasičský ples", kde 
je vždy bohatá tombola, masopustní oslavy, které 
jsou pro Lhotu známé tím, že se konají vždy v pon-
dělí, sedm týdnů před Velikonocemi. V neděli už 
můžete v obci potkat tzv. malé maškarády - převle-
čené chlapce, v pondělí v hlavním průvodu masek 
můžete potkat rytíře, šašky, bábu s dědkem a nůší, 
některá zvířátka a další. Spolu s nimi jde kapela dům 
od domu, všude se zastaví a zahrají alespoň jednu 
písničku a večer je taneční zábava v hostinci „U Ur-
banů". Místní hasiči zajišťují pro děti jejich karne-
val, také s pěknou tombolou a malým občerstvením. 
K dalším kulturním akcím patří v listopadu posvíce-
ní a posvícenská taneční zábava, na konci roku bývá 
posezení na Silvestra. Během roku se členové hasič-
ského sboru účastní i dalších akcí v obci, brigád 
apod. 

Členky SPOZ, který stále v obci působí, navštěvu-
jí starší občany při jejich životních výročích vždy 
s malou pozorností a před Vánocemi navštíví všech-
ny důchodce. 

Obecní zastupitelstvo pořádá vždy alespoň jeden 
zájezd za rok. V posledních letech jsme navštívili 
výstavu Země živitelka, divadlo v Jihlavě a v listo-
padu jsme byli i v Národním divadle v Praze. 

Tradicí, která začala v roce 1996, je zpívání koled 
na Štědrý den odpoledne na návsi u stromečku. Vá-
noční koledy nám zpívají děti a poslechnout šije při-
jdou nejen místní občané. Jejich vystoupení nám 
vždy pěkně zpříjemní vánoční atmosféru. 

Vladimír Med, starosta 
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Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 
• 1. 12. Mobilní telefony se kradou 
jako na běžícím pásu, vlastně stejně jako 
se populací šíří - přímou úměrou se kra-
dou. Hned v první den posledního měsí-
ce roku přišla takto k újmě paní Z. K., 
a to přímo na svém pracovišti 
v Centru-DDM. Jedinou útěchou poško-
zené může být, že nebyla v tomto měsíci 
zdaleka poslední. Třeba R. F. z odemče-
né kanceláře na Habrecké ulici. 
• Nic na tom, že adventní svíce šířily 
v tu dobu světlo a pohodu, v rodině 
V. se vadili, a to nijak běžně. Paní Z. 
byla svým manželem napadána slovně, 
ale také držena pod krkem! Snad až 
vlastní čas vánoční přinesl oběma 
manželům kýžený klid a mír. 
• 3. 12. Poněkud kuriózně byly po-
škozeny okrasné dřeviny v Olešné. 
Člověk by myslel, že větve bude lámat 
mokrý sníh a ejhle - ona roztrhaná sle-
pice. Sousedův nebohý kur byl údajně 
zakousnut majitelovými kočkami, 
a tak byl pro výstrahu vhozen do tújí. 
Ke škodě majitele M. N. tu ve vzduchu 
visí otazníky a také tisícovka za poško-
zený keř. 
• 6. 12. Na Mikuláše došlo k první 
vážnější dopravní nehodě. Mokrá vo-
zovka byla příčinou nezvladatelného 
smyku auta a následné havárie i zraně-
ní řidiče P. J. Podobně dopadla i řidič-
ka M. M. o devět dnů později na 
Přemilovsku, stejně jako se konala 16. 
12. srážka dvou aut v Koutech, kde 
místní řidič a pražský řidič vyšli z hod-
nocení střetu na plichtu - nikdo za to 
nemůže. Zajímavé! 
• 9. 12. Srážka dvou aut v Ledči. Pá-
nové L. Z. a V. N. se nemohli dohod-
nout na tom, kdo je vlastně viník. 
Velmi hlasitě přednášeli své argumen-
ty a divoce při tom šermovali rukama. 
Rozřešení jim museli dát až přivolaní 
policisté. 
• Kradlo se v nádražním kiosku. Ne-
známý zloděj použil pro vstup do ob-
jektu dost brutální postup - totiž 
sekeru. Když si náležitě proklestil ces-
tu, ukradl tu 44 kartonů cigaret, litr 
vodky, to vše bratru za dvacet tisíc. 
8800 kusovek-toužjepokouřeníčko! 
• 12. 12. Přestože rozkopané náměstí 
nadělalo řidičům dost problémů, nedo-
šlo tu za celý čas k vážnější nehodě 
a většina z nich se chovala ukázněně. 
Ne tak pan J. Z., který musel demon-
strovat svou sílu i sílu svého vozu. 
Přestože mu byla policie v patách, pro-
jížděl řízený úsek vozovky na červe-
nou. Po následné policejní domluvě se 
mu jistě finanční prostředky na dárky 
ztenčily. 
• 16. 12. 200 kilogramů hliníkového 
odpadu se ztratilo z objektu firmy Svě-
rna. Neznámý pachatel překonal oplo-

cení a způsobil firmě škodu za 4300 
korun. 
• 17. 12. Na policii přišlo oznámení 
0 neplacení výživného. Zapomnětlivý 
otec tak dluží už více než 25 000 korun. 
To už by měla dcerunka veselejší Vá-
noce. 
• Nedůslednost se stala osudnou pro 
Jihlaváka, který zaparkoval před pro-
dejnou Sázavanka. Z neuzamčeného 
auta mu byly odcizeny doklady a věci 
v hodnotě 4200 korun. Jen o den poz-
ději si stejně lehkomyslně počínal 
místní řidič M. P., kterému z opět ne-
uzamčeného auta ukradl neznámý zlo-
děj notebook za padesát tisíc. O kolika 
takových případech jsme už psali! Už 
tak dost drzým zlodějům se takto podá-
vá téměř pomocná ruka. 
• 18. 12. O velké drzosti lze mluvit 
1 v případě krádeže uhlové brusky, kte-
rá se ztratila z regálu prodejny Klas za 
časného odpoledne. Pachatel opět ne-
známý. 
• 19. 12. Celí rozjaření vykročili do 
noci hosté Malého Koně, snad ani ne-
postřehli, že mimo jiné chodí po střeše 
tohoto restauračního zařízení a majiteli 
tak způsobí škodu za 2000 korun. 
• 20. 12. Veselá skupinka místních 
mladíků usoudila, že noc je ještě mladá 
a vydala se po půlnoci hledat zábavu, 
a to na disko v sokolovně. Jejich plány 
ztroskotaly ale už u vchodu. Z potyčky 
s pořadatelem vyšli dost žalostně a mu-
seli dokonce vyhledat lékařské ošetře-
ní. Odborně se to posuzuje jako 
porušení občanského soužití, ale kdo 
ho vlastně porušil - Bůh suď. 
• 21. 12. J. V. z Iiněvkovic nahlásil 
poškození skleněné výplně v rodinném 
domku. Pachatelé jsou známí - nezná-
mí? 
• 22. 12. Ve vesnické rodině P. se pří-
buzné dámy v předvánočním čase dosti 
nepohodly a zle si spílaly. Snacha do-
konce své druhé mamince oznámila, že 
ji připraví do hrobu. No považte - těs-
ně před příchodem Spasitele! 
• 23. 12. Předmětem šetření je událost 
z K. Lhoty, kdy K. P. z Prahy oznámi-
la, že jí neznámý pachatel na pozemku 
vykácel ovocné stromy. 
• 26.12. Zřejmě frustrovaný koledník 
se vydal do ulic a vloupal se v Poštovní 
ulici do osobního auta, kde si vykole-
doval věci za tisícovku. Potřeboval 
spíš dostat nakoledováno. 
• 31. 12. Na Silvestra byl kupodivu 
klid, jen v Leštině se nepohodla hlava 
rodiny se synem a došlo i na facku -
což synáček neprodleně vyžaloval po-
licii. Snad je Nový rok přivítal tak jak 
se má, tedy v objetí a přání všeho dob-
rého. ok 

