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Přejeme Vám, ať jste v příštím roce hodně zdraví, 
šťastní, úspěšní a aťnemáte nouzi o dobré zprávy i dob-
rou zábavu. Redakce 

Svatého Martina doprovodily lampiony 
„ Přišel k nám bílý kůň, zaleh' nám celý dvůr ". 
Toto známé dětské říkadlo se od nepaměti váže k i l . listopadu, kdy má svá-

tek Martin. Ohlašuje prý příchod zimy. Tento rok přijel Martin na grošovaném 
koni i do našeho města. Vykračoval si v čele téměř tisícihlavého lampiónové-
ho průvodu a doprovázela ho kromě dalšího Koudelovic koníka i Blažkova 
kapela, která vyhrávala řízně do kroku. Průvod započal po páté večerní před 
areálem MŠ Stínadla, pokračoval ulicemi M. Majerové, Na Rámech, Lovčen, 
Komenského, náměstí Svobody, Mostecká před radnici na Husovo náměstí. 
Zde průvod přivítali představitelé města společně s ledečským knězem dr. Ja-
nem Bártou. Ten po úvodním slovu starosty města seznámil přítomné s histo-
rickým významem svatého Martina. Před radnicí bylo pro účastníky průvodu 
připraveno pohoštění v podobě napečených řezů, cukroví a teplého čaje. Blaž-
kova kapela zde vyhrávala k poslechu, lidé se bavili, družili, či jen tak postá-
vali. Dětem zářily lampiony i oči, průvodci koníků uklízeli kouřící koblihy, 
muzikanti se posilňovali lahví rumu od pana starosty. Hřejivá atmosféra 
a představte si, že zadarmo! 

Právě proto musím touto cestou poděkovat Blažkově kapele, Koudelovic 
rodině, děvčatům z knihovny, Romanovi, zaměstnancům z Petrklíče, dr. Bár-
tovi, panu Kubátovi, vedení města, policistům a hlavně maminkám a babič-
kám, které se postaraly o pohoštění. Za rok na svatého Martina to zkusíme 
s lampiony zopakovat a případně j eště vylepšit. Iveta Vrbová, 

stacionář Petrklíč 

PředpMe m mše rwviny 
V listopadu letošního roku byl zahájen předprodej Ledečských novin na 

rok2006. Využijte i vy této nabídky, která vám zaručuje\ že vám Ledečské no-
viny budou chodit pravidelně poštou až do domu. Cena pro ledečské před-
platitele 120- Kč na rok (12 čísel LN), pro „přespolní" je to 204y- Kč. Ve 
volném prodeji přijde jedno číslo LN na 10,- Kč. Přejeme vám mnoho hez-
kých chvil nad stránkami našeho měsíčníku. Redakce 

DOMOV O VÁNOCÍCH 
Domove ze zlatého světla, 
vidím Tě v purpurové mlze, 
jsi vločka, která na ústa mi slétla, 
a anděl Tě nakreslil v mé slze. 
Jen dálka touhy mé nás dělí 
a na kamenu ležíjmelí. 
Vzpomínky mé v nitru hřejí, 
když vítr fouká do závějí 
a slzou skrápím zlaté jmelí... 

M. Janoušková 
v 

Česká mše vánoční 
Hej mistře, vstaň bystře 

Kostel sv. Petra a Pavla 
V Ledči n. S. 

Sobota 17.12. 2005 
Od 15 hodin 

VÝSTAVA V SYNAGOZE 
Občanské sdružení BENEDIK-

TUS Chotěboř, které podporuje po-
stižené a sociálně slabé občany, po-
řádá v ledečské synagoze prodejní 
výstavu svých výrobků - svíčky, ke-
ramika, batika, drátenictví. 

Výstava potrvá od 2. do 30. prosin-
ce 2005. 
i — 1 

Učitelé a žáci ZUS 
Ledeč nad Sázavou 

| připravili pro ledečskou veřejnost 
! následující vánoční vystoupení: 
! Zpívání u vánočního stromu 
Í v neděli 18. 12. 2005 od 15 hod. 

na ledečském náměstí 
Vánoční koncert 

\ dechového orchestru ZUS 
Í v neděli 18. 12. 2005 v 16 hod. 

v sále gymnázia 
i SRDEČNĚ ZVEME! 

Prodejna potravin v Hradní ul. 
V Ledči n. S. 

př i j ímá objednávky na -

JIHOČESKÉ 
VÁNOČNÍ KAPRY 
objednávky př i j ímáme př ímo 

v p rode jně nebo na te le fonech 
569 72 10 87, 724 36 22 79, 

a to do 16 hodin 21. 12. 2005 
Prodej ryb bude 22. 12. 2005 

v době 1 1 - 1 6 hodin 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 14. listopadu 2005 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000Sb. o obcích v platném 
znění dodatek č. 2 k mandátní smlouvě 
č. 01-O-158/04 na výkon inženýrské čin-
nosti pro akci „Sportovní centrum - ledová 
plocha Ledeč nad Sázavou" s firmou VRV 
a.s. Praha, kterou se mění termín skončení 
činnosti mandatáře na 31. 12. 2005. 
• RM schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Smlouvu o závazku veřejné služby 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
č. 1HU/2006 s firmou ICOM transport, a.s. 
na rok 2006. Předmětem smlouvy je linka 
č. 350310 Humpolec - Ledeč n. S., číslo 
spoje 15,12 s podílem obce 100%. 
• RM schvaluje v souladu s bodem 2 čl. II 
Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad 
Sázavou č. 2/2001 o znaku a praporu města 
bezúplatné užití znaku města na plakátech 
a dresech hokejové klubu HC Ledeč n. S. 
• RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 
3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění souhlasí s uzavřením Do-
datku ke Smlouvě o provádění služby v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany, schválené dne 15. 12. 
2004 s panem Janem Adriánem, v předlože-
ném znění. 
• RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 
3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění souhlasí s uzavřením Do-
datku ke Smlouvě o provádění služby v ob-
lasti požární ochrany, schválené dne 28. 1. 
2004 s panem Janem Adriánem, v předlože-
ném znění. 
• RM schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zá-
kona 128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní zveřejnění záměru Města odprodat část 
pozemku pare. č. 318 o výměře 56 m2 v k.ú. 
Souboř. 
• RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 
3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění souhlasí s uzavřením nové 
smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny 
ze sítí VVN aVNna rok 2006 s ČEZ Prodej 
s.r.o., Praha 2 v předloženém znění. 
• RM neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění žádost pana Františka Tyla na pořádá-

ní jarních a vánočních trhů na Husově ná-
městí z důvodů existence nájemní smlouvy 
s ing. Fialou na stejnou činnost. 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 28. listopadu 2005 
• RM zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění starostu města, pana Stanislava Vrbu, 
k podpisu Smlouvy o zajištění údržby kli-
matizačních jednotek s firmou Klimatizace 
Ježek, Brněnská 65, Jihlava. 
• RM schvaluje v souladu s §102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění zprávu hodnotící komise o výsledku 
veřejné soutěže na dodavatele akce „Naklá-
dání s odpady na území Města Ledeč nad 
Sázavou a ze svozové oblasti zadavatele" 
a vyhlašuje vítězem firmu AVE CZ 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o. 
Praha 2. 
• RM schvaluje materiál Principy Projektu 
MS LeNet v bodech 1., 2., 3., viz příloha 2., 
podle odstavce (2), § 99, zákona 128/2000, 
o obcích, v platném znění a na základě 
usnesení 6.2005/8ZM-zm). 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000Sb. o obcích v platném 
znění vypsání výběrového řízení na úřední-
ka (referenta dotačních titulů) zařazeného 
v odboru samosprávy Městského úřadu Le-
deč nad Sázavou. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 
písm. m) zákona 128/2000Sb. o obcích 
v platném znění žádost firmy 
KORMORAN PLUS, s.r.o. Horní Paseka 
o povolení prodeje ryb na Husově náměstí 
před prodejnou Vital v termínu 22.-23. 12. 
2005. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Smlouvu o zajištění údržby klimati-
začních jednotek s firmou Klimatizace Je-
žek, Brněnská 65, Jihlava. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění přijetí nabídky firmy Dolnokralovic-
ká stavební s.r.o. na výměnu oken v prona-
jatých nebytových prostorách chirurgie 
a přilehlé chodby a v prostorách rentgenu 
v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou, 
Habrecká 450 a 478 za cenu 219 492,00 Kč 
vč. DPH, montáže a dopravy, demontáže, 

stavebních prací a klempířských prvků 
s tím, že výměna oken bude provedena 
v jarním termínu 2006. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění zveřejnění záměru odprodeje části 
pozemku pare. č. PK 113/2 o výměře 14 m" 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění zveřejnění záměru odprodat část po-
zemku 887/59 a část pozemku 887/11 ko-
lem bytového domu čp. 879 v ulici 
Družstevní vše v k. ú. Ledeč nad Sázavou. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění prominutí poplatku za umístění stán-
ků prodejcům a bezplatné propůjčení pódia 
na Mikulášskou nadílku dne 5.12.2005 po-
řádanou Centrem DDM Ledeč nad Sáza-
vou. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění umístění sídla společnosti Melechov, 
o.p.s. na Městském úřadě Ledeč nad Sáza-
vou, Husovo náměstí čp.7. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000Sb. o obcích v platném znění 
ukládá tajemníkovi městského úřadu Ing. 
Vladimíru Molínovi vyhlásit k 1. 12. 2005 
výběrové řízení na úředníka zařazeného 
v odboru samosprávy Městského úřadu Le-
deč nad Sázavou. 
• RM ukládá starostovi města Stanislavu 
Vrbovi projednat s vedením Základní školy 
Ledeč nad Sázavou podmínky zajišťování 
obědů pro potřeby pečovatelské služby 
v roce 2006. 
• RM doporučuje v souladu s § 102 odst.3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Zastupitelstvu města Ledeč nad Sáza-
vou zařadit do rozpočtu města na rok 2006 
nabídku firmy Dolnokralovická stavební 
s.r.o. na výměnu oken v pronajatých neby-
tových prostorách chirurgie a přilehlé chod-
by a v prostorách rentgenu v budově 
polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 
450 a 478 za cenu 219 492,00 Kč vč. DPH, 
montáže a dopravy, demontáže, stavebních 
prací a klempířských prvků s tím, že výmě-
na oken bude provedena v jarním termínu 
2006. 

