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Pozdrav školy 
Hola, škola Hola, hola, 
už se těší: volá škola: 
Buď školáčku pozdraven! Přijdi, přijdi, připraven! 

T I V* / 1 / X v / v-fl O Přivítaní prvňačku 
Tak jako loni navštívili jsme první školní den společně s panem ředitelem Kosprdem 

nové školáky. Do třech prvních tříd jich letos nastoupilo 62. Popřáli jsme společně všem 
prvňáčkům hodně úspěchů, samé pěkné známky, třídním učitelkám a rodičům trpělivost 
a pevné nervy. 

Stejně jako loni jsme nepřišli s prázdnou. Tentokrát nás doprovázel zástupce firmy 
MEDIRECO, a.s. Praha (nový vlastník společnosti Nemocnice Ledeč-Háj, s.r.o.) pan Mar-
tin Vlček a pomocníci z producentského centra PROFIL s třemi velkými košíky naplněnými 
hračkami a sladkostmi. Každé z přítomných dětí bylo obdarováno několika dárky. 

Po přivítání prvňáčků jsme s vedením Základní školy Ledeč nad Sázavou projednali ně-
které náměty na vzájemnou spolupráci na akcích výchovného charakteru. Město hodlá pod-
porovat iniciativu učitelů i rodičů při organizování mimoškolních aktivit, podporovat vznik 
sportovní třídy či kroužku, pořádání výstav, přehlídek a vystoupení žáků. První velkou spo-
lečnou akcí bude návštěva náčelníka generálního štábu a patrona stonožkového hnutí Na 
vlastních nohou generálporučíka Pavla Štefky, který přislíbil na přelomu září a října uspořá-
dat na motokrosovém závodišti přehlídku vojenské techniky a bojových akcí. Zvací dopis 
s návrhem programu jsme panu generálovi zaslali již o prázdninách a podepsali společně 
s panem ředitelem Kosprdem. 

Vedoucí odboru samosprávy ing. Pavel Nácovský nastínil vedení školy možnosti, které 
se jim nabízí propojením školy s metropolitní sítí LeNet. Nejde jen o společné aplikační 
prostředí a ekonomickou agendu, o využití internetu a kopírovací techniky, ale též o změnu 
objednávkového systému stravenek, o využití školní kuchyně pro přípravu obědů pro oby-
vatele Domu s pečovatelskou službou, o oživení a větší zapojení dětského parlamentu. 

Místostarosta Jaroslav Doležal se zástupcem ředitele Milanem Štěpánkem řešili provoz-
ně technické požadavky školy. V závěru prázdnin jsme provedli nejnutnější rekonstrukční 
práce ve školní kuchyni a ve spolupráci s firmou ATOS chystáme rekonstrukci školních ko-
telen. Drobnější opravy elektroinstalace a zdravotechniky řešíme průběžně po celý rok. Na 
rekonstruované budově ZŠ v Komenského ulici provoz odhalil též některé nedostatky, 
střešní okna bude nutné vybavit žaluziemi, novou střechou na některých místech zatéká, po-
čítačová učebna čeká na počítače z radnice. Jako zřizovatel základní školy musíme k těmto 
požadavkům vedení školy přistupovat zodpovědně a kromě slavnostního a milého vítání 
prvňáčků najít společnou notu s vedením školy i při řešení všech výše uváděných problémů 
a námětů. 

Velké naděje vkládáme do zřízení rady školy, které nám nový školský zákon ukládá jako 
povinnost. Rada školy začne vznikat po prvních třídních schůzkách letos na podzim. V prv-
ních třídách jsem zahlédl řadu pyšných, ale též schopných a aktivních rodičů. Očekáváme 
jejich aktivitu. 

Stanislav Vrba, starosta města 

Centrum - DDM Ledeč n. S. 
Jsme tu pro váš volný čas 

již 30 let. Pojďte s námi slavit 
naše kulatiny. 

Oslava se koná 28. září 2005 
10.00--zahájení 
10.00-13.00 - malování triček v pracovnách 

DDM 
13.00-14.30 - Běh Terryho Foxe 
14.30-16.30 - koncert Gabriely AI Dhábby 

a skupiny Madams 
(sokolovna) 
vstupné: s tričkem s logem 

DDM-100,- Kč 
ostatní-150,- Kč 

16.30 - autogramiáda 
Každý dětský účastník dostane tričko zdar-
ma, které si v našem Domě dětí namaluje. 
Toto tričko zajišťuje účast na koncertu 
Gabriely AI Dhábby a Madams a součastně 
umožňuje slevu na vstupném. 

Galerie Městského muzea v Ledči n. S. 
Vás zve na prodejní výstavu 

JARMILY NEDBALOVÉ 
A JANA PAVLÁSKA 

SPOJENÍ FANTAZIE 
Výstava se koná v prostorách muzea, 

je otevřena od 8. 9. do 30.10. 2005 
ZÁŘÍ ÚT - NE 9 - 12; 13 - 1 6 hodin 
ŘÍJEN SO - NE 9 -12; 13 - 1 6 hodin 

Kraj Vysočina 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, 
ZO LEDEČ n. S. 

Vás zve na 

OKRESNÍ VÝSTAVU 
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE 

1. a 2. října 2 0 0 5 
v novém areálu v Pivovarské ulici 

Sobota 8-18 hodin 
Neděle 8-15 hodin 

Bohatá chovatelská tombola, 
občerstvení, hudba. 

Výborná příležitost k nákupu 
chovných zvířat! 

Výstava je pořádána za podpory 
kraje Vysočina. [SPRINTMOTOKROS 2005 

LiDEČ N AD SÁZAVOU 

16. ŘÍJNA 2005 
TRÉNINK OD 9 HOD. 
ZÁVOD OD 13 HOD. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 8. srpna 2005 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zmoc-
ňuje starostu města, Stanislava Vrbu pravomocí 
poskytnout neziskovým organizacím tiskové, 
kopírovací, faxové, internetové a e-mailové 
služby zdarma pro charitativní a celospolečen-
ské účely. 

• RM zmocňuje podle odst. 3 § 102 zákona 
128/2000, o obcích, v platném znění, starostu 
města Stanislava Vrbu, k podpisu Smlouvy 
o poskytnutí podpory FV 025/109/05 s Fondem 
Vysočina na pořízení E-podatelny. 
• RiM v souladu s. § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje prodejní cenu 1 ks skládací mapy města 
v částce 15,- Kč. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je uzavření smlouvy „Smlouva č. 13760432 
o poskytnutí podpory ze státního fondu život-
ního prostředí České republiky". Předmětem 
a účelem smlouvy je dotace ve výši 462.740 Kč 
poskytnutá SFZP ČR městu Ledeč nad Sázavou, 
což představuje 80 % uznatelných nákladů na 
akci „Regenerace zeleně na Husově náměstí 
v Ledči nad Sázavou". Smlouva se uzavírá na 
základě rozhodnutí ministra životního prostře-
dí ČR č. 13760432 o poskytnutí finančních 
prostředků ze Státního fondu životního pro-
středí ČR - rozhodnutí ze dne 25.03.2004 pod 
č.j. 24323/SFŽP/D/2004. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb o obcích v platném znění schva-
luje zveřejnění záměru Města odprodat poze-
mek pare. č. 2724 a pare. č. 2716 v k. ú. Ledeč 
nad Sázavou v lokalitě Ke Křížům. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje zadávací dokumentaci a pokyny pro zpra-
cování nabídky zakázky na služby zadané 
v jednacím řízení bez uveřejnění oslovením 3 
uchazečů na projekt „Ledeč nad Sázavou - Perla 
Posázaví - Propagace města prostřednictvím Ja-
roslava Foglara" zpracované pověřenou osobou 
Zdeněk Chlád, M.Majerové 1077, Ledeč nad Sá-
zavou. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje Dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvo-
ření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací č.HBA-V-30/2005 s Úřadem 
práce Havlíčkův Brod. 
• RM doporučuje Zastupitelstvu města Ledeč 
nad Sázavou schválit návrh „Smlouvy 
č. 05740432 o poskytnutí podpory ze státního 
fondu životního prostředí České republiky" ve 
výši 1.465.365,- Kč Městu Ledeč nad Sázavou 
na realizaci akce „Sadové úpravy areálu nemoc-
nice Háj u Ledče nad Sázavou". Smlouva se uza-
vírá na základě rozhodnutí ministra životního 
prostředí ČR č. 05740432 o poskytnutí finanč-
ních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR - rozhodnutí ze dne 3. 11. 2004 
pod č.j. 00902/SFŽP/D/2004. 

Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 22. srpna 2005 

• ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí 
spoluúčasti v grantovém programu „E-podatelna 
LeNet" podle Smlouvy o poskytnutí podpory 
č. FV 025/109/05 s Fondem Vysočina a přijetí 
podpory ve výši 48 286,- Kč. 

• ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí 
spoluúčasti v grantovém programu „LeNet chrá-
něný asistovaný InternetOS" podle Smlouvy 
o poskytnutí podpory č. FV 049/110/05 s Fondem 
Vysočina a přijetí podpory ve výši 144.956,- Kč. 
• ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijetí 
dotace od Kraje Vysočina na provozování pečova-
telské služby v úhrnné výši 484 000,- Kč. 

• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst.2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
záměr Města převzít bezúplatně nepotřebný ne-
movitý majetek Kraje Vysočina v areál SUS na 
pozemku par. č. 598 vč. budov s využitím pro 
Technické služby a školní budovy v areálu SOU 
na pozemku 1229/3 a 1229/4 s využitím na tu-
ristickou ubytovnu. 

• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění záměr Města převzít bezúplatně nepotřeb-
ný nemovitý majetek Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR (školící a rekreační 
MŠMT v Podhradí v k.ú. Sechov, který by měs-
to Ledeč nad Sázavou využívalo k rekreačním 
účelům a ozdravným pobytům školních dětí, 
postižených dětí, výměnným pobytům partner-
ských škol a měst. 

• ZM schvaluje v souladu s § 85 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zřízení 
věcného břemene na pozemku stav. pare. č. 291 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou z důvodů existence 
přečerpávací stanice odpadních vod, kanaliza-
ce, přístupové komunikace na opravu a údržbu 
zařízení a ochranného pásma. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 2. září 2005 

• ZM zmocňuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění firmu 
Zdeněk Chlád k výkonu zadavatclských činnos-
tí na veřejné zakázce na dodávku služeb: „Na-
kládání s od- pady na území města Ledeč nad 
Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti 
zadavatele". 

• ZM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění výběr 
firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Husovo 
nám. čp. 16, Ledeč nad Sázavou na dodávku 
akce „Rekonstrukce smuteční síně v Ledči nad 

Sázavou" a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o dílo. 
• ZM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění výběr 
firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Husovo 
nám. čp. 16, Ledeč nad Sázavou na dodávku 
akce „Odstranění povodňových škod - chodní-
ky v Ledči nad Sázavou" ve variantě s dlažební 
žulovou kostkou z důvodu požadavku orgánu 
státní památkové péče - Městský úřad Světlá, 
odbor stavebního úřadu a UP vzhledem k tomu, 
že je chodník umístěn na území Městské památ-
kové zóny a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o dílo. 
• ZM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění, vý-
běr firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Husovo 
nám. čp. 16, Ledeč nad Sázavou na dodávku 
akce „Odstranění povodňových škod - mosty 
v Ledči nad Sázavou" a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o dílo. 
• ZM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění, 
přijetí nabídky firmy SUS H.Brod středisko CD 
Ledeč n. S. na opravu komunikací na Zoufalce 
a pověřuje starostu města dalším jednáním 
s firmou SUS, tak aby oprava byla provedena 
v měsíci září. Cena opravy mírně překročí 
300 000,- Kč + DPH 19% a bude hrazena z pros-
tředků vyčleněných na opravy a údržbu. 
• ZM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění, insta-
laci nápojového automatu v nově zřízené auto-
busové čekárně v domě čp. 53 v ulici Hrnčíře. 
• ZM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění vyvě-
šení záměru Města odprodat pozemek pare. 
č. 2136/54 o výměře 8 m v k. ú. Ledeč nad Sáza-
vou. 
• ZM ukládá vedoucímu odboru samosprávy 
Ing. Pavlu Nácovskému zabezpečit rozšíření ofi-
ciálních městských webových stránek o sekci 
Zimního stadionu, sekci Usnesení RM a ZM, od-
kazy na jízdní řády, ordinační hodiny lékařů 
a LSPP s termínem do 31. 10. 2005. 
• ZM ukládá místostarostovi p. Jaroslavu Doleža-
lovi zajistit ve spolupráci s TS Ledeč nad Sázavou 
s.r.o. rozmístění informačních značek pro ledeč-
ská sportoviště (zimní stadion, kurty, letní stadi-
on, motokrosové závodiště) a muzeum. 

PŘIJĎTE oslavit DEN ZVÍŘÁTEK 
do Stanice ochrany fauny při AOPK ČR v PAVLOVĚ u 

Ledče nad Sázavou! 

V SOBOTU 1. října 2005 Program: 
• 9:00 - 10:00 Prohlídka stanice 
• 10:00 - 11:00 Kreslení barevnými křidami na vnější stěny vydřích výběhů 
• Průběžně - prezentace a kroužkování odchycených pěvců 
• Do oběda zahájíme výrobu papírových draků s ptačími náměty/\ 
• Po obědě vypustíme všechny naše papírově draky do oblak! / x 

• Průběžně budou pro dětí připraveny hry. 
• Těšit se můžete na překvapení! 

Nezapomeňte si přinést: 
• Oblečení, které se může umazat 
• Latičky a provázky na výrobu draka (část m 
• Draka, pokud už máte hotového 

OBČERSTVENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO. 
V případě špatného počasí proběhne akce v omezeném 

2 mcwsmv 



MEDIRECO v Petrklíči 
K velkému překvapení všech zaměstnanců stacionáře Petrklíč nás 1. září po deváté 

hodině navštívil zástupce firmy MEDIRECO, a.s. Praha pan Martin Vlček v doprovo-
du dvou pomocníků z producentského centra Profil. Přivedl je k nám pan starosta 
a místostarosta s poukazem na to, že i zde zahajujeme nový školní rok. Ve třídě pana 
učitele Petra Hořejše sedělo v lavicích pět žáků zahajujících další rok své školní do-
cházky. Ano, i klienti stacionáře absolvují povinnou školní docházku a pan učitel Ho-
řejš se jim věnuje se vší erudicí. Žáci v něm vidí svého Igora Hnízda z Obecné školy. 

Pan Martin Vlček byl prostředím a atmosférou stacionáře velice překvapen. Zajímal 
se tak živě o jeho funkci, provoz a klienty, že ani nepostřehl odchod pánů z radnice 
a zmeškal pracovní a společenské posezení u ředitele základní školy. 

Předali jsme si s panem Vlčkem vzájemně kontakty a přislíbili si spolupráci. Každá 
pomocná a ochotná ruka je v našem zařízení zapotřebí, každou podobnou i nečekanou 
návštěvu rádi u nás přivítáme a skromně pohostíme. 

Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

Petice předána hejtmanovi 
Ve středu 7. září po deváté hodině jsem v zasedací místnosti městského úřadu předal 

v zastoupení starosty města hejtmanovi kraje Vysočina RNDr. Miloši Vystrčilovi Peti-
ci za zkvalitnění zdravotní péče v regionu Ledeč nad Sázavou. Petici podpořilo svým 
podpisem více jak 2200 občanů. Petice obsahuje osm požadavků: 

1. Zachovat tříčlenné posádky záchranné služby a do jejich čela postavit lékaře 
2. Zachovat středisko záchranné služby v Ledči nad Sázavou 
3. Zachovat alespoň ve stávajícím rozsahu alergologické služby 
4. Zabezpečit pohotovost pro děti 
5. Zabezpečit zubní pohotovost alespoň o víkendu 
6. Zabezpečit výjezdní pohotovost 
7. Rozšířit počet hodin pohotovosti 
8. Zabezpečit součinnost mezi pohotovostí a záchrannou službou 
Předání petice byl přítomen i místopředseda Poslanecké sněmovny ČR ing. Jan Ka-

sal a samozřejmě i její autor, ledečský podnikatel ing. Jiří Kroužek a další významní 
podnikatelé ledečského regionu, kteří zároveň předali panu hejtmanovi druhou petici 
za zaměstnavatele. 

Ing. Jan Kasal navrhl organizáto-
rům petice její zaslání na petiční vy-
noř poslanecké sněmovny. 

Hejtman kraje Vysočina RNDr. 
Miloš Vystrčil petici přijal a přislíbil 
její brzké vyřízení. Ne všechna řeše-
ní osmi požadavků petice jsou 
v kompetenci kraje Vysočina. Bude 
zapotřebí spolupráce kraje, obce 
s rozšířenou působností Světlé nad 
Sázavou, města a možná i poslanec-
ké sněmovny. 

Jaroslav Doležal 
místostarosta města 

Pozvání na 
„Loučení s létem" 

Jsou za námi tři měsíce odpočinku, sluníč-
ka, vody sladké nebo i té slané, houbaření, tu-
ristiky, sportu a podobně. Každý z nás je 
prožíval určitě tak, jak si sám představoval 
a jak šlo nejlépe. 