Zásahy PS Ledeč nad Sázavou 
• 1.12. Hasiči nouzově otevřeli dveře tělocvičny ZŠ 
Nádražní, kde právě probíhal trénink TJ a sportovci 
byli zoufalí z nastalé situace s poškozeným zámkem. 
• 3.12. Na oznámení policie vyjeli hasiči na uhašení 
ohnisek po nedohlídaném pálení klestí u Habreku. Ma-
jitel se tak dopustil nedbalostního přestupku. 
• 6. 12. Toho dne byla pěkná snůška událostí, přede-
vším zásluhou silného větru, ale opět i nedbalostí ob-
čanů. 
• Nejprve před polednem hasiči likvidovali spadlé 
stromy přes vozovku u Vrbky, ihned nato přejeli na 
dohašení ohnisek po pálení ldestí u Dolních Pasek a 
současně s tím došlo k dopravní nehodě u Kožlí. K této 
nehodě se dostavila záložní skupina. Jednalo se o 
osobní automobil převrácený na střeše v lese. V návaz-
nosti opět strom přes vozovku, tentokrát v Chotěměři-
cích. Závěr dne patřil napravení nahnutého sloupu do 
vozovky u Golčova Jeníkova. Hasiči sloup ztopořili a 
zajistili lanem, aby telecomu znovu neklesl. 
• 8. 12. Labuť si na řece Sázavě u tábora Bohemians 
tak dlouho zahřívala nohy vlastním tělem, až lehce při-
mrzla. Hasiči ji s konejšivými slovy „nebuď labuť" 
jemně odsekali a tak osvobodili. 
• 9. 12. A znovu labuť! Tentokrát pod ulicí Z. M. Ku-
děje, již zdálky hasičům kynula svými křídly, po vy-
proštění přešla na druhý břeh, nevděčnice. 
• Dalším zásahem byla dogravní nehoda v ul. Kožel-
ská, střetl se Peugeot 405 a Skoda 120. Hasiči zajistili 
vozidla proti požáru. 
• 12. 12. Znovu hořící klestí bez dozoru v lese u 
Chřenovic. Pokuty nejsou asi dostatečně citelné, stejné 
prohřešky se stále opakují. 
• Dále hasiči zasahovali u hořícího zaparkovaného 
automobilu v Haškově ulici. Okolnosti vzniku požáru 
šetří policie. 
• 15. 12. V nočních hodinách zapadl při otáčení ka-
mion na krajnici v Kožlí, vytvořil tak překážku silnič-
ního provozu. Hasiči uvolnili průjezd pomocí T-815. 
• Další nehodou u Kožlí byla felicie v příkopu, řidič-
ka lehce zraněna. Hasiči zabezpečili vozidlo proti po-
žáru, zraněnou předali RZS. 
• U Koutů toho dne likvidovali ještě strom přes vo-
zovku, a v Koželské ulici uvolňovali vozovku od uvíz-
lých aut. 
• 16. 12. Jednotka byla povolána na uvolnění vozov-
ky od zapadlých aut u Vrbice. Uvízlý těžký kamion se 
vyprostit nepodařilo, hasiči tedy uvolnili aspoň jeden 
jízdní pruh vyproštěním osobních aut. Řidiči podceňu-
jí nastalé zimní podmínky a nemají řádné pneumatiky. 
• 20. 12. Ledečští hasiči byli povoláni jako posila 
k hašení hořícího automobilu u Druhanova. Tam však 
nezasahovali, světelští hasiči na uhašení svými silami 
stačili. 
• 22. 12. Hasiči osvobodili muže uvězněného ve 
vlastním bytě v Haškově ulici vlivem poškozeného 
zámku. 
• Dále ještě pomohli Na Hůrce starší paní ošetřit 
a uložit na postel jejího nemocného manžela. 
• 23. 12. Znovu nouzové otvírání bytu, tentokrát 
v ulici M. Majerové. 
• 27. 12. Dveřní zámky snad zamrzají, další problém 
s nouzovým otevřením byl v lunochodech. Hrozilo 
nebezpečí, že uvnitř vznikne od el. spotřebiče požár, 
nebude-li možné urychleně vstoupit dovnitř. Hasiči 
dveře otevřeli za použití přiměřeného násilí na zámek. 
• 30. 12. Hasiči odstraňovali dlouhé rampouchy 
z viaduktu v ul. Pivovarská, které ohrožovaly chodce 
i automobily. 

!!!CENOYÝ HIT!!! 
pro Vás 

• obkladové panely od 89 Kč/m2 

• palubky od 99 Kč/m2 

• soustružené úchytky od 2 Kč/ks 
• dveře od 849 Kč/ks 
• MDF podlahové lišty 
jen 18,60 Kč/bm 

• spárové desky od 49 Kč/ks 
Uvedené ceny jsou bez DPH 

VÝROBCE POLOTOVARŮ 
INTERLIGNUM a.s. 
Obolecká, 583 01 Chotěboř 

tel. 569 624 938, fax 569 624 738 
www.interlignum.cz 

Koupím RD 
(i starší) v Ledči n. S. a okolí. 