Co nového na Vysočině - listopad 2005 
Obvodní oddělení policie se rušit nebudou 

Není tomu tak dávno, kdy se na několika místech kraje Vyso-
čina docela vážně diskutovalo o možnosti zrušení nebo alespoň 
početního oslabení obvodních oddělení Policie České republiky 
v některých městech Vysočiny (například Jaroměřice nad Ro-
kytnou, Přibyslav). Společně s obcemi a městy vyjádřil kraj Vy-
sočina velmi silný protest vůči tomuto kroku. Jsem velmi rád, že 
mohu znovu potvrdit, že na listopadovém setkání hejtmanů 
s ministrem vnitra Františkem Bublaném a policejním preziden-
tem Vladislavem Husákem oba pánové znovu potvrdili, že poč-
ty pořádkových a dopravních policistů ani počty obvodních 
oddělení nehodlají snižovat nebo rušit. Naopak, při diskusi 
0 počtech pořádkových a dopravních policistů byl deklarován 
jednoznačný cíl počty těchto policistů navýšit. 

Velmi zajímavá byla rovněž diskuse o materiálně technickém 
vybavení Policie České republiky. Policejní prezident vyjádřil 
podporu užší součinnosti krajských policejních ředitelství s kra-
ji. V případě kraje Vysočina poprvé ministr vnitra a následně 
1 policejní prezident uznali nelogičnost a nižší funkčnost uspo-
řádání krajských policejních obvodů, které svým územním vy-

mezením neodpovídají území jednotlivých krajů. Na území kra-
je Vysočina dnes zasahují hned tři krajské územní policejní 
správy, a to královehradecká (okres Havlíčkův Brod), českobu-
dějovická (okres Pelhřimov) a brněnská (okresy Jihláva, Třebíč 
a Žďár nad Sázavou). Policejní prezident přislíbil, že podnikne 
postupné kroky k nápravě a v delším časovém horizontu nevy-
loučil ani vznik jednoho krajského policejního ředitelství na 
Vysočině. 

Pokud se tak stane, bude to ve svém důsledku dle mého názo-
ru znamenat jednoznačné posílení autority a zejména potom 
zlepšení práce policie na území kraje Vysočina v mnoha oblas-
tech. 

Právě vzájemnou spolupráci obcí, kraje i některých poslanců 
při obhajobě bezpečnější Vysočiny považuji za velmi dobrý pří-
klad vzájemné spolupráce obcí a kraje v roce 2005, který poma-
lu končí. 

Proto si na závěr dovolím popřát všem čtenářům příjemné 
a veselé Vánoce a zdravý, bezpečný a šťastný rok 2006. 

Miloš Vystrčil 
hejtman Vysočiny 

2 mwimy 



Předvánoční rozpočtové martyrium 
Závěr letošního roku byl pro městskou kasu přímo hektický. Ta se totiž plní 

převážně z tzv. sdílených daní a z dotací. Dotace jsou však málokdy stopro-
centní, vyžadují povětšinou menší či větší spoluúčast města. Nám se v průbě-
hu roku podařilo získat dotace za 1 mil. Kč a v samotném závěru roku za 23 
mil. Kč. Rozpočtové příjmy 2005 se tím vyšplhaly z původních 69 přes 100 
mil. Kč. K dotaci na opravu chodníků a mostků v Pivovarském údolí a na He-
roldově nábřeží jsme museli doplnit 40 % ze „svého", k dotaci na parkoviště, 
komunikace a veřejné osvětlení u zimního stadionu 30 %, k dotaci na rekon-
strukci obřadní smuteční síně též 25 %, k dotaci na zeleň v Háji a na Husově 
náměstí 20 %, k dotaci zabezpečení skal 10% a na rekultivaci skládky Rašo-
vec jsme též museli přispět svým dílem. Přitom jsme dále financovali dokon-
čení chodníků na Husově náměstí a rekonstrukci chodníků a veřejného 
osvětlení za mostem. Pouze u rekonstrukce chodníků na Tyršově nábřeží se 
jednalo o dotaci 100 %. K 1. 12. 2005 jsme měli rozpracované akce s dotační 
podporu v hodnotě 50 mil. Kč!! A to nepočítám původní 44 milionovou inves-
tici do zimního stadionu. 

Vzhledem k těmto potřebám a nárokům na zajištění podílu města k dotač-
ním titulům jsme museli přistoupit v závěru tohoto roku i k netradičním a ne-
populárním opatřením. Zálohovým způsobem jsme použili prostředky 
z hospodářské činnosti města za rok 2005, které bychom jinak mohli použít až 
v polovině roku příštího a pro náš závazek na spolufinancování stavby tělo-
cvičny jsme přijali 5-ti milionový úvěr splatný do roku 2007. Tímto způsobem 
jsme dokázali dostát závazkům končícího roku 2005 a v polovině prosince 
schválili na zastupitelstvu města poslední rozpočtové opatření. Řadu větších 
potřeb jsme sice letos dokázali díky dotacím uspokojit, řadu menších však 
přesouváme na rok příští, kdy budeme v získávání dotací vyžadujících podíl 
města obezřetnější. Ceká nás rekonstrukce lávky u sokolovny, rekonstrukce 
chodníků na Koželské ulici, dokončení zabezpečení skalních masivů na Sep-
touchově a pod ledečským hradem, dokončení metropolitní sítě, výstavba 
městské sítě LeNet, oprava a dovybavení školních budov, spoluúčast na opra-
vě vlakového nádraží, spoluúčast na výstavbě tělocvičny, projekční a inves-
torská příprava na krytý bazén, nákup a příprava pozemků pro stavební 
parcely, řada drobných oprav a údržeb městského majetku. Jeden rozpočtový 
rok končí a druhý začíná, přejme si v předvečer vánočních svátků, ať je ten 
příští na sdílených daních pro naše město štědřejší a my všichni na sebe pak 
milejší, ochotnější a příjemnější! Stanislav Vrba, starosta města 

Vývoj rozpočtu města v roce 2005 
• Příjmy • Výdaje 

Mi 
23.5.05 22.8.05 24.10.05 19.12.05 

Výzva k odstranění vraků 
Vyzýváme tímto, v souladu s § 19 odst. 4 zákona č.19/1997 Sb., o po-

zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vlastníky osob-
ních vozidel (nyní vraků) k odstranění ze současného místa parkování 
na místních komunikacích. 

Odstavení vraků vozidel je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozem-
ních komunikacích. Vraky jsou bez registračních značek, takže není možné 
zjistit jejich současné vlastníky. Po marném uplynutí doby dvou měsíců budou 
vraky odstraněny Městem Ledeč nad Sázavou a v případě, že budou jejich 
majitelé dohledáni, budou jim vyúčtovány všechny náklady spojené s touto 
manipulací. Odbor výstavby, územního plánování a ŽP 

Kam po škole? 
Na tuto otázku hledají každoročně 

odpověď rodiče žáků devátých tříd 
základních škol. V našem městě se 
proto letos uskutečnila schůzka rodi-
čů s vedením základní školy dne 
30. 11. 2005 v jídelně ZŠ v Komen-
ského ulici. Přítomni byli i zástupci 
okolních škol a učilišť, kteří nabízeli 
rodičům učební a studijní obory. Po 
různém slučování jsou názvy tzv. in-
tegrovaných škol natolik složité a ne-
přehledné, že orientace podle názvů 
velice pokulhává. Jako první se před-
stavila zdravotnická škola z Havlíč-
kova Brodu, následovala integro-
vaná střední škola zemědělské 
z Humpolce a Světlé n.S., střední 
sklářská škola a gymnázium ze Svět-
lé n.S., integrovaná střední škola 
podnikání z Havlíčkova Brodu, ob-
chodní akademie z Humpolce a na 
závěr vystoupil ředitel ledečské in-
tegrované střední školy a gymnázia 
mgr. Nulíček. Nabídka učebních 
a studijních oborů byla poměrně ši-
roká, není jednoduché si z ní vybrat. 