A teď se všichni vracíme: děti do školních 
lavic a my dospělí naplno ke své práci, aby-
chom se všichni přes zimní čas těšili na další 
léto. Zveme Vás, přijďte se spolu s námi roz-
loučit s letošním létem! Připravili jsme pro 
vás spolu s TJ Sokol Ledeč n.S. za podpory 
firmy ELEKTRO-SPEKTRUM s.r.o. Ledeč 
n.S. v sobotu 24. září 2005 od 20 hod. v le-
dečské sokolovně pestrý a zajímavý taneční 
večer. Bude možno tančit nebo jen naslou-
chat písním od táboráků, písním vonícím lé-
tem a dalekými cestami - prostě country. 
Hrát a zpívat budou ledečské skupiny VÍ-
KEND, MĚKOŇ BAND a COUNTRY 
GANG. Své taneční kreace předvede taneční 
skupina SOBOTA-NEDĚLE. K atmosféře 
to- hoto večera jistě přispějí nevšední soutěže 
o ceny, které připravil partner akce - fa 
ELEKTROSPEKTRUM Ledeč nad Sázavou. 

Připojme informaci, že tato akce proběhne 
také jako součást oslav 15. výročí založení 
této firmy. Ta si za uplynulých 15 let působe-
ní vydobyla pevné a spolehlivé místo na trhu 
s elektronikou a bílým zbožím nejen v našem 
regionu. Má dnes svoje nové, moderní a at-
raktivní prodejny v Ledči nad Sázavou, Hav-
líčkově Brodě a také v Praze. Popřejme tedy 
firmě do dalších let hodně úspěchů i spokoje-
ných zákazníků. 

Věříme, že všichni účastníci přispějí svým 
dílem ke zdaru tohoto hudebního a tanečního 
večera. 

BL 

Organizace školního 
roku 2005/2006 
Pane učiteli, 
dvě a dvě jsou čtyři. 
Kdybyste však věděl, 
co mi hlavou víří? 

Propršené a studené prázdniny roku 2005 
jsou nenávratně pryč. V nádherných dnech 
babího léta museli školáčci na příštích deset 
měsíců zasednout do školních lavic. Pro 
řadu z nich to bude poprvé (viz snímek), 
a tak aby jim to lépe utíkalo, uvádíme pře-
hled volných dnů a prázdnin pro tento školní 
rok. Hodně zdraví a dobré pohody - vždyť 
první volný den je už osmadvacátého! 

Vyučování bude v prvním pololetí ukon-
čeno v úterý 31. ledna 2006. Období školní-
ho vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v pátek 30. června 2006. Podzim-
ní prázdniny připadnou na středu 26. října 
a čtvrtek 27. října 2005. Vánoční prázdniny 
budou zahájeny v pátek 23. prosince 2005 
a skončí v pondělí 2. ledna 2006. Vyučování 
začne v úterý 3. ledna 2006. Jednodenní po-
loletní prázdniny připadnou na pátek 3. úno-
ra 2006. Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou pro naše město (H. Brod) stano-
veny na termín: 27.2.-5.3.2006. Velikonoč-
ní prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna 
a pátek 14. dubna 2006. Hlavní prázdniny bu-
dou trvat od soboty 1. července 2006 do pát-
ku 1. září 2006. Období školního vyučování 
ve školním roce 2006/2007 začne v pondělí 
4. září 2006. 



INFORMAČNÍ SERVIS 
• Nový rentgen na poliklinice 

Společnost MEDIRECO, a.s. Praha, nový vlastník společnos-
ti Nemocnice Ledeč - Háj, s.r.o., splnila svůj slib z konce minu-
lého roku a pořídila na ledečskou polikliniku nový rentgen. 
Přístroj v hodnotě 1,4 mil. Kč od firmy FOMA Bohemia s.r.o. 
Hradec Králové slouží veřejnosti již měsíc. Vlastní montáž pří-
stroje se uskutečnila během víkendu na přelomu měsíce červen-
ce a srpna, když předtím proběhly na pracovišti RTG potřebné 
stavební a technologické úpravy. Moderní přístroj umožňuje jak 
automatické, tak manuální snímkování, pojízdná rentgenka 
i lůžko pro pacienta zabezpečuje veškeré pohodlí jak pro pa-
cienta, tak i pro obsluhu rentgenu. Slavnostní zahájení provozu 
proběhlo ve čtvrtek 1. září v 10 hodin, kdy starosta města Stani-
slav Vrba se zástupcem společnosti MEDIRECO Martinem 
Vlčkem za účasti novinářů slavnostně přestřihli pásku u nového 
RTG pracoviště na poliklinice. Slavnostního aktu se zúčastnili 
i představitelé města místostarosta Jaroslav Doležal, radní 
MVDr. Pavel Vrbka a zastupitel RNDr. Pavel Policar. Za spo-
lečnost Nemocnice Ledeč - Háj s.r.o. byli přítomni odcházející 
výkonný ředitel ing. Jiří Pokorný, nastupující nový výkonný ře-
ditel ing. Rambousek z Jihlavy, vedoucí pracoviště ing. Dana 
Dušková. 

• Opravená komunikace do Obrvaně 
Firma M-silnice dokončila počátkem září opravu komunika-

ce do Obrvaně. Akce za 1,3 mil. Kč zahrnovala generální opra-
vu této komunikace od panelovky u železniční trati až do vsi. 
V horním úseku byla na zdevastovanou vozovku navezena 
a uválcována nová vrstva štěrku a na ní položen nový asfaltový 
koberec, ve spodním úseku byly nejprve vyspraveny díry a vý-
tluky a ty potom překryty též novým kobercem. Akce byla fi-
nancována z městského rozpočtu. 

• Veřejně prospěšné práce pokračují 
Již třetí parta nezaměstnaných uklízí od 1. srpna naše město. 

Pod vedením místostarosty Doležala stačili nezaměstnaní ukli-
dit chodníky a komunikace na Zoufalce, v Horní Ledči a pod 
ČSAD. Při nepřízni počasí uklízí v městském kině, smuteční ob-
řadní síni či synagoze. Pravidelně uklízí Husovo náměstí, posta-
rali se i o úklid pokáleného Mariánského sousoší. Pravidla 
výběru Úřadu práce, který z větší části přispívá na úhradu mzdo-
vých nákladů, tentokrát umožnila zaměstnat pouze evidované 
uchazeče o zaměstnání starší 50 let či mladší 25 let. Mezi vybra-
nými pracovníky je i šikovný natěrač, který obnovil nátěry zá-

• Altánky v novém hávu 
Po regeneraci zeleně na Šeptouchově se opravy dočkaly i oba 

altánky. Ten spodní u skalní vyhlídky museli nejprve pracovníci 
Technických služeb ve spolupráci s panem Kutílkem opravit, 
neboť jej poškodil spadlý strom. Horní altánek též potřeboval 
menší opravu dřevěných částí, které se někomu zřejmě hodily 
na ohýnek. Po nutných konstrukčních úpravách nastoupila dvo-
jice natěraček, které reprezentovaly slečny Jitka Urbanová a Jit-
ka Laudátová. Z vlastní iniciativy se pustily do opravy nátěrů. 
Začaly u horního altánku tak, aby byl k dispozici pro divadelní 
představení. Rozhodly se zachovat nápisy na vnitřní straně stře-
chy a dostaly volnost i ve výběru barev, jejichž nákup zajistilo 
město. Chvályhodná iniciativa studentek přispěla ke zkrášlení 
našeho lesoparku. 

• Policejní akce v Haškovce 
Poslední srpnový pátek 26. 8. 2005 o půlnoci proběhla 

v Ledči nad Sázavou policejní kontrola zaměřená na podávání 
alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let, dále na do-
hled nad veřejným pořádkem, bezpečností a plynulostí silnič-
ního provozu ve městě. V rockovém klubu Prádelna byl ve 
čtyřech případech zaznamenán pozitivní výsledek dechové 
zkoušky na alkohol u dvou chlapců a dvou děvčat mladších 
18-ti let, z toho ve třech případech podala alkohol mladistvým 
obsluha rockového klubu a v jednom případě starší kamarád. 
Tyto případy byly řešeny na místě uložením blokové pokuty ve 
výši 1000,- Kč. 