T. 569 731 032, 602 419 533. 
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NOVÝ ROK VE ZVYCÍCH 
A OBŘADECH 

Roční koloběh života lidí ovlivňoval ka-
lendář lidových obyčejů a zvyků, z nichž 
mnohé dodnes žijí. Tradiční zvykosloví je 
třeba chápat jako lidové projevy nejrůznější-
ho původu. Splývají v něm dřívější představy 
o přírodě, hospodářské zkušenosti, představa 
a praktiky a vedle toho i zábavy lidu. V mi-
nulosti představoval systém těchto výroč-
ních obyčejů poměrně pevnou osnovu života 
lidí během opakujících se ročních období, 
protože to byla z hlediska jejich práce i vědo-
mí užitečné. Naši předkové viděli v slunci ži-
votodárnou sílu, která obrozuje přírodu, jejíž 
součástí se cítili. Proto je uspořádání roku dě-
leno podle běhu slunce Garo> léto, podzim, 
zima) a hlavní obřady byly soustředěny ko-
lem rovnodennosti. 

Nový rok - stejně jako Štědrý večer - bý-
val pro naše předky dnem prorockým pro 
celý nastávající rok. Nejen ráno, ale po celý 
den se lidé pozorovali, protože věřili, že jak 
si kdo přes den počíná, tak se bude dařit po 
celý rok. Dávali si pozor, aby se nehádali, 
aby neplakali, s nikým se nehněvali a raději 
zpívali. Také prvnímu návštěvníku připiso-
vali mimořádný význam. Vstoupil-li do dve-
ří první muž, měl být celý nastávající rok 
šťastný, žena naopak přinášela do domu 
smůlu a neštěstí. Před práh pokládali koště, 
aby zjistili, kdo jak si s ním poradí. 
Překročí-li je, bude v příštím roce líný, proto-
že jej nezvedl. Aby netrpěli nedostatkem 
v příštím roce, nesmělo se ten den z domu nic 
vynášet. Klepání na stůl při obědě přinášelo 
nuzný rok. Prvních dvanáct dní pozorně sle-
dovali počasí - každý den znamenal jeden 
měsíc a určoval jeho počasí. 

Nový rok nebyl v minulosti jenom dnem 
prorockým, ale zároveň i obchůzkovým 
a zvykovým. Tak třeba na Humpolecku cho-
dívaly děti na Nový rok na koledu 
s proutkem. Byla to většinou větvička trnky, 
kterou ozdobily barevnými ústřižky látek 
nebo papíru a na konec bodlin napichovali 
hrách. Vršek proutku zdobilo malé jablíčko, 
oříšek nebo papírová kytice s mašličkou. 
V každém stavení děti zazpívaly koledu 
a hospodář kupoval proutek, který zjara za-
bodával do lnu, aby byl ,jako ten proutíček 
a měl hlavičky jako hruštičky". 

Na Slovensku se od nepanšti udržoval 
zvyk chození s hadem. Byla to novoroční ob-
chůzka dětí, které chodily dům od domu 
s dřevěným pohyblivým hadem a zpívaly ko-
ledu o Adamovi a Evě v ráji. Na Moravě zase 
obcházel po dědině „čapnuta". Obyčejně to 
býval malý člověk, který bil děti, aby prý 
lépe rostly než on a nebyly líné. 

Na Slovácku zase bývalo zvykem na Nový 
rok světit „koláčové slavnosti". Upekla se 
velká buchta, do které byly zapíchnuty tři 
pruty, omotané barevným papírem a nahoře 
svázané a ozdobené kytičkou z růží. Po stra-
nách se zavěsilo cukroví a červené mašličky 
a dole na buchtě se kladla jablka, ořechy a ře-
tězy z dýňových jader a sušených trnek. 
V poledne jely vozy se služkami a vystroje-
ným koláčem buď k rodičům nebo přátelům 
a tam byl koláč tajně nakrojen mezi pruty 
a vložil se tam peníz. Ostatní hledali nakroje-
né místo a přikládali další peníze. Když se 
všichni vystřídali, koláč se zbavil všech 
ozdob a za peníze se pořídila večeře. Slav-
nost byla ukončována hudbou a tancem. 

Dnes už nikdo na Nový rok nevěští na 
Nový rok budoucnost toho nastávajícího, 
málokdo si vzpomene na obchůzky dětí, ale 
přece jen nám něco zůstalo, staré pořekadlo -

„Jak na Nový rok, tak po celý rok". ok 

Několik poznámek k železnic i 
v Ledči nad Sázavou 

Bezesporu akce ke stému výročí železnice v Ledči nad Sázavou si zaslouží 
pochvalu. Je potřeba poblahopřát všem, kteří přiložili ruce k dílu a zasloužili 
se o to, aby i pro ty, kdo přijdou po nás, zůstalo něco hmatatelného. 

Vynikající publikace je zpracována velice důkladně, a i když se o to dost za-
jímám, přesto jsem tam objevil nejednu pro mne novou záležitost. Dobrým ná-
padem byl i přítisk motivu motoráku u zámku na kupon poštovní známky. 
Překvapil jsem tím i sběratele - specialisty, např. na burze v Ústí nad Orlicí 
i jinde. 

K železničářům bych měl dvě poznámky. Předně na titulní stránce Ledeč-
ských novin ze září 2003 je na lokomotivě řady 422 pan Jaromír Kupr z Kolí-
na, který své mládí prožil v Ledči. Zavedl jsem ho k panelům v přízemí 
radnice, a tak se velice podivoval, jak je to pěkně udělané a s potěšením kon-
statoval, že je tam i on. 

Další záležitost by jistě potřebovala spolupráci pamětníků. Ve válce byl 
v Ledči n. S. jako železničář u vrchní stavby pan Smetana. Zdá se mi, že tam 
dělal předáka. Bydlel spolu s paní na Žižkově v domě Veselých. Já si na něj 
pamatuji, protože jsme tehdy bydleli nedaleko a pana Smetanu i jeho paní 
jsem často potkával. Jeho paní byla částečně invalidní, měla potíže s chůzí. 
Ale k věci. Jednou jsem šel domů a nahoru přes přejezd na Žižkov jelo černé 
osobní auto Mercedes se značkou POL. Tedy gestapo! V té době auta praktic-
ky nejezdila, takže to bylo něco neobyčejného. Po chvíli jel mercedes zpět 
a v něm už vezli pana Smetanu! Byl zatčen a pak se jen pamatuji, že jeho paní 
měla potíže. Jednou jsem ji viděl, jak šla ulicí a poštovní doručovatel pan Bas-
tyán na ni mával, že má pro ní dopis. Byla velice potěšena. Dopis byl od man-
žela snad z koncentračního tábora a její radost byla veliká. Ale jak to bývá, víc 
už nevím a pamětníci také ne. Jen pan Josef Pekárek mně napsal aspoň něco, 
a děkuji mu zato, ale také toho moc neví. Jestliže bych to uzavřel, pak tento že-
lezničář jistě pracoval ilegálně a byl zatčen gestapem a posléze vězněn. Snad 
se najdou pamětníci nebo někdo, kdo o tom bude vědět více, nežli je zde uve-
deno. Neustále se domnívám, že zbytečně a lehkomyslně na tyto lidi zapomí-
náme a jejich činů i obětí si nevážíme. Zato neustále se přetřásají a připomínají 
záležitosti podružné a navíc i hloupé. Zkrátka a dobře, historické povědomí 
národa je na velice nízké úrovni ke škodě nás všech. 