Prezentační schůzky zástupců škol 
s rodiči se zúčastnili i starosta a mís-
tostarosta města. Ve svém vystoupe-
ní připomněli rodičům fakt, že 
v našem městě je poměrně velká po-
ptávka po strojírenských profesích 
(zámečnících, soustružnících, sváře-
čích, nástroj ařích, konstruktérech, 
projektantech), svoje uplatnění zde 
mohou nalézt v menší míře i řidiči, 
obchodníci, ekonomové, zdravotní 
sestry. Je proto vhodné vybírat stu-
dijní a učební obory s ohledem na to, 
aby budoucí absolventi našli v našem 
městě uplatnění a nemuseli odcházet 
za prací jinam, či nekončili v eviden-
ci úřadu práce. 

V obdobném duchu prezentoval 
svoji školu i mgr. Radomír Nulíček. 
Nabízel výhody domácího prostředí, 
přímého dohledu rodičů nad studiem 
svých dětí, přímého styku rodičů se 
školou a širokou škálu oborů ledeč-
ské ISŠ. Zvláštní pozornost věnoval 
ve svém vystoupení ledečskému 
gymnáziu, jehož kvality hodnotil ve-
lice vysoko a jsou tou nej vhodnější 
příležitostí pro nadané studenty, uva-
žující o pozdějším studiu na vysoké 
škole. 

Rodiče i žáci mají možnost si jed-
notlivé školy prohlédnout v rámci 
dní otevřených dveří. Na své rozhod-
nutí mají čas do února. Přejme jim 
a j ejich dětem šťastnou volbu, -sv-



Přehled aktivních dotovaných akcí města Ledeč nad Sázavou 
Poř. Žádost Program Resort Účel Dotace Podíl města Výhodo. Nositel 
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í 1 7 í : 17,06.05 e-jgodatelna LÍSi e~podatelna pro Ledeč a obce 48 286 48 286 1 ! 03'2006 Nácovský 
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Sedm statečných 
versus hněvkovická petice 

Hněvkovice a Chřenovice - dvě menší obce na hranicích kraje Vysočina 
vzdálené od sebe vzdušnou čarou necelé 4 km. Dělí je les, kousek nádherné 
přírody, řeka Sázava a její údolí. Chcete-li se však z Hněvkovic do Chřenovic 
dostat autem či na kole, musíte překonat vzdálenost 18 kilometrů a nebo se 
brodit řekou! Od příštího roku může tyto obce spojovat nová komunikace. 
Z rozhodnutí zastupitelstev obou obcí požádala obec Hněvkovice v loňském 
roce o dotaci z programu Phare 2003 na projekt Rekonstrukce komunikace 
a lávky přes řeku Sázavu mezi obcemi Hněvkovice a Chřenovice a uspěla. 
Byla jí přiznána dotace ve výši 276 225 EUR, což představuje 75 % projekto-
vaných nákladů. O zbylých 25 % se rovným dílem podělí obě obce. Program 
Phare 2003 uhradí i 75 % z hodnoty DPH. V přepočtu na koruny tak mají z Ev-
ropského společenství přislíbeny prostředky ve výši 10 431 650,- Kč a každá 
z obcí na akci přispěje částkou 1 738 590,1 Kč. Pro obě obce je to obrovský 
úspěch, a to za pět minut dvanáct - v posledním kole programu Phare, který 
tím skončil! 

Akce je projekčně a investorsky připravená, jsou již vypořádány pozemky, 
vydáno stavební povolení. Obec ve spolupráci s Centrem regionálního rozvo-
je se chystá na uspořádání veřejné soutěže na dodavatele stavby, kde může být 
ještě vysoutěžena nižší cena. Kladné posudky předložily a opětovně potvrdily 
všechny dotčené instituce. Obec Hněvkovice na přípravu akce ze svého roz-
počtu j iž vydala 800 tisíc korun. Vše nasvědčuje zdárnému průběhu akce. Jen-
že: Pan Jaroslav Pfeffer, bývalý zastupitel obce Hněvkovice, zorganizoval ve 
svém bydlišti petiční akci požadující „zastavení této stavby i přes vynaložené 
náklady". Poukazuje na značné náklady ve výši 2 mil. Kč, které zatíží rozpo-
čet obce pro další období, na neobjektivní informování veřejnosti o rozsahu 
stavby a protestuje proti zvýšenému riziku spojenému s očekávaným nárůs-
tem silničního provozu, hluku, prachu, ohrožování dětí vozidly. Pod petiční 
archy se podepsalo 223 občanů včetně čtyř desítek chalupářů a sympatizantů. 

Na zasedání obecního zastupitelstva v Hněvkovicích ve čtvrtek 1. prosince 
večer byla proto bouřlivá atmosféra. Starosta obce pan Josef Váša a obecní za-
stupitelstvo čelili tři hodiny protestům, osobním výpadům a invektivám ne-
spokojených a špatně informovaných občanů, kterých se zde sešlo na dvě 
desítky. Za své patnáctileté působení v ledečském zastupitelstvu jsem se s ta-
kovými projevy zaslepenosti, obviňování, nenávisti a demagogie nesetkal! 

Jako předseda Svazku obcí mikroregionu Ledečsko, jehož jsou obě obce 
členy, jsem přítomné upozornil na značné riziko ztráty důvěry nejen obce 
Hněvkovice, ale i celého ledečského mikroregionu v případě přerušení akce 
a odřeknutí podpory z programu Phare. Ledečský mikroregion dopomohl 
k zisku této 10-ti milionové dotace svým Plánem strategického rozvoje, ve 
kterém byla akce jmenovitě uvedena a který posloužil jako hlavní opěrný pilíř 
žádosti o grant. Mikroregion Ledečsko se nyní chystá i na zapojení do progra-
mů LEADER+ a Čistá Želivka, z nichž bude mít v blízké budoucnosti prospěch 
i obec Hněvkovice. Tyto naděje by mohly vzít jedním neuváženým a zaslepe-
ným rozhodnutím za své! 

Svoji podporu realizaci akce prezentoval na večerním jednání i starosta 
obce Chřenovice pan Jaromír Karel. Vyvracel obavy přítomných občanů z ná-
růstu dopravního provozu prostým faktem, že valná většina chatařů v Chřeno-
vicích pochází z opačného koutu republiky od Kolína a Kutné Hory. Od 
prvopočátku akce se jednalo o občasném průjezdu vozidel! 

Přítomní projektanti akce ing. Kolmaš a ing. Bořek trpělivě zodpovídali do-
tazy, reagovali na laická zpochybňování stavby a upozorňovali na povolení 
pouze občasného provozu aut. 

Po bouřlivém jednání přistoupili zastupitelé k hlasování. Sedmi hlasy 
„PRO" z osmi přítomných vzali petici občanů na vědomí, ale na svém rozhod-
nutí ve prospěch realizace stavby nebudou nic měnit. Sedm statečných zastu-
pitelů v čele se starostou Vášou dalo jasný signál, že jsou pevně přesvědčeni 
o správnosti svého rozhodnutí, že se vší odpovědností přistupují ke svým zá-
vazkům a myslí na budoucnost své obce a regionu. Díky chlapi. 

Stanislav Vrba 
předseda Svazku obcí mikroregionu Ledečsko 

DÚM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 
HUSOVO NÁMĚSTÍ 242 

Nabízí tyto aktivity: 
Víkend na horách II - Jilemnice 
10.-12. 2. 2006 (určeno dospělým, ro-
dičům s dětmi a mládeži nad 15 let) 
Ubytování v DM v Jilemnici. Večerní 
lyžování na Benecku, celodenní lyžo-
vání v areálu Horní Mísečky a dopo-
lední lyžování na Benecku. Cena 
zahrnuje dopravu tam i zpět, dopravu 
k vlekům, ubytování a 2x večeři. 
Uzávěrka přihlášek: 13. 1.2006 

cena: 890,- Kč 

STOB obezitě „Hubneme s rozu-
mem, zdravě a natrvalo." 
Nová aktivita, která navazuje na úspěš-
ný kurz, kdy při počtu 12 účastníků 
celkem ubylo 85 kg za 3 měsíce. Lekce 
( lx týdně) se skládá z přednášky lékaře 
a cíleného cvičení zkušené cvičitelky. 
Délka 3 měsíce. Zahájení v druhé polo-
vině ledna 2006. Uzávěrka přihlášek: 
22. 12.2005 cena: 1450,-Kč 

+ 15,- Kč/jedno cvičení 

Příměstský tábor o jarních 
prázdninách při Centru -

DDM v Ledči nad Sázavou 
Pro jarní prázdniny 2006 jsme připra-

vili Příměstský jarní tábor. Základna 
v budově Centra - DDM v Ledči nad Sá-
zavou. Tábor je vhodný pro děti od 2. do 
8. tříd. Tábor je se všeobecným zaměře-
ním - hry, sport, koupání, lyžování, sáň-
kování, bruslení, hry na PC, střelba ze 
vzduchovky, celodenní výlet, noční hra 
v Kutné Hoře (pobyt přes noc v budově 
DDM v Kutné Hoře), malba triček, ruční 
práce, výlety do přírody a hry v klubov-
ně. Obědy budou ve školní jídelně (kro-
mě čtvrtka, kdy si děti vezmou stravu na 
celodenní výlet do Kutné Hory). O vaše 
děti se bude starat spolehlivý personál 
s mnohaletými zkušenostmi v oboru prá-
ce s dětmi a mládeží. 

Termín Příměstského jarního tábora: 
27. 2.-3. 3. 2006 Cena: 950,- Kč 

V ceně tábora je - doprava do Světlé 
nad Sázavou, Kutné Hory + ubytování 
a bazén, vstupné na lední stadion, sjez-
dovka ve Světlé, trička + barvy na trička, 
materiál na ruční práce, obědy a snídaně 
v DDM v Kutné Hoře. 