Kontrolu prováděla skupina 11-ti policistů za účasti zástupce 
okresního ředitele Policie ČR, který následně informoval staros-
tu města, jenž z kraje roku o pořádání obdobných kontrol požá-
dal. První proběhla v závěru června a vedení ledečské radnice se 
jí osobně zúčastnilo. Poté jednalo dne 11. srpna s majitelem 
a provozovatelem rockového klubu o možnosti jiného dispozič-
ního uspořádání provozovny a hlavního vchodu mimo ulici 
J. Haška. Též vyzvalo provozovatele k přijetí opatření k zame-
zení vynášení alkoholických nápojů z provozovny. Při řešení 
bočního vchodu do provozovny nabídlo vedení města majiteli 
pomocnou ruku. Jednání proběhlo v konstruktivním duchu, 
přestože ledečský stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění 
nepovolené stavby předzahrádky u rockového klubu, které do-
sud nenabylo právní moci. 
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bradlí v Pivovarské ulici, školní kuchyni a na Heroldově nábře-
ží. Institut veřejně prospěšných prací našemu městu prospívá. 
Dne 29. srpna uvedla televize Prima v regionálním podvečer-
ním vysílání reportáž o této záslužné aktivitě. 

• Zoufalka se dočká opravy 
Spoluprací s místním střediskem Správy a údržby silnic chce-

me během tohoto měsíce opravit komunikace na Zoufalce, kde 
občané řadu let marně volali po nápravě neutěšeného stavu. 
SÚS stav 8 300 m2 posoudila a nabídla nejprve doplnit velké 
a hluboké výtluky a nerovnosti teplou obalovanou drtí, tuto vý-
spravu zastříkat asfaltovou emulzí se zadrcením a dále opravit 

celou plochu těchto komunikací asfaltovou emulzí za použití 
turbomechanizmů. Na takto opravenou vozovku udělat finální 
nátěr z asfaltové emulze se zadrcením hraněnou drtí. Oprava 
musí být provedena během září, dokud je příznivé počasí pro 
tyto technologie. 

• Nové tenisové hřiště 
V areálu mezi městským kinem a sokolovnou na místě býva-

lého zarostlého hřiště a cvičiště vybudovala TJ Sokol se souhla-
sem města nové tenisové antukové hřiště s oplocením. Na 
budování hřiště se podíleli jak členové TJ Sokol, tak další dobro, 
volníci a společným úsilím vybudovali další sportovní stánek, 
který bude sloužit nejen Sokolům, ale i ostatní veřejnosti. 

• Potěšilo nás 
Dne 16. srpna 2005 v 15:47 hodin se na oficiálních stránkách 

města Ledeč nad Sázavou pod článkem Nové obrázky Ledče 
objevil tento komentář: 

„Jako ledečský rodák, který tak jednou za rok k Vám jezdí na 
návštěvu města z Ameriky, děkuji Vám, pane starosto a Vašim 
spolupracovníkům, že se tak dobře o Ledeč staráte! Ty fotky jsou 
skutečně krásné! Zvláště ten most, který byl původně po- staven 
mým strýcem, Františkem Vorlíčkem, vypadá krásně. Jenom aby 
se teď našly prachy na opravu a zkrášlení Ledečského hradu. Dě-
kuji Vám a přeji Vám všem mnoho úspěchů do budoucnosti a tě-
ším se na příští návštěvu města. Slavomír Vorlíček " 

Panu Vorlíčkovi jménem svým i jménem spolupracovníků za 
slova uznání děkuji. Potěšila nás. -sv-

Moštování 
v moštárně ZO ČZS Ledeč nad Sázavou 

V sobotu dne 24.9. a 1.10.2005 
od 8,00 do 11,00 hodin. 

Cena mostu pro členy Z O ČZS Ledeč nad Sázavou je 2,00 K č za l i t r . 
Cena moštu pro ostatní zájemce je 4,00 K č za l itr. 
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Ještě jednou o ledečské tělocvičně 
Domnívám se, že je třeba upřesnit a doplnit některé údaje, 

které uvedl ve svém článku v předchozích Ledečských novinách 
místostarosta Jaroslav Doležal, a proto považuji za nutné za kraj 
Vysočina poskytnout ledečským občanům souhrnné a pokud 
možno přehledné informace o přípravě a vlastní výstavbě ledeč-
ské tělocvičny. 

Bez ohledu na sloučení ledečských středních škol bylo 
dlouhodobým záměrem kraje Vysočina postavit pro potřeby 
svých příspěvkových organizací Gymnázium, VOS a ISS tě-
locvičnu a učebny. Zázemí pro výuku tělesné výchovy totiž 
na středních školách v Ledči nad Sázavou zcela chybí a bez 
takovéhoto zařízení není možná dlouhodobá existence tako-
výchto škol. Přitom stavba tělocvičny nebyla nikdy podmíně-
na uzavřením pobočky školy ze Světlé nad Sázavou, jak 
někteří naznačovali. 

Velmi důležité je si uvědomit, že pro potřeby zajištění výuky 
tělesné výchovy na střední škole plně postačuje tělocvična 
o rozměrech 18x36 (případně 21 x 39) m s vnitřní výškou 7 m. 
Z tohoto důvodu kraj Vysočina nejdříve uvažoval s investicí za-
jišťující potřebu škol ve výši řádově do 40 mil. (včetně výstavby 
učeben) Kč. Za tyto prostředky by však nebylo možné realizo-
vat vedle potřebných učeben také sportovní halu o rozměrech 
24,5 x 45 m s vnitřní výškou 9 m, která by splňovala požadavky 
na konání zápasů sportovních oddílů, zejména v Ledči tolik 
úspěšné házené. Ta by šla vybudovat na vhodném místě v Ledči 
vynaložením investičních nákladů ve výši asi 25 miliónů korun, 
ale bez odpovídajícího zázemí pro diváky. 

Kraj Vysočina tedy vyšel městu vstříc a akceptoval zájem 
města věc řešit a souhlasil za podmínky spoluúčasti ze strany 

města s realizací svého záměru ve variantě velké tělocvičny. 
Požadovaná finanční spoluúčast města ve výši 10 mil. Kč byla 
zastupitelstvem města odsouhlasena, což umožnilo v letošním 
roce stavbu zahájit a za společně sdružené prostředky v Ledči 
nad Sázavou halu postavit. Celkové náklady na stavbu jsou 
v současné době na úrovni 47,1 mil. Kč. 

Je zřejmé, že tato oboustranně výhodná dohoda znamená in-
vestiční a provozní úspory ve výdajové části rozpočtu města. 
V případě stavby vlastní sportovní haly by město muselo vyna-
ložit částku 25 miliónů korun. Dohodou s krajem a svým roz-
hodnutím ušetřilo dle mého názoru moudře bývalé vedení města 
Ledče okamžitě investiční prostředky ve výši 25 mínus 10 mi-
liónů tj. 15 miliónů korun. A to již nezmiňuji budoucí úsporu 
provozních nákladů, o které se bude opět kraj dělit s městem 
podle využití. Kdyby totiž město sportovní halu vlastnilo, hradi-
lo by kompletně veškeré provozní náklady ze svých a za určitou 
dobu by určitě přišly i další investice z důvodů postupného stár-
nutí budovy - tyto nyní zcela zůstávají na kraji. 

Snad je nyní zřejmé, že by bylo velmi nelogické, aby kraj sta-
věl tělocvičnu pouze pro potřeby školy a město potřeby ledeč-
ských sportovců řešilo vlastní investiční výstavbou. Využití 
haly žáky školy a ledečskou veřejností a sportovci zajistí i plné 
využití investice. Nakonec ve stejném čísle Ledečských novin 
jsou o několik stran dále zmiňovány úspěchy ledečských házen-
kářů s poznámkou, že jejich ligové zápasy nemohou být v sou-
časné době odehrávány v Ledči a budou se konat ve Zruči nad 
Sázavou. 

Martina Matějková 
(členka rady kraje Vysočina) 

Reakce na článek pana JarosL 
K výstavbě tělocvičny byla již v Ledečských novinách publi-

kována celá řada článků, o její výstavbu jsem ostatně usiloval již 
od roku 1997. To, že se podařilo toto úsilí přenést z okresu Hav-
líčkův Brod na kraj Vysočina, považuji za úspěch a vždy si budu 
vážit toho, že jsme od kraje tuto podporu jako první střední ško-
la získali. K výhodnosti této výstavby se již nechci dále vyjadřo-
vat. 

Článek pana Doležala ale spojuje výstavbu se zrušením od-
loučeného pracoviště tzv. „traktorky" na Pláckách. V této sou-
vislosti bych rád čtenářům připomněl, že toto odloučené pra-
coviště nebylo ledečskou školou, ale školou světelskou! V roce 
1996, kdy patřilo v rámci ministerstva zemědělství pod Tehov 
(okres Benešov) a muselo přejít pod školu v rámci okresu Hav-
líčkův Brod, se vedení této školy rozhodlo přejít právě pod svě-
telskou IŠ. Byl jsem to tehdy i já, kdo usiloval o spojení škol 
v rámci Ledče n.S., ne pro svůj osobní prospěch-již v té době se 
dal odhadnout další vývoj. 