Tak tolik k publikaci a historii železnice v Ledči nad Sázavou. Bylo by uži-
tečné, kdyby se ozvali pamětníci. Dr. Miroslav Vostatek 

Sumárum 2003 a skautské díky 
Ohlédnutí za rokem 2003 

Z akcí, které jsme pořádali, bych vyzdvihl tyto: • Tenkrát na západě (dětské 
odpoledne a countrybál) - květen 2003, Bojiště • Jamboree v Thajsku očima 
Jana Šibíka (výstava fotografií) - červen 2003, vestibul městského úřadu 
a gymnázia • Posázavský drsoň (závod v běhu, na kole a lodi podél Sázavy) -
červen 2003 • Skautský tábor v Beskydech - červenec 2003 • Betlémské svět-
lo-Vánoce 2003. 

V listopadu 2003 jsme také uspořádali střediskový sněm, který se koná nej-
méně jednou za tři roky (zpravidla však častěji). Náplní sněmu bylo zhodno-
cení dosavadní činnosti střediska a volby činovníků, kteří se podílí na vedení 
střediska. Vedení střediska je již nějakou dobu v rukou mladší generace, ve-
směs do 30 let. Vedoucím střediska byl opět zvolen Ladislav Bedrna. 
Poděkování 

Touto cestou skautské středisko velmi děkuje všem, kteří se po roce 1989 
aktivně, obětavě, bezúplatně, ve svém volném čase věnovali činnosti ve skaut-
ském středisku. Jmenovitě dle abecedy: PhMr. Antonín Bálek (in memoriam), 
Antonín Bálek, Antonín Bay, Jaroslava Bayová, Jaroslava Bartošová, Bohu-
slav Bezstarosti, Jan Fulín, Zdena Fulínová, Josef Havel, Hana Havlová, Sta-
nislav Kovařík, Milada Pajerová, Jaroslav Urban, Karel Urban ml. 

Poděkování za přízeň a obětavou pomoc patří také rodičům dětí, jednotliv-
cům, institucím a firmám. Přejeme Vám všem mnoho úspěchů, štěstí a zdraví 
v roce 2004. 

K. Znojemský, ml. 

8 mm^mí vmnm 



Dvouminutové ticho 
za Jaroslavu Dadákovou 

- Rychtaříkovou 

Sloučení ledečských středních škol 
Od 1. ledna 2004 došlo ke sloučení ledečských středních škol v jeden právní subjekt 

po názvem Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola v Ledči 
nad Sázavou. Škola bude mít přes 700 žáků a 80 zaměstnanců. Sloučení škol je výsled-
kem rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina a vychází z dokumentu, který má název 
„Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina. 

Hlavní příčinou slučování škol je obrovský pokles žáků, který již zasahuje základní 
školy a je jen otázkou času, kdy zasáhne i školy střední.Takový pokles by malé školy ne-
přežily a hrozilo by nebezpečí omezení vzdělávací nabídky. Je jasné, že velká škola 
zvládne tento problém lépe. 

Význam rozhodnutí krajského zastupitelstva je především v tom, že dává signál ledeč-
ské veřejnosti, studentům i jejich rodičům, že střední školství zůstane v Ledči dlouhodo-
bě zachováno a že zůstane zachována i vzdělávací nabídka, která na školách nyní 
existuje.Toto rozhodnutí zároveň znamená, že kraj bude do školy investovat a bude ji mo-
dernizovat jako školu dlouhodobě perspektivní. 
Výhody velké školy jsou nesporné a uvedu alespoň některé z nich: 
1) Velká škola má lepší možnost zaj istit výuku j ednotlivých předmětů kvalifikovanými 

učiteli 
2) Velká škola může nabídnout žákům větší škálu volitelných předmětů 
3) Velká škola není v nákladech dražší než dvě menší školy o stejném počtu žáků, což 

při současném modelu financování umožní velké škole věnovat větší část finančních 
prostředků do výchovně vzdělávacího procesu 

4) Velká škola může efektivněj i budovat odborné učebny než dvě menší školy, což vede 
k většímu počtu odborných učeben a k jejich lepšímu vybavení. 

V závěru svého článku bych chtěl zdůraznit, že na sloučené škole nemůže dojít ke snížení 
kvality výuky ani ke snížení péče o studenty a že se sloučení škol zásadním způsobem 
studentů nedotkne. Mgr. Radomír Nulíček 
Poznámka redakce: 
Na základě výběrového řízení byl na místo ředitele tohoto nového subjektu vybrán pan 
Mgr. Radomír Nulíček z Ledče n. S. Jmenovací dekret pro nového ředitele platí od 1. led-
na 2004. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů. 

EVŽEN SLAVIL 

160570 Praha-Čechtice-Ledeč nad Sázavou 

Pan učitel Evžen Rozkošný mi jistě od-
pustí familiární tón v titulku, ale nic na-
plat, pod svým křestním jménem je tento 
populární kantor a bývalý ředitel Základní 
školy v Komenského ulici v povědomí le-
dečské veřejnosti a nazývají ho tak i mnozí 
bývalí žáci (a že jich je požehnaně). 

Na sklonku minulého roku oslavil pan 
Rozkošný kulaté jubileum - šedesát let ži-
vota. Oslava to byla jak se patří na známou 
osobnost, tedy veselá, s hudbou, zástupem 
přátel - zejména kantorů, a to jak býva-
lých, tak i současných. 

Přestože nás od této události dělí téměř 
měsíc, přejeme oslavenci, aby to byl první 
měsíc v další šedesátce jeho života, aby to 
byl život plný zdraví, dobrých skutků 
i dobrých přátel a také hezkých setkání, 
třeba jako bylo ono loňské předvánoční. 

Redakce LN - ok 
Platí od 14.12.2003 do 11.12.2004 

Ve čtvrtek 11. prosince 2003 ze-
mřela po dlouhé nemoci básnířka, 
fotografka, učitelka českého jazyka 
a literatury na vyšší odborné škole 
JABOK v Praze, paní Jaroslava Da-
dáková, rozená Rychtaříková. 