Bližší informace a přihlášky obdržíte 
v Centru - DDM, Husovo náměstí 242, 
584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 
569 726 415, 723 935 092. (na žádost 
poštou zašleme), nebo na adrese: 
www.ddmledec.cz 
Uzávěrka přihlášek 6. 2. 2006! (nebo 
s naplněním kapacity) 

Po uzávěrce přihlášek od nás obdržíte 
tiskopis Prohlášení o bezinfekčnosti dítě-
te, tiskopis Prohlášení ošetřujícího léka-
ře, informace o způsobu placení pobytu 
a podrobné pokyny pro pobyt vašeho dí-
těte. Zina Kubová 

- hlavní vedoucí tábora 

t w i w 

http://www.ddmledec.cz


Informační servis 
• Složení školské rady při ZŠ 

Zvolením zástupců pedagogických pracovníků 
a zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků 
byla školská rada při Základní škole Ledeč nad 
Sázavou doplněna na potřebný počet devíti členů. 
Po tříleté funkční období bude školská rada praco-
vat v tomto složení: 
Zástupci zakladatele: Jaroslav Doležal, ing. Pavel 
Nácovský, Stanislav Vrba 
Zástupci pedagogů: mgr. Marie Čuchalová, Josef 
Koubský, Milan Štěpánek 
Zástupci rodičů: mgr. Jaroslava Bernáthová, mgr. 
Petra Drápelová, Iveta Vrbová 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků 
proběhly dne 24. listopadu v rámci třídních schů-
zek. Bylo odevzdáno 311 platných hlasovacích 
lístků a 12 neplatných. Nejvíce hlasů získala mgr. 
Petra Drápelová (142), druhá v pořadí skončila 
mgr. Jaroslava Bernáthová (87) a třetí paní Iveta 
Vrbová (85). Na čtvrtém již nevolitelném místě se 
umístila paní Jana Roulová (67) z Obrvanč a na 
pátém mgr. Lenka Nácovská (43 hlasů). 

• Sanace skalních masivů zahájena 
Chomutovská firma STRIX s.r.o. zahájila kon-

cem listopadu přípravné práce na zabezpečení 
skalních masivů Šeptouchov před jejich řícením. 
Postupuje podle projektu firmy IG Ateliér z Hřen-
ska. Prvním úkonem dodavatelské firmy bylo za-
bezpečení pomníku padlých na úpatí šep-
touchovských skal. Pomník byl zakryt ocelovými 
profily a dřevěným zastřešením, které ho ochrání 
před případným dopadem kamení. Na Šeptou-

chovských skalách budou za pomocí horolezecké 
výbavy velké kamenné bloky navrtány a pomocí 
pneumatických klínů rozmělněny na drobnější ka-
meny. Ty budou následně spouštěny na nábřeží 
pod skalami a odváženy na přechodnou skládku. 
Po dohodě s poskytovatelem dotace budou letos 
provedeny práce a dodávky za 5,13 mil. Kč. Se za-

bezpečením skalních masivů pod ledečským 
hradem bude započato až v příštím roce. 

• Schválena dotace na ledečskou lávku 
Jako součást státního rozpočtu na rok 2006 byla 

2. prosince v poslanecké sněmovně ČR z iniciativy 
poslance za ČSSD ing. Petra Zgarby schválena do-
tace pro naše město na rekonstrukci ledečské láv-
ky. Ta je od února tohoto roku uzavřena z důvodu 
jejího chatrného stavu a místní stavební úřad již vy-
dal rozhodnutí o odstranění nebezpečné stavby. Po 
zpracování projektu rekonstrukce požádáme o sta-
vební povolení a zorganizujeme výběrové řízení na 
dodavatele rekonstrukčních prací. Vlastní těleso 
lávky bude zřejmě odstraněno, mostní opěry opra-
veny a na nich bude vybudována lávka nová. O její 
konstrukci a vzhledu rozhodnou odborníci. 

• Nová plynová kotelna v ulici J. Haška 
Ledečské firma ATOS, s.r.o. na základě nájemní 

smlouvy s městem provedla na své náklady rekon-
strukci staré nevyhovující uhelné kotelny v bytovém 
domě čp. 603. Nejprve bylo nutné provést potřebné 
stavební úpravy místnosti kotelny, do které následně 
nainstalovali nový plynový kotel a moderní techno-
logii přípravy teplé užitkové vody. Rekonstrukční 
práce probíhaly po dobu tří měsíců a se zahájením 
topné sezóny byla nová kotelna připravena k provo-
zu. Původní technologické zařízení bude následně 
firmou ATOS demontováno a uvolněné prostory 
stavebně též upraveny. Nová kotelna dodává teplo 
i pro sousední bytový dům. Nehlučný, čistý a bez-
obslužný provoz nové plynové kotelny přispěje ke 
zlepšení podmínek v obytném domě a ke zlepšení 
čistoty ovzduší v centru města. Během roku tak byla 
firmou ATOS zrekonstruována a zplynofikována již 
třetí velká kotelna ve městě. 

• Příprava rekonstrukce Koželské ulice 
Správa a údržba silnic chystá na příští rok re-

konstrukci krajské komunikace 11/130 v Koželské 
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v úseku od Husova sboru až k čerpací stanici 
Adam. Rekonstrukce má zahrnovat opravu tělesa 
vozovky, dešťové kanalizace a chodníků. V úseku 
naproti prodejně Erb bude chodník rozšířen na 
potřebnou šířku 1,2 m na úkor vozovky. V součas-
né době se zpracovává projektová dokumentace. 
Realizace akce bude v režii Správy a údržby sil-
nic, která zde hodlá proinvestovat 5 mil. Kč. Re-
konstrukci chodníků bude hradit město Ledeč nad 
Sázavou. Akce bude koordinována s akcí Vodo-
vodů a kanalizací, které zde provedou rekonstruk-
ci dalšího úseku splaškové kanalizace v hodnotě 
1 mil. Kč. Kilometrový úsek krajské vozovky 
volá po rekonstrukci již delší dobu. Je posledním 
úsekem komunikace 11/130, který dělal našemu 
městu ostudu. 

• Zimní stadion má nové parkoviště 
Sportovní centrum - ledová plocha pod vlako-

vým nádražím má od konce listopadu nové parko-
viště a příjezdovou komunikaci. Po ročním 
provozu zimního stadionu jsme tak dokázali upra-
vit a dobudovat i jeho okolí. Parkoviště o rozloze 
1400 m2 má kapacitu 36 parkovacích míst. Jeho 
velikost je omezena biokoridorem řeky Sázavy. 
Plocha parkoviště a příjezdové komunikace je 
zhotovena ze zámkové dlažby a může být mimo 
sezónu využívána i jako dětské dopravní hřiště. 
Společně s parkovištěm byl zimní stadion dovy-
baven i novým veřejným osvětlení se sedmi stožá-
ry, byla upravena a dokončena kanalizace 
a provedeny finální terénní úpravy jak podél řeky 
Sázavy, tak i podél ulice Nádražní. Z jara budou 
tyto plochy osety a osázeny zelení. Před vstupem 
do zimního stadionu, kde je plánována dostavba 
vstupní haly a krytého plaveckého bazénu, je po-
nechána pouze štěrkem zpevněné plocha. Do kon-
ce tohoto roku bude též dokončena a zpřístupněna 
tribuna nad šatnami. Práce provádí v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách ledečská firma 
ATOS s.r.o. 

• Veřejně prospěšné práce 
Již třetí parta nezaměstnaných ukončila s listo-

padem svoji činnost při veřejně prospěšných pra-
cích. Uklízeli chodníky, parčíky, trávníky, 
odpadky, různá zapomenutá a neudržovaná zá-
koutí. Natírali zábradlí, uklízeli v kině a synagoze. 
V mnoha případech se jednalo o sisyfovskou prá-
ci, kdy druhý den po úklidu tam začali různí pobu-
dové odhazovat opět svoje odpadky. Stačí se 
podívat do kolejiště v Nádražní ulici! V mnohých 
případech se ale také občané města přidali sami od 
sebe k úklidu své ulice, nosili partě nezaměstna-
ných čaj, pomáhali povzbudivým slovem. Zazna-
menali jsme řadu pochvalných slov na pořádání 
veřejně prospěšných prací, kdy nám na úhradu 
mzdy party nezaměstnaných přispívá úřad práce. 
Město Ledeč nad Sázavou nese též částečné 
mzdové náklady a hlavně náklady spojené s odvo-
zem smetků a hromádek. Ty za celý rok přesáhly 
částku sto tisíc korun! 

Nezbývá než poděkovat všem ochotným spolu-
občanům, kteří též přiložili svoji ruku k práci na 
údržbě čistoty a pořádku ve městě. Těm nepořád-
ným a nezodpovědným, kteří znečišťují veřejná 
prostranství odpadky, patří naopak pokárání. 
Zřejmě by jim více vyhovoval a slušel život na 
smetišti! 

• Smuteční obřadní síň je opravena 
V polovině prosince byla dokončena akce Re-

konstrukce smuteční obřadní síně v Ledči nad Sá-
zavou. Nákladem téměř 2,5 mil. Kč byly 
rekonstruovány terasy, schodiště, místnosti pod 
terasou, elektroinstalace, čelní prosklená stěna. 
Rozsáhlou rekonstrukci prováděly pro Technické 
služby s.r.o. ledečské firmy TOST 
a ELOKOMPLEX+. Na terase byla sejmuta pů-
vodní dlažba, vybudována nová izolace s odvod-
ňovacím systémem a položena dlažba nová. 