Napsal jsem tehdy mimo jiné: „Integrace škol mohla být 

rdi Doležala, zástupce starosty 
v Ledči předmětem korektního jednání. Moje představa byla za-
chovat školy jako dva úseky - pro strojařinu a pro služby. Statut 
odloučeného pracoviště považuji přes všechna ujištění za ris-
kantní. Domnívám se, že bychom měli vždy spolupracovat 
v rámci města. Čas samozřejmě vše vyřeší." Články k tomuto 
vyšly v Ledečských novinách v roce 1996 čísla 3, 4, 5. 

O integraci škol ajejich další podobě nerozhodovalo takto ve-
dení školy v Ledči n. S. ale ve Světlé n. S. Světelská IŠ se slouči-
la se školou v Humpolci, odloučené pracoviště v Ledči n.S. 
nebylo již pro tuto integraci výhodné. 

Čas samozřejmě vše vyřešil v neprospěch Ledče n. S. Je mi 
toto upřímně líto, ledečští zastupitelé by se měli proto na tom-
to případu poučit. Stávající integrace škol v Ledči je stále 
mnohými chápána jako negativum. I zde čas všechny pře-
svědčí... 

Jsem rád, že se s výstavbou tělocvičny a učeben započalo 
a přeji středním školám prosperitu v důstojných podmínkách. 

Miloslav Palán 
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Významné události na Gymnáziu, Vyšší odborné škole 
a Integrované střední škole v Ledči nad Sázavou 

Dne 1. září 2005 byl na naší škole, tak jako na všech dalších školách v České republi-
ce, zahájen nový školní rok. Přivítali jsme nové žáky, třídní učitelé zopakovali důležitá 
ustanovení školního řádu, seznámili žáky s rozvrhem hodin a školní rok začal. Až do 
této chvíle nic nového. Takto začíná školní rok na většině škol. U nás byl však začátek 
školního roku spojen se dvěma významnými událostmi. 

První z nich byla návštěva PaedDr. Martiny Matějkové, členky rady kraje Vysočina 
pro školství a kulturu. Dr. Matějková předala škole míč na odbíjenou a košíkovou, be-
sedovala s vedením školy o rozvoji školy, odměnila deset nejlepších žáků a prohlédla 
si některé objekty školy, včetně staveniště nové tělocvičny. Této návštěvy si velmi vá-
žíme a chápeme ji jako výraz zájmu kraje Vysočina o střední školství v Ledči nad Sáza-
vou. 

Druhou významnou událostí je výstavba nové tělocvičny a učeben. Naše škola má 
v současné době téměř 700 žáků denního studia a tělesnou výchovu vyučujeme 60 ho-
din týdně. Škola nemá vlastní tělocvičnu a je jasné, že nově vybudované prostory bu-
dou pro tělesnou výchovu využity každý den od rána do pozdních odpoledních hodin 
a poté zcela jistě pro zájmovou činnost školy. Nepochybuji o tom, že zájem využívat 
tělocvičnu budou mít i sportovní oddíly. Totéž platí o využití nových učeben. I přesto, 
že obecně klesá počet žáků, na naší škole stoupne proti minulému školnímu roku počet 
žáků o 36. Dalších 46 žáků oboru kuchař-číšník přichází z odloučeného pracoviště Na 
Pláckách, které bylo zrušeno, ale obor kuchař-číšník zůstává v Ledči. Celkem nastupu-
je do prvních ročníků denního studia 168 žáků. K výuce potřebujeme každý den 40 
učeben. O tom, že plně využijeme i nové učebny, nemůže být pochyb. 

V závěru chci popřát všem žákům i všem zaměstnancům naší školy v novém škol-
ním roce hodně zdaru. 

Mgr. Radomír Nulíček, 
ředitel školy 

NATERSKE 

Rády bychom založily v Ledči mateř-
ské centrum, a tak hledáme další ma-
minky (tatínky) ke spolupráci. 
Nebude to asi jednoduché, ale určitě 
to bude stát za to. 
Jana Fotrová a Eva Chvátalová. 
Kontakt: jana.fotrova@centrum.cz, 
608 084 226 

Zásahy ledečských 
hasičů za srpen 2005 

1. 8. Jednotka odstranila sršně ze štítu na ro-
dinném domku v Hněvkovicích. 

2 .8 . Jednotka provedla za přítomnosti Policie 
v Golčově Jeníkově otevření vstupních dveří 
pomocí speciálního nářadí a vysvobodila 
uvězněnou osobu. 

2. 8. Hasiči provedlli otevření dveří ve skladě 
motocyklů, kde do skladu pronikala voda 
v Ledči n. S. Husovo nám. 

7. 8. Ohlášen požár nákladního automobilu 
P-V3S na stavebním dvoře v Hradci. Jednotka 
provedla likvidaci požáru pomocí vysokotla-
kého proudu od vozidla Camiva. Příčinu požá-
ru se nepodařilo objasnit. 
13.8. Nahlášen požár kůlny v obci Kožlí. Jed-
notka likvidovala ohořelé uskladněné palivo-
vé dřevo v kůlně, ochlazovala vedlejší stodoly 
plné sena a pro- váděla rozebírání střešní kon-
strukce. 

14. 8. Jednotka otevírala dveře pomocí spe-
ciálního nářadí u zvukové kabiny na fotbalo-
vém stadionu v Ledči n. S., kde byl poškozen 
zámek. 

15. 8. Tento den odstaňovala jednotka spadlý 
strom přes vozovku v ul. Pivovarská, kde 
hrozilo nebezpečí dopravní nehody. 

19. 8. Dopravní nehoda u obce Olšinky. Spo-
lečně s jednotkou SDH - Golčův Jeníkov jed-
notka odstraňovala následky dopravní 
nehody. 

20. 8. Odstraňování obtížného hmyzu, po čás-
tečném odkrytí střešní krytiny jednotka 
hmyz odstranila. 

22. 8. Otevírání zabouchnutého bytu v ul. 
M. Majerové Ledeč n. S. 
24. 8. Vyprošťování zapadlého popelářského 
vozidla v obci Zahájí. 

24. 8. Dopravní nehoda u obce Hněvkovice -
osobní dodávka s autobusem. Zajištění vozid-
la proti požáru a odstranění zbytků po do-
pravní nehodě z vozovky. 

25. 8. Unik argonu v s.r.o. Schafer Sudex od 
zásobníku. Jednotka pomocí dýchací techniky 
a přetlakového obleku hlavní uzávěr uzavřela 
a byl projednán další postup se zástupcem fir-
my. 

25. 8. Jednotka odstraňovala sršně vnikající 
do domku v ul. J. Fučíka v Ledči n.S. 

26. 8. Jednotka na parkovišti v ul. M. Majero-
vé zlikvidovala únik benzinu z osob. vozidla 
z poškozené hadice v motorovém prostoru. 
31. 8. Bylo provedeno otevření bytu v ul. 
M. Majerové za použití nastavovacího žebříku. 

mailto:jana.fotrova@centrum.cz


Poctiví nálezci 
Dne 6. září 2005 tři studentky gymnázia 

Barbora Svobodová, Michaela Brzoňová 
a Kristýna Šťastná našly na ledečském ná-
městí peněženku s obsahem 22.900,- Kč. 
Nález odevzdaly na městském úřadě, kde 
si ho vyzvedl majitel. Děvčata si za svoji 
poctivost zaslouží velkou pochvalu. 

Z Obecního úřadu 
v Hradci 

ANI DÉŠŤ JIM NEBERE ELÁN 
6. srpna 2005 se konal již 16. ročník tur-

naje v malé kopané v Hradci. Organizova-
ly ho SDH a obecní úřad. Letos se počasí 
proti předešlým rokům pokazilo. Dopo-
ledne ještě pršelo a foukal silný vítr. Od-
poledne se mírně oteplilo a vítr ustal. 
Hlavním pořadatelem byl Pavel Tvrdík za 
hasiče, za obecní úřad starosta František 
Hofman. Přihlásilo se 10 mužstev, každé 
bylo odměněno diplomem, kopacím mí-
čem a láhví sektu. Vítězné družstvo Kyni-
ce I ještě dostalo 501itrový sud piva. Při 
turnaji pomáhal s organizací Vladimír 
Křepelka st., rozhodčím byl Jiří Sochůrek 
ml. Zajištěno bylo občerstvení i hudba. 
Sponzorem byla Obec Hradec a Zemní 
práce a doprava Lebeda. 