Jaroslava Dadáková patřila k li-
dem, kteří měli rádi svou práci. Těž-
ko se někomu předává pocit nadšení 
a vitality, kterým dokázala oslovo-
vat lidi kolem sebe. Své veliké srdce 
ukázala například při humanitární 
sbírce pro české krajany v Srbsku, 
kdy se snažila pro ně zajistit kvalitní 
učební a literární svazky, a další 
školní potřeby a materiál. 

Mnoho lidí na Vysočině si vzpo-
mene na večer Přátel Tichého Doty-
ku na hradě v Ledči nad Sázavou, 
jehož hostem byla paní Dadáková 
společně se svou sestrou. Ve večeru 
nazvaném stejně jako její básnická 
sbírka - Dvouminutové ticho - bylo 
možné společně s verši slyšet i pou-
tavé vyprávění paní Dadákové 
o prožitých chvílích roku 1968 
v Praze. 

Od té doby se paní Dadáková na 
Vysočinu několikrát vrátila. Jak ona 
sama při sezeních na lavičce naší za-
hrady v Kožlí říkala, objevila ve 
Vysočině její neskutečnou inspirují-
cí hloubku, krásu a čistotu. Ledeč, 
Kožlí, Melechov, Paseky - to jsou 
jen některá místa, kde nacházela 
mnoho zajímavých výjevů a objektů 
pro své hovořící fotografie. 

Hovoříme-li o její básnické tvor-
bě, j e třeba zmínit její výrazně cito-
vý prvek, který můžeme v jejích 
verších často najít. Básně jsou po ja-
zykové stránce velmi pestré a boha-
té, což je do jisté míry odraz její 
učitelské profese. 

O velkých lidech, třebaže malého 
vzrůstu, není nutné dlouze psát. To, 
co máme v srdci, stejně na papír ni-
kdo nedá. Inspirující pro nás však 
může být vidění našeho rodného 
kraje očima paní Dadákové, která 
dokázala vidět jeho krásu. A to 
může být pro nás, kteří zde žijeme, 
celoživotní inspirací do života. 

Tomáš Zdechovský 

3 s 7 9 km km Tč 2 4 1 6 
R 

©ea X SES ©EQ XE3 301 
1630 16,45 1935 MHD př 18M 

1305 17io 2010 605 1830 
1307 1712 < 2012 BeneSov.pivovar 601 1826 < Slruhařov.Myslič.rozc Ss. 
1312 < 2017 46 5 Struhafov,rozc.1.0 556 1821 
1315 1721 < 2020 6 5 53 18ie 
1316 1723 2021 Cholýiany.Křemení 552 < 1817 
13i» 1725 2023 ChotýSany.razc.l.O 5so < 1815 
13i» 17M 2024 52 ChotýSany.Mťstečko.rozc.l.O . . . . 5<S < 
1321 17» 2C K 53 10 ChotýSany, Pařezí.rozc.0.6 < 
1323 1731 20a. 55 Vlaiim.DomaSin,lel.st 544 ( 1809 
1325 1733 2030 Vlaiim.DomaSín.nám 542 1807 
132« 173* 2033 60 13 Vlaíim,Politických vězňů 539 1804 

173. 2035 Vlaiím.resLU kozla 537 1802 
1312 2037 * Vlaiim.iel.st 535 
1335 Wo 2040 * Vlaiim.iel.st 
1337 1745 VlaSim,zév. 1 MHD 523 1753 
1340 174. 2045 VlaSim,Bolinka 1 MHD 1750 
1344 1752 23.s Zdislavice.rozc.2.5 5ie 
13«s 1753 2050 68 515 1745 
13̂ 1 17» 2053 KuAovice 512 
1350 17se 2055 Borovnice.rozc. 5io 
1352 16oo 2057 73 22 Čechtice,Otioiice,rozc.l.O 5oe 173. 

1803 2100 75 23 5 05 1735 
14oo 18oe 2105 78 24 Křrvsoudov 5oo 

1812 21 os 25 Loket u čechtic.AJberovice 1727 
18 14 2111 1725 
18is 1747 2112 27 Loket u Čecfltic.Brzolice 16 
1817 1749 21 14 1653 1720 
18ia 17si 21is 72 Loket u čechtic.Bezděkov.rozc. . . . 4« 1650 
1823 1755 2120 89 30 Hněvkovice.Nová Ves.rozc.1.0 . . . . 17!S 
1825 1757 2122 Hnívkovice 
1827 1759 2124 32 Hněvkovice.Habrovčice.rozc 1641 

1804 2129 •- Kožlí 1637 
1430 1BM 1610 2135 př Ledeč nad Sázavou.Husovo nám. . . 1630 17M 

t jede v neděli a ve stálém uznané svátky 
© jede v pátek © jede v sobotu 
Na lince ptali tarif vyhláiený Connex Praha, sj 
IntOfmace o larilu jsou zveřejněny ve vozidled-
Dětské kočárky a velmi rozměrné předměty se 
Místní (rekvence se v obvodu MHD Beneíov a 
Cestující s místenkou ztrácí právo na své míst 
R Místenku s jízdenkou je možno zakoupil ve 

na spoje 3 a 5 ze zastávky Praha.Roztyly dc 
na spoj 7 ze zastávky Praha.Roztyly do zasl 
na spoj 2. 4. 6 ze zastávky Ledeč nad Sázai 

O spoj 7 nejede 26.12.031 
spoj zastávkou projíždí 
spoj jede po jiné trase 

MHD možnost přest 

nepřepravují. 
VlaSim přepravuje za tarif Connex Praha, s.r.o. 

o. neobsadí-!' je 5 minut před odjezdem spoje z výchozí zastávky. 
• -tedprodejních kancelářích AMS: 

ek Cechlice ai Ledeč nad Sázavou,Husovo nám. 
fcet u Čechlic.Brzotice ai Ledeč nad Sázavou.Husovo nám 
ovo nám. do zastávky Praha.Roztyly. 
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Vážení přátelé, 
cestovní kancelář ing. Zdeňka Vacka zaha-
juje prodej zájezdů letní sezony 2004. 
! Všechny akce mají místo nástupu i výstu-
pu ve Světlé n. Sáz. i Havl. Brodě a vztahuje 
se na ně v plném rozsahu povinné smluvní 
pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.! 
Výhody dlouhodobé spolupráce se za-
hraničními partnery nám umožňují udr-
žet ceny sezony 2004 na úrovni loňského 
roku. Výrazné slevy pro děti v chorvat-
ských hotelích a apartmánech. Při úhra-
dě plné ceny zájezdu do konce ledna 2004 
poskytujeme u každé pobytové akce po-
lodenní fakultativní výlet zdarma. 
Už v minulé sezóně se osvědčila zvýhodně-
ná nabídka komplexního cestovního pojiš-
tění u České pojišťovny, a.s. 