Vstupní schodiště na terasu bylo po sejmutí ob-
kladu podbetonováno, vyrovnáno a obkladní des-
ky položeny po zdrsnění zpět. Zídky na terase 
byly opatřeny novým oplechováním a zábradlím. 
V místnostech pod terasou byly odstraněny naru-
šené omítky, provedena nová elektroinstalace 
včetně rozvaděče a provedeny omítky nové. Chla-
dící místnost byla kompletně zrekonstruována, 
zateplena izolačními panely a do místnosti byl in-
stalován nový chladící box, který v této fázi finan-
coval provozovatel. Ve vlastní obřadní síni byl 
zvětšen prostor o původní nevyužívanou chodbu, 
kde jsme nechali odstranit prosklenou stěnu. Pros-
tor obřadní síně byl nově vybílen. Akce byla doto-
vána ze státního rozpočtu částkou 1,8 mil. Kč. 

-sv-
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Katolický kalendář 
s Ledči nad Sázavou a okolím 

S neobvyklým nápadem, jak přiblížit li-
dem neznámé přec krásné církevní památky 
Vysočiny, přišel i tento rok fotograf a novi-
nář Tomáš Zdechovský. Nafotil sérii foto-
grafií soch, křížů, domovních znamení 
a kostelů, které vyšly v Katolickém kalen-
dáři pro rok 2006. 

Čtvrtinu snímků tvoří místa z Ledečska 
a okolí. Na fotografiích tak najdete ledeč-
ský kostel sv. Petra a Pavla, kostel Promě-
nění Páně v Kožlí či vzácný románský 
portál kostela sv. Víta v Zahrádce a další 
památky kraje Vysočina. 

Kalendář vznikl ve spolupráci s firmou 
Baloušek s. r. o., která vydává katolický ka-
lendář již popáté. Zájemci si mohou kalen-
dář zakoupit v ledečském kostele sv. Petra 
a Pavla a u některých prodejců kalendářů po 
celé České republice. kla 

Z p r á v a o p o č a s í 

Obecní pastýři 
Chov dobytka v našich zemích byl až do 

poloviny devatenáctého století pevně spjat 
s trojhonným hospodářstvím a vyznačoval 
se nedostatkem krmiv a dobrých pastvin, 
jimž byla věnována nepatrná péče. Dobytek 
se pásl na úhorech, ladech (tzn. většinou na 
pozemcích, které nebylo možno využít kpěs-
tování obilnin či jiných plodin), na pastvi-
nách (po celé feudální období byly 
společným majetkem obce) v lese (spásání 
travních porostů, ale i plodů buků a dubů), 
na loukách (po sklizni otav, na jaře do sv. 
Jiří - 24. 4.), a na podzim se vyháněl na 
pole, kde spásal ozimy po zámrazu. 

Společnou pastvu dobytka řídila obecní 
správa, jež zároveň v rámci své pravomoci 
pastvinami disponovala a najímala obecní-
ho pastýře - slouhu. Pastýřství, jako institu-
ce, je v českých zemích známa od 11. století 
a zachovala se až do zániku pastvy na spo-
lečných pastvinách koncem devatenáctého 
století, ojediněle se místy udržela donedáv-
na. Pastýřství nebyla funkce stálá. Pastýři 
byli najímáni zpravidla na rok (dobrý pastýř 
se mohl ve funkci udržet někdy až do své 
smrti a pastýřskou hůl dědil syn) a měli růz-
ná práva a povinnosti. Do služby se nastupo-
valo obvykle na sv. Martina a pastýř musel 
při nástupu složit tři zlaté jako závdavek, 
k nimž obec přidala rovněž tři zlaté. Za tyto 
peníze se koupilo pivo, pastýř dodal chléb, 
sýr a máslo a smlouva se zapila. Za svou 
službu dostal pastýř od obce pastoušku na 
bydlení, obecní louku, pole a od sedláků 
„sejpku" (sypané obilí), jež mu byla vyplá-
cena obyčejně na sv. Martina, někde na sv. 
Ondřeje. Kromě toho dostával peníze od 
chalupníků, kteří mu platili od kusu dobytka 
dva zlaté. Za sejpku musel pastýř vystrojit 
hostinu zvanou „bejkova svatba", na níž se 
podíleli i ostatní obecní sluhové (ponocný, 
hajný, kovář), kteří byli v tuto dobu rovněž 
vypláceni. ok 

SAZAVA MILOVANA. Na konci listopadu letošního roku se součástí programu 
setkání starostůposázavských měst ve Světlé nad Sázavou konal i křest knihy Františka 
Plevy — SAZAVA MILOVANA. V příjemném prostředí Rytířského sálu světelského 
zámku přijal místní starosta - Josef Bóhm řadu vzácných hostů, politiky, nakladatele, 
novináře a v neposlední řadě také mnoho starostů obcí a měst Posázaví. 

Rozsáhlé dílo vytisklo Nakladatelství Nová tiskárna Pelhřimov. Čtenář tu najde 
mnoho informací, které jsou spojeny s touto oblíbenou českou řekou. Text je doplněn 
1300fotografiemi, mapami, rytinami a starými pohlednicemi. 

Start tedy měla kniha důstojný a první ohlasy má dílo rovněž velmi příznivé a na 
předvánočních pultech se sotva ohřívá. K dostání je v ledečském informačním centru 
a v mnoha dalších knihkupectvích v kraji. ok 

Počasí od pradávna ovlivňo-
valo život lidí. Proto je snaha 
porozumět vlivu počasí a před-
vídat, jak bude v nejbližších 
dnech a měsících. 

Nej starší meteorologická sta-
nice v Čechách je již od roku 
1752 v pražském Klementinu. 
A právě zde se začalo 26. dubna 
1775 s pravidelným zapisová-
ním počasí. Málo ledečských 
občanů ví, že takové sledování 
počasí probíhá i v jejich městě. 
V minulosti zapisoval pro Čes-
ký hydrometeorologický ústav 
v Praze - Komořanech počasí 
pan učitel Josef Brož v Horní 

Ledči. Když pro svůj věk nemohl tuto povinnost zastávat, zasvětil do této činnosti svou příbuz-
nou, paní Janu Gygalovou. Ta se proto od roku 1991 stará o hlášení počasí z Ledče. S měřením 
začínala ještě při své práci v Kovofiniši a pokračuje i dnes, kdy je již v důchodu. Její zajímavá 
práce spočívá v měření a zapisování atmosférických jevů, časové údaje o jejich trvání a intenzitě. 
Paní Gygalovou byste našli v domku Na Rámech. Každé ráno kolem sedmé hodiny provádí na 
malé zahrádce měření. K tomu účelu zde má srážkoměrnou nádobu. Vodu vylévá do odměrky 
a výsledek zapisuje. V zimě musí samozřejmě nejdříve před měřením roztát sníh. Měření má pak 
hodnotu spadu za dvacet čtyři hodin. Výsledky za celý týden pak ohlásí vždy v pondělí do Komo-
řan. Velký výkaz pak zasílá jednou za měsíc do hydrometeorologického ústavu. 

Zeptali jsme se paní Gygalové, kteiý letošní měsíc měl nejvíce srážek. Odpověď zněla: čer-
venec, kdy za měsíc spadlo 156 litrů vody na lm2. Nejvíce sněhu pak napadlo 15. února, kdy za 
dvacet čtyři hodin napadalo 25 cm sněhu. V létě musí také sledovat výskyt bouřek.Ty se rozdě-
lují na místní nebo vzdálené. Zapisuje se také výskyt kroupových přeháněk. V zimě se musí 
sledovat náledí a mrznoucí mrholení. 

Mimo toto pozorování se od května do konce srpna každé pondělí podává zpráva na poboč-
ku Českého meteorologického ústavu v Hradci Králové. Zde mají zájem o úhrn srážek za pře-
dešlé dny. Hlášení je potřebné pro prognózu stéblolamu a plísně bramborové. 

Pozorování počasí a jeho zapisování je záslužná práce, ale i pro paní Janu životní koníček. 
Dokáže o něm vyprávět tak, že zaujme i laika. Její práce je po zásluze oceňována pracovníky 
ústavu, zvláště její velká spolehlivost. Jen málo dní po celou dobu měření ji zastoupil manžel 
nebo dcera. Až půjdete brzy ráno kolem jejich domku, uvidíte paní Gygalovou při měření srá-
žek, uvědomíte si, že je jednou z těch, o kterou se opírají i budoucí předpovědi počasí u nás. 