V měsíci červnu vybudovala firma Uni-
mont z Hradce nové veřejné osvětlení 
v Horním Hradci v hodnotě 274 000,- Kč. 
Práce probíhaly většinou ručním kopá-
ním, protože v zemi jsou uloženy kabely 
od plynu, elektřiny a telefonu. 

30. a 31. května se uskutečnila humani-
tární sbírka pro Diakonii Broumov. Shro-
máždilo se velké množství sběru, který 
odvezla dvě nákladní auta. Děkujeme 
všem lidem, kteří se sbírky zúčastnili. 

O prázdninách pomáhali obecnímu 
úřadu dva brigádníci - Katka Satrapová 
a Petr Mach. Natírali plot na obecním 
úřadu, čekárnu v Horním Hradci, oploce-
ní u vodáren, branky na fotbal, zábradlí 
u rybníka, čistili chodníky a další potřebné 
práce. 

Marie Benešová 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 
HUSOVO NÁMĚSTÍ 242 

Dodatečná nabídka kroužků a kurzů 
pro školní rok 2005-2006 

Kroužek lyžování (od 3. tř.) 
Aktivity na sněhu (sjezdové, běžecké, snowboardové), v jarních a podzimních měsí-
cích - plavání, cyklistika, návštěvy tělocvičny. Schůzky v sobotu dopoledne. 

zápisné: 200,- vede V. Šrůtka 

Francouzština I - začátečníci (od 15 let) 
Francouzština II - středně pokročilí (od 15 let) 
Francouzština III - pokročilí (od 15 let) 
Určeno pro studenty a dospělé. Zaměřeno na mluvený projev a schopnost komunikace. 
Výuka dle moderních učebnic pod vedením lektora s mezinárodní zkouškou DELF, 
DALF. 

zápisné: 1200,- vede J. Javorská 
Orientální tance 
Výuka orientálních tanců pro ženy všech věkových kategorií. Schůzky v sobotu od 
16.00 hod. 

zápisné: 20,-/1 lekce vede E. Janovská 

STOB obezitě „Hubneme s rozumem, zdravě a natrvalo" 
Určeno těm, kteří chtějí udělat něco se svým životem. Délka kurzu 3 měsíce vždy lx 
týdně - zahájení od 1. října 2005. Lekce se skládá z přednášky lékaře a cíleného cvičení 
zkušené cvičitelky. zápisné: 15,-/ hodina cvičení (cena kurzu upřesněna do 30.9.) 

vede MUDr. Smejkalová a E. Pešková 
Nabídka akcí příležitostných na nejbližší období: 
Víkend na kolech 7.-9. 10. 2005 
Víkend ve Skleném u Fryšavy. Ubytování v pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
Plně vybavená kuchyň. Přeprava kol zajištěna. Cena zahrnuje dopravu tam i zpět, pře-
pravu kol a ubytování. Vhodné pro rodiče s dětmi, dospěláky a mládež nad 13 let. 
Cena: 450,-/osoba 

Běh Šeptouchovem 15. 10. 2005 
Tradiční sportovní akce v lesoparku Šeptouchov. Pro všechny věkové kategorie. 

Podrobné informace o činnosti kroužků získáte na telefonních číslech 569 
726 415, 569 720 537. Přihlášky jsou v přízemí DDM, kde je též vyplněné ode-
vzdávejte. Uzávěrka přihlášek dne 30.9.2005. Dále upozorňujeme na naše strán-
ky - www.ddmledec.cz 

LEDEČSKÝ SLAVÍČEK 2005 - 25. ROČNÍK 
O CENU STAROSTY 

Námět: pěvecká soutěžní přehlídka hudebních žánrů (možný hudební doprovod) 
Vyhlašovatel: Centrum - DDM a Městský úřad v Ledči nad Sázavou 
Termín konání: středa 19. října 2005 
Místo konání: sál Centra - DDM v Ledči nad Sázavou 
Začátek: 14.00 hodin 
Propozice: 
Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat dětské a mladé talenty mateř-
ských škol, základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. 
Hudební soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež, kteří se muzikou zabývají ama-
térsky. 
K A T E G O R I E : 
Jednotlivci A 6-9 let B 10-14 let C 15-17 let 

CENTRUM -

8 

http://www.ddmledec.cz


Druhý ročník KARUZOŠOU se vydařil 
Ledečský stacionář Petrklíč uspořádal ve středu 17. 8.2005 od 10.00 hodin společně 

s TJ SOKOL druhý ročník pěvecké soutěže klientů z ústavů sociální péče a stacionářů 
nazvané KARUZOŠOU. Soutěže v ledečské sokolovně se zúčastnilo 9 sociálních zaří-
zení a vystoupilo zde 19 účastníků. V nádherné a bezprostřední atmosféře to porota, ve 
které zasedli místopředseda poslanecké sněmovny ing. Jan Kasal, poradkyně premiéra 
PhDr. Běla Hejná, ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Anna Blažková, 
krajský zastupitel ing. Libor Joukl, starosta města Stanislav Vrba a místostarosta Jaro-
slav Doležal, neměla lehké. Vítězem se sice oprávněně stal pan Martin Torák z USP 
Háj, ale na dalších místech byla velká tlačenice a porota musela proto odměnit všechny 
soutěžící. Zpestření soutěže obstaraly ženy z Domova důchodců ze Světlé nad Sáza-
vou, svým zpěvem a tanečky roztleskaly celý sál. Pořad dobře moderovali Roman 
Vávra z Petrklíče a pan Karel Hrůša, ten byl zároveň jedním z organizátorů soutěže. 
Akce se bohužel nemohl zúčastnit a loňské prvenství obhájit zpěvák Zdeněk Š tanci 
z USP Zboží, na kterého jsme se všichni těšili. Vedení ústavu se rozhodlo soutěže ne-
zúčastnit, asi to k nám mají daleko, nebo se jim u nás nelíbí. Škoda. To ostatní účastníci 
soutěžili a bavili se o sto šest. Při loučení nás žádali, ať v pořádání této půvabné soutěže 
pokračujeme, což všem příznivcům, sponzorům a divákům rádi slibujeme. Všem, kteří 
se na organizaci soutěže podíleli, děkujeme, obzvláště pak sponzorům z Českomorav-
ské stavební spořitelny, a.s. (panu Malinoví), České spořitelny, a.s. (panu Ivančovi), 
prodejně zeleniny na Husově náměstí, všem členům poroty a z TJ Sokol jmenovitě Sta-
nislavu Šilhanovi. Když se najde pár ochotných lidí, lze uskutečnit i velké věci. Letošní 
ročník KARUZOŠOU toho byl dobrým příkladem. 

Iveta Vrbová 
stacionář Petrklíč 

Zajímavá fotografie 
Až v Ústí nad Orlicí jsem objevil zají-

mavou fotografii a hned jsem poznal, že 
jde o ledečskou sokolovnu. Na rubu je 
prostě a tužkou připsáno: Schůze a kurs 
hudební výchovy učitelstva z okresu Le-
deč n. Sáz. v sokolovně. Snímek nese 
označení ledečského fotografa - J. Neužil 
- Ledeč n. S. (Neužilovi měli ateliér vedle 
synagogy a jako žáčci jsme tam chodívali 
se na konci školního roku fotografovat.) 

Zajímavý je interiér sokolovny a pama-
tuji se ještě na něj. V čele jsou hodiny 
ukazující 17.48 hod. a venku je světlo. 
Asi šlo o květen a vročení se dá jen od-
hadnout. Podle mě a podle podob učitelů 
jde asi o začátek 30. let. Dále jsou vidět 
nástěnné alegorické obrazy pana Josefa 
Mokrého, které až na jeden musely být 
v době okupace zamalovány a po válce už 
je nerenovovali. Také tam stojí charakte-
ristická násypná kamna (byla 4), kterými 
se sokolovna vytápěla. Protože se v sále 
cvičilo, ale na druhou stranu se zde pro-
mítaly filmy a hrála divadla, tak to tehdy 
vyřešili jednoduše. Na zem se položily 
rámy (v uličce jsou vidět) s otvory, do 
nichž se vždy usadily dvě nohy od židle. 

Učitelstvo z Ledečska se sjelo opravdu 
z velkých vzdáleností. Okres se tehdy 
skládal ze soudních okresů Ledeč n. S. 
a Dolní Královice. Takový Pravonín 
a další obce na Královicku byly od Ledče 
n. S. vzdáleny bezmála 40 km. Spojení 
odtud prakticky nebylo, když autobusy 
JAS (Jihočeská autobusová společnost) 
jezdily např. z Čechtic do Ledče n. S. jen 
ráno a ve 13 hodin jely nazpátek. Jiné 
spojení nebylo. Jak se dostali učitelé 
domů, když bylo 17.48 hod., to nevím. 