Kam nás zavedou letošní poznávací zá-
jezdy? Z hlavních akcí jmenujme cestu do 
Francie a Španělska (8.-14. 5. 2004, Kč 
6380) a do Německa a Švýcarska 
(19.-23.5.2004, Kč 4480). 

Všechny pobytové zájezdy můžete absol-
vovat naším autobusem, při vlastní do-
pravě lze sjednat také další termíny! 

I T Á L I E - Převážně čtyřlůžkové apar-
tmány v osvědčeném letovisku Gatteo 
a Mare, ležícím poblíž Rimini. Již 14. sezó-
na! Týdenní pobyty v apartmánech a bun-
galovech skrytých v chladném stínu 
vzrostlé zeleně v kvalitně zařízeném kem-
pu, asi 350 m od moře. 
Termíny a ceny: 19.-27. 6.2004 (Kč 2780), 
26. 6.-4. 7. 2004 (Kč 3380), 3.-11. 7. 2004 
(Kč 3580). Tyto ceny zahrnují ubytování, 
vstup do bazénů a na kult. akce v areálu 
kempu, dva výlety do Ravenny, Rimini 
a San Marina, pojištění úrazové a proti kra-
chu CK, služby průvodce. Za autobus pří-
platek Kč 1500. 

C H O R V A T S K O - Krásná krajina, 
průzračné moře, hezké ubytování, chutná 
strava a bohatá nabídka procházek a výletů 
- to jsou hlavní lákadla. Hotely s polopenzí 
a soukromé apartmány na Crikvenicko -
Vinodolské rivieře, a to v letoviskách Kral-
jevica, Crikvenica, Selce a Novi Vinodol-
ski, ale i v severní Dalmácii, v Biogradu na 
moru. 
Pokud pojedete autobusem (tam a zpět za 
Kč 1400 až Kč 1450), nabízíme týdenní po-
byty s odjezdy 11., 18. a 25. června, 2., 9. 
a 16. července, 20. a 27. srpna 2004. Za po-
byt ve dvoulůžkovém pokoji s vlastním pří-
slušenstvím a polopenzi každý zaplatíte od 
Kč 5380 do maximálních Kč 7580 (ve vr-
cholné sezóně). 
Ještě výhodnější je bohatá nabídka soukro-
mých apartmánů, které nabízejí překvapivě 
komfortní služby při malé vzdálenosti od 
moře a nízkých cenách - již od Kč 2680 za 
osobu a týden. Lze zajistit i větší apartmány 
pro levné ubytování větších rodin či přátel. 
Zvláštní ceny pro děti! 
Všechny ceny zahrnují ubytování (v hote-
lích i polopenzi), dále lázeňskou taxu, služ-
by průvodce, pojištění úrazové a proti 
krachu CK! 

Podrobnější informace získáte na tel. 
a faxovém čísle 569456655 GSM 
T-Mobile 603929776 nebo 732250720. 
Na shledání s Vámi se těší 

Literární soutěž 

Na začátku listopadu letošního roku Městská knihovna Ledeč nad Sázavou vy-
hlásila literární soutěž pro děti ve věku od 6 do 15 let. Téma soutěže znělo Vánoční 
příběh. Do 30. listopadu, kdy byla uzávěrka soutěže, bylo odevzdáno 28 zajíma-
vých prací. Z nich převážná část přinesla poselství naděje a lásky a dokreslila tak 
atmosféru tohoto krásného vánočního času. Porota nakonec vybrala šest vítězných 
příběhů těchto žáků ZŠ Ledeč nad Sázavou: 
1. místo Kafka Petr 4.D 4. místo Fialová Jana 4.D 
2. místo Voňka Jakub 4.C 5. místo RajdlJan 8.D 
3. místo Krejčík Dominik 5.D 6. místo Matějka Roman 5.D 

Rádi bychom touto cestou poděkovali obětavé porotě a všem štědrým sponzo-
rům za jejich dárky a finanční výpomoc. 

Zároveň s mladými literáty byla vyhodnocena i výtvarná soutěž dětí a mládeže 
o Cenu starosty 2003. Námětem tentokrát bylo ledečské náměstí. Většina mladých 
umělců stihla zachytit toto city Ledče ještě před rekonstrukcí, a tak jejich kresby 
a malby jednou možná budou i historickým dokumentem. A jaké bylo umístění 
v jednotlivých kategoriích? 

Kategorie do 14 let 
Petrusová Karolína - ZŠ 
Svobodová Petra - ZŠ 
Pfefferová Pavla - ZŠ 

Kategorie do 18 let 
Roženská Michaela - Gy 
Sedláková Kristina - ZŠ 
Králová Alžběta - Gy 

Všichni ocenění si z milého předvánočního odpoledne odnesli hodnotné ceny, 
které jim předal pan starosta Karel Urban. Pro ty, kteří se letos neumístili, zbývá 
naděje, že už tento rok se mohou pokusit dobýt mety nejvyšší. Ok 
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Děkujeme za přízeň 
Prosinec 2003 je už minulostí. Kolotoč povinností a všedních starostí se s lednem 

znovu roztáčí a můžeme už jen vzpomínat na sváteční chvíle klidu a pohody. Snad 
všichni jsme byli obdarováni v té či oné rovině - darem naděje, kterou s sebou vánoční 
svátky přinášejí především, pak i dary věcnými, ale mnozí jsme zbohatli vzájemným 
setkáváním, kterým doba vánoční přeje. 

My učitelé a žáci ze ZUS jsme se s vámi - obyvateli našeho města, měli možnost set-
kat v průběhu prosince několikrát. Hráli a zpívali jsme ve Vile Markétě, v gymnáziu na 
Vánočním koncertu, na Koncertech dechového orchestru v Kožlí, Bojišti a Ledči nad 
Sázavou, při zpívání u vánočního stromu (kvůli špatnému počasí v synagoze), hráli 
jsme v Ústavu pro mentálně postižené v Háji i pro děti ve školní družině. 

Přestože se informace o chystaných akcích ZUŠ do ledečských novin nedostaly, těší 
nás hojná účast posluchačů, která mnohdy přesáhla kapacitu prostorů, v nichž se naše 
akce konaly. Při vánočním koncertu v gymnáziu sál doslova „praskal ve švech" a pro 
návštěvníky nestačily ani židle dodatečně doplněné z vedlejších učeben. 

Jsme rádi, že se naše činnost těší vaší pozornosti a děkujeme všem, kteří navštěvuje-
te naše koncerty, představení či výstavy. Pro naše žáky je váš zájem opravdovou odmě-
nou. A my doufáme, že nám svoji přízeň zachováte i v letošním roce. 