Přejeme jí hodně síly do dalších let a aby mohlaještě dlouho sloužit k prospěchu nás všech. 
František Pleva 

Její zajímavá práce spočívá v měření a zapisování atmosférických jevů, časové údaje o je-
jich trvání a intenzitě. 
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Z KRONIKY 
1925 
Dne 4. prosince konána schůze městského zastupitelstva. Předsedal starosta města Jo-
sef Křivohlavý. Udělena definitiva Otakaru Linhartovi, jako městskému tajemníku. 
Služné jeho činí i s přídavky ročně 14.877 Kč. 60 h. aneb měsíčně 1.239 Kč. 80 h. Za 
mimořádnou píli přiznána mu remunerace měsíčně 100 Kč. do odvolání. Týž slíbil 
vždy poctivě a svědomitě plniti povinnosti v úřadě. 
Eleklrizace města provedena celkovým nákladem 440.000 Kč. Elektrizaci provedla 
firma Bartelmus a Donát. Elektrická energie odebírá se od Jihočeských elektráren-
ských podniků v Českých Budějovicích. Nákupní cena 1 Kč světelného proudu činí 
1 Kč. 90 h. 
Jako třetí policejní strážník přijat do služeb města František Kadlec, obuvník. 
Tělocvičné jednotě Sokol v Ledči udělena podpora 15.000 Kč dříví a kámen na stavbu 
sokolovny. 

1930 
Dne 20. listopadu konána schůze městského zastupitelstva. Předsedal nově zvolený 
starosta města Josef Bašta. Jednáno o stavbě nového domu pro okresní úřad. Okresní 
výbor činí různé potíže, kterými staví město do kritické finanční situace. Po dlouhé de-
batě, vzdor této situaci, usneseno zadati novostavbu domu bez zadního traktu, ježto 
okres se zdráhá přispěti třetinou stavebního nákladu. Podmínka zadání, že stavba celé-
ho domu nepřekročí tři miliony korun a že stát přispěje jednou třetinou nákladů staveb-
ních a udržovacích. Na provedení prací zemních, zednických, betonářských a dodávku 
železa navrženi: 1. spojené firmy Skřivánek - Svoboda - Sulc, za - 1,769.958 Kč. 90 h. 
- 2. Antonín Chromosta Čáslav za 1,801.465 Kč. 80 h. - 3. Václav Pospíšil Praha, za 
I,624.549 Kč. 70 h. Doporučeno, by práce byly zadány firmám uvedeným pod 1. neb 
2. z toho důvodu, že jsou ve spojení s místními podnikateli. Na provedení prací kame-
nických doporučení František Kranda z Ledče n. Sáz. a Antonín Podpěra ze Světlé n. 
Sáz. za 104.129 Kč. Na provedení prací klempířských doporučen Maxm. Steiner 
z Ledče, za 54.011 Kč. 65 h. Na provedení prací pokrývačských doporučen Štěpán Jed-
lička z Ledče nad Sáz. za 55.337 Kč. 50 h. K provedení prací s instalací hromosvodů 
doporučen Julius Patočka z Ledče n. Sáz. za 4.217 Kč. 19 h. 
Okres ledečský proti původnímu ujednání požaduje na stavbu silnice z Ledče do Obr-
vaně příspěvek 30.000 Kč. a výkup pozemků. Této žádosti se nevyhovuje vzhledem 
k původnímu ujednání. 
Městský tajemník Otakar Linhart svým právním zástupcem Krausem, advokátem 
z Čáslavi, podal stížnost proti dočasné suspenzi. Spořitelna města Čáslavě obstavila 
exekučně služební požitky Otakara Linharta pro směneční dluh. 
Dne 16. prosince byla konána schůze městského zastupitelstva. V těchto schůzích věc 
náležitě podrobně projednána a zjištěno, že Linhart hrubě porušil své povinnosti slu-
žební ke škodě obce. Žádá, aby Linhart, v důsledku toho byl propuštěn ze služby bez 
nároku na penzi. 
Úprava ulice Poděbradovy zadána staviteli Františku Vorlíčkovi ofertním řízením za 
II.090 Kč. 20 hal. Antonín Major společníci podali rekurz proti stavbě domu pro 
okresní úřad. Rekurz byl okresním úřadem zamítnut, ježto byl podán pozdě. 
Uzavřena další krátkodobá zápůjčka 160.000 Kč. u Okresní hospodářské záložny 
v Ledči n. Sáz. na vodovod. Jednáno o úpravě ulice Havlíčkovy. Starosta města přeje 
přítomným členům příjemné Vánoce, ježto tato schůze jest v tomto roce poslední. 

1935 
Dne 12. listopadu. Schůze městského zastupitelstva. Přiznáno domovské právo Václa-
vu Trtíkovi ze Služátek a Josefu Tesárkovi z Hněvkovic. 
(Obecní dávka z masa.) 
Obecní dávka z masa podle dohody ustanovena místním řezníkům paušálem měsíčně 
a to Václavu Horáčkovi 10 Kč., Jaroslavu Jelínkovi 15 Kč., Antonínu Novákovi 10 
Kč., Janu Novákovi 95 Kč., Ladislavu Papežovi 50 Kč. Janu Prokopovi 95 Kč., Jaro-
slavu Peškovi 95 Kč., Josefu Ryšavému 15 Kč., Josefu Tvrdíkovi 95 Kč. a Karlu Třís-
kovi 130 Kč. Paušál dohodnut na dobu jednoho roku. Projednán a schválen rozpočet na 
rok 1936. Proti schválení rozpočtu hlasovalo pět členů. 
(Ustanovení měst. vodáka.) 
Dne 25. listopadu. Městská rada. Za vodáka pro městský vodárenský podnik přijat Ja-
roslav Rotter, který byl na stavbě vodovodu zaměstnán u firmy Ing. Dr. Bureš, jako dí-
lovedoucí. O toto místo řádalo 12 uchazečů. Městský vodovod jest z největší části 
postaven. Pracuje se ještě na kanalisaci, kladení vodovodního potrubí a úpravě komu-
nikace v Havlíčkově ulici. 
Dne 10. prosince. Městská rada. Pan děkan Václav Vačkář, při odchodu do penze, roz-
loučil se starostou města s přáním všeho zdaru městu, v jehož správě byl účasten dvacet 
roků. Panu děkanovi odeslán písemný projev s upřímným přáním zdraví v zaslouže-
ném odpočinku. 
Dne 19. prosince. Schůze městského zastupitelstva. Biskupské konsistoři v Hradci 
Králové odeslán písemný projev, aby duchovní správou zdejšího děkanského úřadu 
byl pověřen dosavadní oblíbený administrátor páter Josef Šulc, jehož milá povaha a sr-
dečný styk s občany města dávají záruku, že bude zachován velmi dobrý a srdečný po-
měr duchovní správy ke všem příslušníkům města. 

Tělocvičná jednota Sokol v Ledči 
nad Sázavou přeje všem příznivcům 
sportu a pobytu v přírodě krásné 
a pokojné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hlavně pevné zdra-
ví a optimizmus. Nechť mají všichni 
tak laskavé a prozářené tváře (včetně 
čertů), jako to bylo na naší mikuláš-
ské oslavě v prosinci letošního roku. 

H. Horáková 

V předvánočním čase 
Těžko najdeme jiné svátky, které se po 

dlouhá staletí udržují po celém křesťan-
ském světě. I když jde vlastně o svátky 
církevní, Vánoce si dávno přivlastnili 
i nevěřící. Rozsvícený vánoční strome-
ček, pod ním dárky a rozzářené dětské 
oči jsou obrázkem, na který se těší lidé té-
měř ve všech zemích světa. 

Předchůdci Vánoc byly různé pohan-
ské slavnosti zimního slunovratu - tedy 
období počátku prodlužování denního 
světla po 22. prosinci. Ve druhé polovině 
prosince ještě bývaly další dva rozšířené 
pohanské svátky - dionýzie a saturnálie, 
dionýzie byly starořecké slavnosti ve 
znamení boha plodnosti Dionýza a kro-
mě dubna se pořádaly také koncem pro-
since. Jejich nedílnou součástí byly různé 
veselé průvody a divadelní představení. 

Saturnálie zase probíhaly ve starém 
Římě vždy od 17. prosince po celý týden 
a byly zasvěceny bohu rolnictví Saturnovi. 

Po dobu jejich trvání se přechodně sma-
zaly rozdíly mezi pány a otroky a na těch-
to několik dní v roce si byli všichni rovni. 

Církvi se ani jedny vcelku nevázané 
o hodně veselé oslavy nelíbily. Do té 
doby také nebylo přesně známo datum 
Ježíšova narození. Papež Liberius roku 
354 vyřešil obojí. Určil datem narození 
25. prosinec, a to i proto, aby křesťanský-
mi svátky potlačil saturnálie a dionýzie. 
A tak od tohoto roku se postupně začínají 
slavit Vánoce. 

Samy Vánoce jsou vlastně souborem 
několika svátků. Po Štědrém dnu, Božím 
hodu vánočním a svátku sv. Štěpána ná-
sleduje ještě zapomínaný svátek Mláďá-
tek, kdy podle bible dal krutý král 
Herodes pobít betlémská nemluvňata. 
Poslední svátek je až po Novém roce, a to 
6. ledna - Tří králů. Ti podle bible přijeli 
z daleké Mezopotámie poklonit se nově 
narozenému vykupiteli světa. 

Po všechna ta dlouhá staletí byly Vá-
noce svátky míru o klidu - vždyť dříve se 
o Vánocích přerušovaly války. To, jaké 
budou ty letošní, máme každý z nás zcela 
ve vlastní režii. Určitě není třeba zahr-
nout své nejbližší drahými dárky. Možná 
by je víc potěšilo více péče a zájmu, ok 



Jsou námi volení 
poslanci našemu 
městu užiteční? 
Jsou námi volení poslanci našemu 

městu užiteční? Když vyhodnotíme ak-
tivity poslance ing. Jana Kasala 
(KDU-ČSL) zaměřené na naše město, 
tak můžeme s radostí říci, že ano. Na za-

čátku letošního roku místní organizace 
KDU-ČSL iniciovala besedu Jana Kasa-
la s občany Ledče nad Sázavou a to 
v rámci jeho „spanilé jízdy" po Vysoči-
ně. V průběhu diskuse oslovil poslance 
Jana Kasala významný podnikatel a ob-
čan města pan Ing. Jiří Kroužek s žádostí 
o pomoc při řešení problematiky rozsa-
hu rychlé záchranné služby s ohledem 
na dojezdové vzdálenosti a potřeby ob-
čanů Ledče nad Sázavou. 