Pokud jde o učitele, pak z těch desítek 
přítomných jsem jich poznal deset a s dal-
šími si nejsem jistý. Jsou tam např. Emil 
Čech - pozdější starosta města, vedle 
něho pan Hájek ze Zahrádky (bratr Fran-
tiška Hájka z Ledče), Slavomír Spurný 
(působil na školském referátu okresního 
úřadu), řídící učitel Neudófel s dcerou 
Andělou a švagrovou Pavlou Kudrnovou 
a paní Božena Krajíčková. Jsou tam i od-
borní učitelé fyziky a přírodopisu Karel 
Dufek a Bohumil Novotný. Dále Eduard 
Doubek, ředitel Bohumil Sobek i Antonín 
Reitmeier. Určitě tam je i jeho sestra uči-
telka Reitmeierová, i když si nejsem jistý. 
Je tam i ředitel Kulič. Je obtížné popsat 
přesné místo, kde kdo sedí, ale to není 
zase tak důležité. 

Dr. Vostatek 
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— Z KRONIKY — 
1935 
Dne 18. srpna. Městská rada. Ing. Dru. Josefu 
Burešovi v Praze zadáno vypracování projektu 
a rozpočtu na kanalisaci v Havlíčkově ulici, za 
3.000 Kč. 
(Otevření jeskyně na Hůrce.) 
Dne 19. srpna. Otevřeny jako přístupné jesky-
ně „na Hůrce". 
Dne 21. srpna zemřel Karel Veselý, oficiál stát-
ních drah v Ledči n. Sáz. ve výslužbě, ve stáří 
60 roků. Byl členem městského zastupitelstva 
a vodárenské komise. Přičiňoval se stále o usku-
tečnění stavby městského vodovodu. 
Dne 2. září. Městská rada. Okresní výbor 
v Ledči n. Sáz. poskytl městu příspěvek 5.000 
Kč. na kanalisaci v Havlíčkově ulici. 
Dne 12. září zemřel v Ledči n. Sáz. náhle Mg. 
Ph. Jan Votava, lékárník, ve stáří 54 a Vi roků, 
byv raněn mozkovou mrtvicí. 

1940 
Němci nás nedokázali zbavit vzpomínek na re-
publiku a na naše velikány, i když se o to vše-
možně snažili. Dne 14. září vydali zákaz všech 
pietních vzpomínek na úmrtí prezidenta osvo-
boditele T. G. Masaryka. Busty, obrazy a všech-
ny veřejné vzpomínky na tohoto státníka a na 
republiku musily být z veřejných míst ihned 
odstraněny. Proto musila být v úterý dne 
8. října poražena v našem městě „Lípa svobo-
dy". 
V září byla dojednána také dohoda s okresem 
Ledeč n. S., podle níž odkoupí tento od města 
obecní lom s přilehlými pozemky ve Velké 
stráni. Jedná se o čk. 499, 503 a části čk. 498 
a 504 o celkové výměře 14.000 m2. 

Stanovené podmínky jsou tyto: 
1. Ledečský okres postoupí obci městu Ledči 
n. S. bez závad pozemek č. kat. 1304/1 o výmě-
ře 9.696 m2. 
2. Dokud tento lom nebude vyčerpán, bude 
okres odváděti městu každoročně 40 m3 štěr-
ku, nebo peníze odpovídající režijní ceně uve-
deného množství štěrku, a to i v tom případě, 
když by v lomě provoz nebyl udržován. 
3. Po přesném vytýčení hranic dotčených po-
zemků veškerý lesní prost vykácí si obec sama 
a bude jím volně disponovat. 
4. Okres provede svým nákladem výdlažbu uli-
ce Havlíčkovy od domu čp. 201 (František Ka-
rel) k domu čp. 163 (Alois Skarvada) drobnou 
kostkovou dlažbou (10x10x10), a to nejdéle do 
tří let po schválení smlouvy městským zastupi-
telstvem. 

5. Veškeré výlohy a poplatky platí okres. 

Tyto podmínky byly přijaty městským zastupi-
telstvem dne 11. října 1940 s výhradou práva 
předkupního. 
V úřadech je doporučováno německé úřadová-
ní a některé spisy přicházející od nadřízených 
úřadů jsou už jen německé. Proto se stále více 
a více vyžaduje od všech státních a veřejných 
zaměstnanců znalost němčiny. Jsou pořádány 
nucené kursy německého jazyka, ale ty nejsou 
účastníky brány nijak vážně, protože všichni 
věří, že nacismus nebude vládnouti u nás trva-
le. A ani přednášející se nesnažili své poslucha-
če něco naučit, protože i oni byli naši čeští 
lidé. A tak v těchto kursech bývala obyčejně 
více probírána politická a vojenská situace Ně-
mecka a debatováno o zprávách zahraničního 
rozhlasu, než vyučováno. 

Ledečští minižáci 
přivezli z Handball Helpu pohár 

Každoročně v polovině srpna ožívá havlíčkobrodské náměstí a okolní městské 
prostory největší sportovní událostí regionu, mládežnickým turnajem v házené 
HANDBALL HELP CUP. Ledečští házenkáři patří mezi pravidelné účastníky a v sil-
né konkurenci nezůstávají stranou. Po loňském vítězství starších dorostenců se letos 
podařilo v turnaji zvítězit minižákům Ledče. Ti prošli turnajem bez jediné porážky 
a v dramatickém finále porazili chorvatský RK Solin. Při slavnostním vyhlášení pře-
vzali z rukou zástupců kraje a města pohár pro vítěze v kategorii do 10 let. O tento 
úspěch, který je dobrým příslibem i pro budoucnost ledečské házené, se zasloužili 
hráči: Blažek, Dolejší, Drápela, Fanta, Fiala, Kadeřávek, Ptáčník, Procházka a Roul. 
Turnaje se zúčastnily ještě ledečské dorostenky a žákyně, které se umístily ve středu 
tabulek svých kategorií. 

JD 

K tanci i poslechu 
NOVÉ CD VYSOČINY 

Poslední prázdninovou sobotu proběhla v Hněvkovicích v hostinci U Ulrichů tradič-
ní pouťová zábava. Při této příležitosti bylo pokřtěno nové CD skupiny Vysočina. Za 
účasti pěti sudiček a samotné kapely VYSOČINA, se sborem posíleným o Evu a Petru 
Voskovcovy, zněly nejen písně z křtěného alba až do ranních hodin, a to k potěše 
a dobré zábavě všech zúčastněných. CD se jmenuje O NÁS a je na něm dvacet taneč-
ních skladeb, včetně jedné vlastní. Pro majitele PC jsou zde i fotografie z nahrávání 
i z našich akcí. V případě vašeho zájmu o toto nové CD skupiny VYSOČINA kontak-
tujte číslo 569 72 60 33. Přejeme příjemný poslech! 

ph 

10 tmďmŘ 
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PKS MONT, a.s. 

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

Přijďte se podívat na naše výrobky do nově otevřené 
ukázkové místnosti v sídle společnosti. 

Kadeřnictví 
Dámské Pánské Dětské 

Renata Nováčkova Pracovní doba 
Husovo nám. 141 
584 01 Ledeč nad Sázavou Po - pá 900 - 1700 hod 

So 800 - 1200 hod 
Tel: 569 727133 Ne dle dohody 
Mobil: 604 373 330 
Ič.: 408 12 677 

PKS MONT, a.s. 

VOLEJTE ZDARMA 
800 23 00 23 

e-mail: obchod.mont@pks.cz 
Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001:2001 

Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou 
tel: 566 697 310, fax: 566 697 393 

Aerobic zahajuje 
TJ Kovofiniš - odbor SPV zahajuje cvičení 3. října 2005 pro ženy a dívky -

AEROBIC, STEP AEROBIC, KONDIČNÍ CVIČENÍ - vždy v pondělí a čtvrtek v době 
od 20 do 21 hodin ve školní tělocvičně v Nádražní ulici v Ledči n. S. Přihlášky stačí 
vždy před cvičební hodinou. 