Jana Laudátová, ZUS 
Poznámka redakce: 
Jako všechno, i Ledečské noviny mají své termíny. Ten náš je dokonce vyznačen v tirá-
ži, tedy ne všechny příspěvky mohou být otištěny v daném termínu, jako se stalo v tomto 
případě. Ostatně to není jediný termín, který ZUŠ propásla. ok 

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH VÝTVARNÉHO OBORD 
ZUŠ V LEDČI N. S. VE FOTOSOIITĚŽI 

V dubnu 2003 Fotoklub Zruč n. S. a společnost Konica Czech, s.r.o. nabídly žákům 
výtvarného oboru ZUS v Ledči nad Sázavou zapojit se do projektu „Konica školám" 
a účast ve 4. ročníku Fotosoutěže. 

Škola dostala fotoaparát a dostatečné množství filmů. Tak začalo zkoušení možností 
fotografie a fotografování jako plnohodnotného prostředku výtvarného sdělení. K výu-
ce ve VO přibyly první zkušenosti z hledání a objevování nových pohledů přes objek-
tiv fotoaparátu, ale také studijní cvičení v cítění specifik této umělecké činnosti. 

30. říjen 2003 byl termínem k odeslání soutěžních prací. Třináct žáků (kategorie A -
do 15 let) Gabriela Krofiánová, Klára Baumová, Marie Čuchalová, Vojtěch Šíma, 
Markéta Vacková, Veronika Charvátová, Daniel Hotovec, Hana Kadlečková, Vladi-
mír Vilimovský a (kategorie B - nad 15 let) Magdalena Polanská, Andrea Smejkalová, 
Jana Srncová a Jitka Laudátová se prezentovalo celkem dvacetidevíti fotopracemi. Bez 
předešlých zkušeností v tomto oboru se s napětím očekávalo hodnocení odborné poro-
ty. 

29. listopadu 2003 se uskutečnila vernisáž Výstavy Fotoklubu Zruč n. S., odd. kultu-
ry MěU Zruč n. S. a společnosti Konica Minolta Photo Imaging Czech, s.r.o. ve výstav-
ní síni zručského zámku. Tam žáky čekalo překvapení v podobě hned několika ocenění 
a plno hodnotných cen. 

C E N T R U M — Dum dětí 
a mládeže Vás informuje 
Malé ohlédnutí do podzimu 2003 

připomíná další absolvovaný ročník 
tanečního kurzu pro mládež, kterého 
se zúčastnilo 81 mladých lidí z Ledče 
a okolí. Je současně pozvánkou do 
tanečních pro dospělé. 
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉje 
určen manželským párům a přátel-
ským dvojicím, které chtějí dohonit 
promeškané nebo zdokonalit naučené. 
Začíná 20. 2. 2004 od 20 hodin v sále 
místního gymnázia. Rozsah kurzu je 
6 lekcí 
CENA ZA OSOBU JE 700 Kč. 
Základ tvoří alespoň 10 párů. Zápis 
probíhá v DDM. 
Rodičům dčtí od 1. do 5. tříd předklá-
dáme nabídku rekreace o letních 
prázdninách v Příměstském tábo-
ře. 
Ten bude probíhat ve třech varian-
tách. 
I. 7 .7.-9.7. Cena300 Kč 
II. 7.7.-16.7. Cena 900 Kč 
III. 12.7.-16.7. Cena 600 Kč 

Činnost na Příměstském táboře pro-
bíhá obvykle od 8.30 hodin a končí 
v 16 hodin, nezřídka i déle podle dru-
hu programu. 
Nabídku obdrží děti ve škole, v domě 
dětí Vám poskytneme informace 
a přihlášky. 
Máme pro Vás ještě nabídku zahra-
niční rekreace dětí i dospělých ve 
spolupráci s pelhřimovskou cestovní 
kanceláří AVENTINUS. 
Cílová země je Itálie, pláže u republi-
ky SAN MARINO v termínu 8. 6. -
17. 6. 2004, za cenu 4500 Kč. 
Stručná charakteristika: hotelové 
ubytování, autokarová doprava, plná 
penze s českou kuchyní, pro děti pe-
dagogické vedení. 
Pro zájemce důležité upozornění: 
Děti ve školách obdržely nabídku 
s termínem 25. 5. až 3. 6., tento ter-
mín pro nás již neplatí, neboť nás 
cestovní kancelář přesunula na výše 
uvedený. Přihlásit se musíte ihned. 
Těšíme se na Vaši přízeň v roce 
2004. 
Za pracovníky DDM H. Veletová 

Marie Čuchalová přebírá cenu 
z rukou předsedy fotoklubu 
Zruč n. S. Edy Janovského. 

Hlavní cena v kategorii A - fotoaparát Konica: Daniel Hotovec (13 let) za fotografii 
„Pod dohledem" 

Mimořádná cena poroty - hodinky Konica: Marie Čuchalová (12 let) za fotografii 
„Můj stín a moje světlo" 

Čestné uznání: Veronika Charvátová (13 let) za fotografii „Sám" 
Zvláštní cena poroty: Gabriela Krofiánová (8 let) za fotografii „Vítězství přírody nad 

člověkem" 
Zvláštní cena poroty: Vladimír Vilimovský (14 let) za fotografii „Tříska v oku" 
Zvláštní cena poroty: Markéta Vacková (13 let) za fotografii „Balustrády" 

Děkujeme tímto organizátorům 
a sponzorům celé akce i vedení 
naší školy za všestrannou podpo-
ru. 

Ivana Měkotová a žáci výtvar-
ného oboru Základní umělecké 
školy v Ledči nad Sázavou 

mytčmi mpmny i i 



JAZZ C L U B - P O D Ě B R A D K A 
RESTAURACE B E R N A R D - L e d e č n . S . 
úterý 27. 1. 2004, 19.30 hod. -
JARDA „FATS" KOS TRIO, Praha 
(vstupné 50,- Kč) 
středa 18. 2. 2004, 19.30 hod. -
OLGA BÍMOVÁ & TOMÁŠ VELÍNSKÝ 
QUARTET (50,- Kč) 
úterý 24. 2. 2004, 19.30 hod. -
JAZZBOX QUARTET, Praha 
úterý 2 .3 .2004, 19.30 h o d . -
FILIP GONDOLÁN & V. ECKERT TRIO 
+ F. GONDOLÁN (50,- Kč) 
úterý 30.3.2004, 19.30 h o d . -
EVA DOSTÁLOVÁ & BOB ZAJÍČEK 
QUARTET (Host Aleš Sládek - valcha) 
(50,- Kč) 

Malá RESTAURACE BERNARD v Ledči 
n. Sázavou se dvakrát do měsíce mění na JAZ-
ZOVÝ CLUB PODĚBRADKA. Jak napovídá 
název, je hlavním sponzorem jazz clubu firma 
Poděbradka. 