Jan Kasal osobně inicioval několik 
jednání se zástupci města Ledče nad Sá-
zavou, s Ing. Jiřím Kroužkem, s hej-
tmanem kraje Vysočina Ing. Vystrčilem 
(ODS) i radními kraje Vysočina pro ob-
last sociální politiky Bc. Jiřím Vondráč-
kem a panem Jaroslavem Poborským 
(oba KDU-ČSL). Výsledkem těchto 
čtyřstranných jednání je zachování 
rychlé záchranné služby s jejím avizo-
vaným rozšířením. Přínos práce poslan-
ce Jana Kasala pro naše město zhodnotil 
pan Ing. Jiří Kroužek při diskusi v rám-
ci „minikotle" s Janem Kasalem dne 
24. 11. 2005. Janu Kasalovi poděkoval 
za jeho osobní angažovanost v proble-
matice RZP a jejího zachování. Je mi 
tedy milou povinností se k tomuto podě-
kování připojit a rozšířit je o poděkování 
panu Ing. Jiřímu Kroužkovi za jeho 
osobní iniciativu i o poděkování panu 
Bc. Jiřímu Vondráčkovi - radnímu kraje 
Vysočina. 

Ostatní aktivity Jana Kasala pro naše 
město, a to zejména v oblasti sociální, 
jsou obecně známé, nicméně zvláštního 
poděkování zasluhuje zprostředkování 
sponzorského daru ve formě užitkového 
automobilu Renault Trafíc pro ledečský 
stacionář Petrklíč. Slavnostní předání 
tohoto daru stacionáři Petrklíč proběhlo 
dne 3. 11. 2005 za účasti Jana Kasala 
a zástupců města i kraje Vysočina. 
Šťastně ujetým kilometrům požehnal 
v promluvě ThDr. Jan Bárta, duchovní 
správce farnosti Ledeč nad Sázavou. Je 
tedy patrné, že spolupráce občanů i pod-
nikatelů s poslanci ve prospěch města 
s sebou přináší pozitivní úspěchy. A to 
je dobře. Martin Slavíček 

Vojenská posádka v Hněvkovicích 
Na bývalém okrese Ledeč nad Sázavou nikdy nebyly stálé vojenské posádky 

či vojáci. Avšak výjimky bývaly v dobách válečných i těsně po válce. Ale někdy 
v 50. letech minulého století se započalo s výstavbou skladů v lese východně od 
Hněvkovic. Bývala později v těchto objektech pěstírna žampionů. Pochopitelně 
tehdejší muniční sklad se musel hlídat a tak se v Hněvkovicich ocitli vojáci 
strážní roty, pro něž bylo potřeba postavit ubikace. Proto se využila (jemně řeče-
no) fara, odkud byl vystěhován farář a v objektu se pak musel ještě vystavět dře-
věný barák pro mužstvo, jídelnu a ubytovnu. 

Můj přítel, který se sem jako voják dostal až ze Šumavy, dodnes vzpomíná 
s nostalgií na tento kraj u Dolních Královic, i když nyní žije daleko odtud. Sluší 
se připomenout, že tam sloužil v pohnuté době tzv. berlínské krize (stavba ber-
línské zdi v roce 1961). Situace tehdy nebyla pro mír ta nejpříznivější. 

Kupodivu právě tehdy Hněvkovice vzpomínaly 700. výročí založení hornické 
osady v roce 1262. V Hněvkovicích je také gotický kostelík s románskou věží. 
Proto tenkrát obec vydala brožurku připomínající toto významné výročí. I když 
jsem na těchto stránkách před časem připomínal význačného hněvkovického ro-
dáka a účastníka 2. odboje plk. gen. štábu Prokopa Kumpošta, tak tam o něm 
zmínka nebyla. Dokonce navštěvoval tehdejší měšťanskou školu v Ledči nad 
Sázavou. Po válce byl perzekuován a je pochován ve Zbraslavicích. To tehdy 
vojáci pochopitelně nevěděli, ale dozvěděli se o dalším účastníku odboje, les-
ním adjunktu Karlu Pulcovi. Jeho život vyhasl v lednu 1945 v Kobylím dole. 
U blízké lesovny je jeho pamětní deska. 

A jak to bylo s vojáky? Tedy na faře měl kancelář velitel muničního skladiště 
a dále pak tam působilo ještě 5 důstojníků a rotmistr. Mužstvo bydlelo v dřevě-
ném baráku. Kam se poděl tehdejší farář, který musel faru opustit, to vojáci ne-
věděli. V neděli pak býval malý kostelík zaplněn věřícími z obce i okolí. 

A jak tam vojáci žili? Střežení objektu se provádělo podle strážních pravidel: 
po obědě byly přípravy do stráže a druhý den po skončení stráže měly odpoledne 
do večera volno. Vzdálení od Hněvkovic bylo tedy prakticky nemožné, nebylo 
na to mnoho času. I tak se však dostali k Zelivce pod obcí a dodnes na to krásné 
údolí rádi vzpomínají. Dostali se až k Čertovým děrám. Do Ledče k lékaři se 
chodilo pěšky. Vojáci si však vymohli, že jednou za 14 dní je vozili autem do 
Kovofiniše, kde se mohli vykoupat. I do stráže se chodilo pěšky. Velice rádi 
vzpomínají na skvělého pana řídícího, který vzorně vedl místní knihovnu. Vojá-
ci si tam chodívali půjčovat knihy a bylo to milé povyražení z vojančiny. 

Jak už bylo napsáno, strážní rotě velel plukovník a podobně jako důstojníci 
zde byli podle dojmu vojáků „za trest". Velitel se s tím vůbec netajil a zdravili ho 
„Dobrý den!", a to bez salutování. S vojáky hovořil i o stalinském kultu osob-
nosti - asi věřil, že se dočká nějaké rehabilitace. 

Ledečsko také vojáci poznávali, když jezdívali pro kámen do lomu u Lipnice 
nad Sázavou. Přítel si na romantický lom i krajinu u Dolního Města a Lipnice 
dodnes rád vzpomíná. Bylo to příjemné vytržení z denních vojenských povin-
ností.Tak tolik vzpomínky jednoho vojáka na vojenskou službu v Hněvkovicích 
na Ledečsku. Dr. Miroslav Vostatek 

10 \*m%čmš MCtyíMY 



Specialista na okna, dveře a_stěny_ 
z plastu, dřeva a hliníku 

Přijďte si k nám pro mimořádné 
zimní slevy na Vaše okna! 

PKS MONT, a s. 
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou 
tel; 566 697 310, fax: 566 697 393 
e-mail: obchod.mont@pks.cz 
Záruka kvality! CSN EN ISO 9001:2001 

www.pks.cz 

Zimní sleva! 
VOLEJTE ZDARMA 
800 23 00 23 

BRABEC ZDENĚK 
- LAKÝRNÍK, MALÍŘ 

děkuje všem svým zákazníkům 
za zachovanou přízeň, přeje mnoho 

zdraví a štěstí v roce 1006. 

BRABEC ZDENĚK 
- LAKÝRNÍK, MALÍŘ 

HABREK 54 
NABÍZÍ: 

• NÁTĚRY OKEN, DVEŘÍ 
• MALÍŘSKÉ PRÁCE 

• MONTÁŽ SILIKONOVÉHO 
TĚSNĚNÍ 

® 603 80 73 32 

VÝKUP KOVŮ M&T 
Firma M&T nově otevírá výkupnu 
barevných kovů v areálu Sázava-

nu, Okružní 600, ve Zruči n. S. 

Nabízíme: 
vysoké výkupní ceny 

odvoz do 10 km zdarma 
příjemnou spolupráci 

Otvírací doba: 
PO-PÁ 8,30-17 

SO 8,30-13 

Kontakt: 
605 511 789 
777 181 488 

OKLUB Zruč nad Sázavou 
ve spolupráci s oddělením kultury MěU Zruč nad Sázavou 

a společností Konica Minolta Photo Imaging Czech, s.r.o. 

vyhlašuje 

O Č N Í K 
F O T O S O U T Ě Ž E 

soutěžní podmínky: 
1. Soutěž je vyhlášena pro občany Posázaví. 
2. Soutěže se nesmí zúčastnit profesionální fotografové ani členové 

fotografických kiubů a sdružení. 
3. Téma fotografií je voiné. Fotografie mohou být černobílé i barevné. 
4. Rozměr fotografií: minimálně 10x15cm, maximálně 30x40cm včetně 

případné pasparty. 
5. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích: A- do 15 let, B- nad 15 let. 
6. Maximální počet fotografií od jednoho autora je 5 kusů. Fotoseriály 

a cykly se do soutěže nepřijímají. 
7. Fotografie musí být na rubu označeny štítkem, na kterém bude 

uvedeno: jméno a příjmení autora, celá adresa bydliště, věk autora, 
soutěžní kategorie a název snímku. (Nepopisujte přímo fotografie) 

8. Autorské právo zůstává zachováno autorovi. Dopisování týkající se 
soutěže není možné. 

9. Pokud autor obesílá soutěž snímkem zhotoveným digitálním 
fotoaparátem, nebo editovaným počítačem Tyto fotografie musí být v 
provedení na fotopapíře. 

10. Hodnocení fotografií provede porota jmenovaná Fotoklubem Zruč n.S. 
Její rozhodnutí je nenapadnutelné a konečné. 

11. V obou kategoriích bude hlavní cenou digitální kompaktní fotoaparát 
Konica Minolta Dimage E500. 
Další věcné ceny - barevné filmy KONICA Centuria - budou uděleny 
v obou kategoriích bez udání pořadí. 

12. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, popř. sloučit či 
přerozdělit. 

13. Autoři budou vyrozuměni a výsledky soutěže zveřejněny 
v regionálním tisku a na internetu. 

14. Pořadatelé si vyhrazují právo oceněné fotografie a jména autorů 
publikovat v tisku a na internetu. 

15. Ze všech soutěžních fotografií bude uspořádána výstava. 
Na vernisáž této výstavy budou pozváni všichni autoři. 

16. Pokud autor požaduje vrácení svých fotografií, musik nim přiložit 
řádně ofrankovanou obálku s adresou. Fotografie si bude možno 
také vyzvednout osobně na oddělení kultury MěÚ Zruč n. S. 

17. Fotografie do soutěže předejte osobně nebo zašlete na jednu 
z těchto adres: 
-odd. kultury MěÚ, paní Janatová, 285 22 Zruč nad Sázavou, 

tel.: 327 531 194 
-Eda Janovský, Slunný vrch 783,285 22 Zruč nad Sázavou, 

tel.: 327 531 769 
18. Uzávěrka soutěže je 20.12.2005 (rozhoduje datum poštovního 

razítka) 
19. Svou účastí souhlasí autor s výše uvedenými podmínkami. 

Další informace o soutěži: na www.zruc.cz, 
na odd. kultury Měl) Zruč n.S. 
na tel.327 531 769 (Eda Janovský), 

777 26 86 47 (Jaroslav Bouma) 

hlavní sponzor soutěže 

KONICA MINOLTA 
mediální partneři soutěže 

Kutnohorskýdeník ^ W i f i ř 
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Martin Píbil 
S A L M O N - c h o v r y b 

Ledeč nad Sázavou 
zajišťuje 

tradiční prodej vánočních kaprů 
Místo prodeje: Rybárna v Barborce 

Datum prodeje: 
19.-23. 12. 2005 od 9-16 hod, 

U místě prodeje zajištěno 
odborné zabití a vykuchání ryb 

včetně opracování. 

V prodeji další druhy ryb: 
pstruh, candát 

Telefon: 
569 721 100, 569 726 465 - večer 

Od 25. 11. 2005 by( též zahájen 
stálý prodej Pstruhů 

- každý Pátek od 14-16 hod. 

Po tel. dohodě kdykoliv. 

INZERCE 
Prodám garáž Na Rámech v Ledči n. S. 
Tel : 737 829 769. 

Prodám dubové podlahy, schody, střeš-
ní okna. Tel.: 777 788 164. 

RESTAURACE CENTRAL 
Po celý prosinec letošního roku 
jsou v RESTAURACI CENTRÁL 

nabídky denních jídel jen za 49,- Kč 

Přejeme všem našim hostům příjemné 
Vánoce a úspěšný rok 2006. 

RESTAURACE CENTRÁL 
Husovo nám. 

g 569 72 66 06 

Oznámení 
Po kratší nemoci zemřel v pátek 4. lis-

topadu 2005 ve věku nedožitých 93 let 
pan FRANTIŠEK UHER, okresní školní 
inspektor v. v. Zarmoucená rodina 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
5. 12. Kšíkalová Marie 

Zoufalka 11.970 
9. 12. Kšíkal Vladimír 

Zoufalka II. 970 
12. 12. Jelínek Josef, Na Rámech 669 
13.12. Píška Bohuslav, Pivovarská 703 
75. narozeniny oslaví 
14. 12. Sukdolák Stanislav 

Zoufalka II. 984 
80. narozeniny oslaví 
1. 12. Urbanová Jiřina 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 
Narozeni 
Karel Kouba 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 
Zemřeli 
Dušková Marie Kroutilová Marie 
Kůrka Milan Málková Vlasta 
Nekvasilová Marie Rajdlová Marie 
Uher František Uhlířová Irena 
Volejníková Miloslava 
Vykouřil Jaroslav 

Blahopřání 
Dne 3. 12. oslaví pan František Ku-

lík svůj svátek a 5. 12. své 90. naroze-
niny. A proto bychom Ti chtěli tímto 
způsobem popřát všechno nej lepší, 
hodně zdravíčka a zároveň bychom Ti 
chtěli poděkovat za vše, co jsi pro nás 
udělal. To vše a mnohem více Ti přeje 
pravnučka Míša, děti a vnoučata s rodi-

Anna a Jindřich Kopeckovi oslaví 
dne 31. 12. 2005 svou zlatou svatbu. 

Všechno nej lepší, hodně zdraví, štěstí 
a lásky do dalších společných let přejí 
dcery Liběna a Jindřiška s rodinami. 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V LEDNU DO KINA! 

4.1. KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ 
17.30 Jake a Will, jak se familiérně nazývají 
19.30 Jakob a Wilhelm Grimmové, cestují Na-

poleonem okupovaným Německem a vy-
hánějí čarodějnice, které předtím na 
důvěřivé vesničany sami nastraží. Až jed-
nou narazí na strašidla, s kterými budou 
muset svést vyrovnaný boj... 

7. 1. ŠTĚSTÍ 
19.30 Film o zázracích obyčejných lásek 
11.1. ČTYŘI BRATŘI 
19.30 Bratři se znovu setkávaj í až na pohřbu své 

matky a při té příležitosti se začnou zají-
mat o to, zda zemřela skutečně při náhod-
né střelbě v supermarketu. Když zjistí, že 
policejní verze má až příliš mnoho děr, 
začnou po vrahovi pátrat na vlastní pěst a 
ospalé předměstí Detritu tím promění 
v peklo... 

14. 1. ŘÍŠE VLKŮ 
19.30 V turecké čtvrti Paříže jsou nalezeny tři 

brutálně zavražděné, zohavené ženy, kte-
ré si jsou nápadně podobné. Případ dostá-
vá na starost Paul Nerteaux, houževnatý 
policejní kapitán, který požádá o pomoc 
bývalého kolegu Jeana - Louise Schiffe-
ra. Schiffer se totiž vyzná v podsvětí a po-
užívá tvrdé vyšetřovací metody 

18.1. OLIVER TWIST 
19.30 Adaptace klasického románu Charlese 

Dickense o sirotkovi, který se v Londýně 
stává členem dětského gangu kapsářů. 
V režii Romana Polanského 

21. 1. ZLOMENÉ KVĚTINY 
19.30 Don Johnston dostane ve chvíli, kdy mu 

dá jeho přítelkyně kopačky, pozoruhodný 
růžový dopis. V něm je psáno, že má 
syna, který by po něm mohl údajně pátrat. 
A tak se Don vydává na cestu po USA, 
aby se setkal se svými láskami a zjistil, co 
je na tom všem pravdy 

25.1. VINCI 
19.30 Nový film režiséra J. Machulského. Zlo-

děj uměleckých děl Suma je ze zdravot-
ních důvodů propuštěn z vězení. Zařídil 
mu to překupník Gruby, který plánuje 
krádež století. Vybral si skvost krakov-
ského Muzea Czartoryskich, da Vinciho 
Dámu s hranostajem... 

28. 1. HOTEL RWANDA 
19.30 Hotel Rwanda je natočen podle skuteč-

ných událostí a popisuje příběh hotelové-
ho manažera Paula Rusesabaginy, který 
poskytl přístřeší tisícovkám uprchlíků bě-
hem rozsáhlé genocidy v občanské válce 
v africkém státě Rwanda. 

Kletba bratří Grimmů v Ledči 
V červenci ROKU 2003 probíhalo na 

ledečském hradě natáčení britsko-čes-
kého dobrodružného a fantastického fil-
mu Kletba bratří Grimmů. Mnozí si pa-
matují na náročné kulisy ulice, která 
vyrostla na prvním nádvoří ledečského 
hradu. V příběhu Jakoba a Wilhelma 
Grimmových se představí v hlavních ro-
lích herci - Matt Damon a Heath Ledger. 
Z českých herců v něm uvidíme Tomáše 
Hanáka, Miroslava Táborského, Barbaru 
Lukešovou, Pepu Nose a další. 

Tento film se bude promítat v ledeč-
ském kině 4. ledna 2006 od 17.30 
a 19.30 hodin. 

Zveme vás všechny, kteří si chcete při-
pomenout zajímavou podívanou z natá-
čení filmu, která se před dvěma lety 
naskytla návštěvníkům místního hradu, 
a v neposlední řadě se také nechat vtáh-
nou do děje i obrazů fantaskního světa 
pohádek a lidských osudů. -fp-

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěv-
ky představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 
569 729 511, fax: 569 726 684, e-mail: mesto@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod 
značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95,5.5.1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. 
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