Repertoárové zaměření živých vystoupení 
předních českých jazzových interpretů, kteří 
v jazz clubu vystupují, sahá od ranné jazzové 
historie 20. let až do let padesátých. 

V jazz clubu zatím vystoupili slepý pianista 
a zpěvák JARDA KOS, EVA DOSTÁLOVÁ, 
PETRA ERNY a vynikající pianista VOJTA 
ECKERT. 

Na začátek letošního rokuje připraveno vy-
stoupení FILIPA GONDOLÁNA, 
FONNYHO BRUCHA, JITKY VRBOVÉ 
a dalších předních jazzmanů. Problémem je 
malý prostor. Vejde se jen 35 jazzových pří-
znivců. Lepší to bude v létě, kdy se budou 
moci vystoupení konat venku. 

Přejeme si, aby jazz club pokračoval na té 
úrovni jako doposud. Je to nemalý přínos do 
kulturní oblasti Ledče. Informace a předprodej 
vstupenek: Informační centrum Ledeč n. S. 
a Restaurace Bernard. 

Z KRONIKY 
Momentální tuhá zima s nočními mrazy, 

které vytvářejí ledový příkrov na vodních 
plochách, dokonce na řece Sázavě a také 
živé úvahy o výstavbě hokejového stánku 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 

70. narozeniny oslaví 
6.1. Doležel Bohuslav 

J. Haška 604 
9. 1. Slavětínská Růžena 

Údolní 922 
10. 1. Petrusová Zdeňka 

Z. M. Kuděje 164 
75. narozeniny oslaví 
28. 1. Lhoťanová Božena 

M. Majerové 874 
30. 1. Karlová Jarmila 

J. Haška 645 
80. narozeniny oslaví 
19.1. Koníčková Jiřina, Habrek 21 
90. narozeniny oslaví 
11. 1. Dvořáková Blažena 

5. května 1202 
K Vašemu vzácnému jubileu Vám 
přejeme hodně zdraví a děkujeme za 
vše dobré, co jste pro nás udělala. 
Zdeněk a Jiřina, děti. 
91. narozeniny oslaví 
22.1. Koníčková Růžena 

Koželská 224 
K Vašemu životnímu jubileu Vám 
přejeme prožití dalších dnů Vašeho ži-
vota ve zdraví a spokojenosti. 
Narozeni 
Tereza Časarová 
Tomáš Aron 
Natálie Vrbická 
Vážení rodiče, s radostí vítáme naro-
zení Vašeho děťátka a přejeme Vám 
i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví a k vše-
obecné radosti. 
Zemřeli 
Petr Miroslav 
Bezstarostová Danuše 
Pýcha Jiří 

v našem městě, nás inspirovaly k otištění 
tohoto, dnes už historického, snímku. Páno-
vé, kteří zde „pózují", jsou totiž v tu chvíli 
žákovskými přeborníky ledečského okresu 
v hokeji. Tito pánové, dnes šedesátníci, by 
si jistě přáli, aby v tomto mužném sportu 
našli své následovníky. 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V ÚNORU 00 KINA! 

4. 2. S.W.A.T. - JEDNOTKA 
RYCHLÉHO NASAZENÍ 

19.30 Jsou elitou mezi strážci zákona. 
Nyní je čeká nejtěžší mise. 

7.2. LETUŠKA 1. TŘÍDY 
19.30 Romantická cesta ke kariéře, 

v hlavní roli Gwyneth 
Paltrowová. 

11.2. PRCI, PRCI, PRCIČKY 2 
19.30 Pokračování sexy komedie. 
14.2. NEPRŮSTŘELNÝ MNICH 
19.30 Dobrodružství tibetského mnicha, 

který stráží tajemný svitek. 
18.2. HLEDÁ SE NEMO 
16.00 I s malou rybičkou mohou být 

velké starosti. Nejnovější 
animovaný film studia Walta 
Disneye. 

21.2. ČTYŘI PÍRKA - Zkouška cti 
19.30 Heath Ledger v příběhu 

o hrdinství, milostné rivalitě a cti. 
25. 2. LÍBEJTE SE, S KÝM JE 
19.30 LIBO 

Francouzská komedie Michela 
Blanca o propletenci rodinných 
vztahů. 

28. 2. HODINY 
19.30 Nicole Kidmanová v oscarové 

roli jako anglická spisovatelka 
Virginia Woolfová. 

Dne 26. ledna 2004 se dožívá vý- [ 
znamného životního jubilea paní Mir- j 
ka Nováková, roz. Ziková, z Volavé I 
Lhoty. Naše drahá maminka a babička j 
oslaví 70. narozeniny. Všechno nej lep- \ 
ší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spoko-j 
jenosti přejí Mirka, Petr a vnučky Dana, j 
Daniela a Denisa. 

PŘED 50 LETY 
V našem městě se ročně vyplácí dů-

chodcům 1 774 760 Kčs, na celém ledeč-
ském okrese pak na 15 mil. Kčs (asi 5000 
důchodců). Krom toho je v Ledči n. S. asi 
80 důchodců stravováno za snížený po-
platek (ročně se doplácí asi 30 000 Kčs). 
- Každému občanu je postaráno o bez-
platnou lékařskou péči. Vždyť jen měsíč-
ně vydává ledečská lékárna bezplatně 
léčiva v hodnotě asi 14.000 Kčs. Za le-
dečský okres a část Pacovska byla do NS 
zvolena Anna Motej lová, ošetřovatelka 
drůbeže v JZD ve Smrdově. Zástupcem 
města v KNV byl zvolen Jan Hálek, před-
seda JZD v Kožlí. 

V roce 1954 došlo ještě také k prodeji 
nemovitostí, které byly majetkem nár. 
výboru. Koncem roku byla prodána část 
pivovaru Jednotě (okresní svaz spotřeb-
ních družstev) (za 51.470 Kčs) a část 
(sýpka) Krajskému výkupnímu podniku 
(za 14.000 Kčs). - Do pivovaru byla pro-
to už předtím přemístěna ze synagogy 
sběrna odpadových surovin (po 2 letech 
opět zpět do synagogy). 

PŘEBORNÍCI OKRESU LEDEČ - 1956 
Nahoře: Lebeda P., Neumann ML, Lebeda K., Šafránek L., Divíšek 3V 
Rudl X, Kopie 3., Tvrdík L., Brzoň 3, 
V pokleku: Fentk 3Janečka 3., Flekal V., Fejt 3., Clcvárek 3, 
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