MV 

Odpravili ho 
u dveří chrámových 
Tu se vyřítila celá tlupa zlosynů ze skrýší, do 

nichž se byli rozprchli, s mnoha meči tu kopími, 
tu těžkými ranami ho probodavše, odpravili ho 
u dveří chrámových. Tak líčí zavraždění svaté-
ho Václava Kristiánova legenda z konce desáté-
ho století. Legend, které barvitě popisují 
Václavovo zavraždění, je ovšem podstatně víc. 
V detailech se liší, jejich celkové vyznění je ale 
podobné. Jak podle nich kníže Václav prožil po-
slední den svého života? 28. září roku 935 (nebo 
929 - historikové si stále nejsou zcela jistí) vstal 
Václav brzy. Jeho družina ještě spala, unavená 
po hostině na počest vysvěcení místního koste-
la. Právě do nového kostela, který byl obehnán 
dřevěnou palisádou, mladý panovník zamířil. 
Ve vratech se střetl s Boleslavem. "Buď zdráv, 
milý bratře. Nekonečné díky budtež od nás 
vzdány tvé lásce, že jsi včera důstojné hody vy-
strojil a nám dobře a dosti příjemně posloužil," 
pozdravil podle Gumpoldovy legendy Václav. 
"Lepší ti dnes hody připravím," odvětil však 
Boleslav a udeřil bratra mečem do hlavy. První 
ranou mu nezpůsobil žádné vážnější zranění. 
"Boleslav ho zřejmě udeřil mečem naplocho," 
domnívá se historik Dušan Třeštík. Václav pak 
měl mladšího bratra chytit a porazit na zem. 
Ten se lekl a zavolal na pomoc svou družinu. 
Jeho věrným se pak zřejmě naskytl pohled, jak 
nad Boleslavem stojí Václav s mečem v rukou. 
Mohli se domnívat, že chce jejich pána zabít. 
Vrhli se mu tedy na pomoc. Václav utíkal ke 
kostelu, podle práva azylu by v něm byl v bez-
pečí. Vrata mu ale zavřel zrádný kněz Krastěj. 
U kostelních dveří mu pak Boleslavovi druhové 
zasadili smrtící rány. Proč vlastně k vraždě do-
šlo? Šlo zřejmě o politický spor ve vztahu k Rím-
sko-německé říši. Byl to také boj o moc. Roku 
921 zemřel otec obou bratrů Vratislav. Za nezle-
tilé syny vládly matka Drahomíra a babička 
Ludmila. Poručnictví na sebe brzy strhla první 
z nich, která nechala Ludmilu zavraždit. Nejpoz-
ději roku 925 se vlády ujal Václav považovaný 
za vzdělaného, zbožného a mírumilovného pa-
novníka. Mladý vládce platil pravidelné dávky 
Římsko-německé říši, jmenovitě saskému pa-
novníkovi Jindřichu I. To se Boleslavovi nelíbi-
lo. Zavraždil Václava a pustil se do boje s říší. 

Lebka svatého Václava, nejvzácnější česká 
relikvie. Zavražděný kníže Václav byl pohřben 
nejprve v kostele sv. Kosmy a Damiána ve Staré 
Boleslavi. Po třech letech (podle Kristiánovy le-
gendy) bylo jeho tělo z vůle knížete Boleslava I. 
přeneseno na Pražský hrad a pohřbeno v (tehdy 
ještě) rotundě sv. Víta. V raném středověku 
mělo přemístění ostatků z místa mučednické 
smrti do hlavního chrámu země stejný význam 
jako akt svatořečení. Jak sílil svatováclavský 
kult, s ostatky se manipulovalo a hrob byl různě 
upravován. Největší pozornost mu věnoval Ka-
rel IV. Nechal jej ozdobit mj. dvanácti stříbrný-
mi sochami apoštolů, dal vyrobit novou 
korunu, která měla být provždy uložena na leb-
ce sv. Václava, a celou lebku nechal obložit zla-
tem. Kosti světce pak uložili do relikviáře 
vykládaného zlatem, drahokamy, kamejemi 
a perlami. V roce 1366 byly ostatky slavnostně 
přeneseny do nově vystavěné Svatováclavské 
kaple, kde jsou trvale uloženy v místě původní-
ho hrobu. Poprvé opustily kosti sv. Václava 
Pražský hrad v roce 1929 při oslavách svatovác-
lavského milénia. Byly vystaveny na Vyšehradě 
a ve Staré Boleslavi. V následujících letech byly 
ostatky českého světce vystavovány v chrámu 
svatého Víta. 

Vzmřmi mami i i 

http://www.pks.cz
mailto:obchod.mont@pks.cz


Stylová pivnice 
Vás zve na velkoplošnou projekci fot-

balových utkání naší reprezentace v kva-
lifikaci MS a Ligy mistrů. 

JACKPOT 10 000,- Kč + ZDARMA 
TANDEMOVÝ SESKOK ZE 4 000 M. 

Od září je tu také otevřena nová poboč-
ka sázkové kanceláře FORTUNA. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří se tak v hojném poč-
tu přišli naposledy rozloučit s paní Vlastou 
Uhrovou z Ledče; n. S. 

Upřímně děkuje zarmoucená rodina 

Děkuji všem sestřičkám oddělení z „C" 
nemocnice v Háji u Ledče n. S. a jmeno-
vitě MUDr. Kratochvílové za jejich 
opravdu lidský přístup, který věnovaly 
mému muži v posledních dnech jeho života. 

Marie Šilhanová 

Hledáme spolucestující z Ledče nebo 
blízkého okolí za účelem dojíždění do 
zaměstnání do Humpolce - fa Zexel 
Valeo, víkendové směny. Tel. 777 
180 125. 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 

70. narozeniny oslaví 
3. 9. Veselá Anna, Údolní 990 

15.9. Uher Josef, Na Skalce 693 

80. narozeniny oslaví 
16.9. Skvorová Miloslava, 

Pivovarská 597 

85. narozeniny oslaví 
16. 9. Pechová Marie, Havlíčkova 186 

93. narozeniny oslaví 
28. 9. Časarová Božena, 

Melechovská 580 

K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 

Svatby 
Martina Dudáková & Robert Váňa 
Alena Másilková & Miloslav Nechvátal 

Novomanželům přejeme do společného 
života hodně lásky, porozumění a spo-
kojenosti. 

Narozeni 
Barbora Nácovská 
Adéla Marie Koubková 
Markéta Budinská 
Pavla Pelúchová 
Barbora Škvorová 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecně ra-
dosti. 

Zemřeli 
Zikmunda Libor 
Cihlář Jaroslav 
Říha Jaroslav 
Tůmová Marie 
Šilhán Stanislav 
Doleček Rudolf 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V ŘÍJNU DO KINA! 

1. 10. KUNG FU MELA 
19:30 Hlavní postavou filmu jc nenápadný smolař 

s velkými sny a s obrovskou silou ničit štěstí 
a úsilí jiných. Vydává se do obytného kom-
plexu jedné chudinské čtvrti jako falešný 
člen Axc gangu, do kterého by chtčl patřit, 
a najednou se ocitá uprostřed války super-
mistrů se super kung-fu schopnostmi. 

5. 10. KRllH 2 
19:30 Šest měsíců po příhodě s videokazetou se ob-

jevují nové stopy, které dokazují, že se 
v temnotě skrývá nové zlo... Pokračování 
známého a divácky úspěšného horroru. 

8. 10. PÁD TŘETÍ ŘÍŠE 
19:30 Bruno Ganz hraje Adolfa Hitlera při posled-

ních dnech jeho života v Berlíně obklíčeném 
Rudou armádou. 

12. 10. KOUZELNÝ KOLOTOČ - dětský film 
17:00 Malá Florence si bezstarostně hraje v krásné 

zahradě s kolotočem, znenadání se však vi-
nou zlého kouzla ocitne uvězněná v tajem-
ném ledovém vězení. Její čtyři přátelé se 
okamžitě vydají na nebezpečnou cestu, aby 
zabránili zlému čarodějovi Zeebadovi 
v ovládnutí celého světa a také aby zachránili 
kamarádku Florence. 

15. 10. MELINDA A MELINDA 
19:30 Život může být komedie nebo tragédie. Vše 

záleží na tom, jak se na něj podíváte. 

19. 10. ŽIVOT POD VODOU 
19:30 Oceánograf Steve Zissou se chce pomstít žra-

lokovi, který zabil jeho nejlepšího přítele. 
Sestavuje tedy posádku, kterou tvoří man-
želka, s níž si už nemá co říci, novinářka 
a muž, který jc možná jeho synem. 

22. 10. OCHRÁNCE 
19:30 Shanc Wolf (Vin Diesel) se musí postarat 

o pět dětí zesnulého vědce, jehož vraždě ne-
dokázal zabránit. V jeho domě jc totiž ukryt 
významný vynález a kdo jiný by měl dum 
ochránit než právě Shanc, člen elitní vojen-
ské jednotky. 

26. 10. MŮJ AUŤÁK BROUK 
19:30 Film o Hcrbicm, roztomilém autíčku, které 

má duši a snaží se své mladé majitelce Maggic 
(Lidsay Lohanová) pomoci s jejími trably. 

29. 10. SIN CITY: MĚSTO HŘÍCHU 
19:30 Sin City, běsnící město. Policejní oddělení jc 

zkorumpované, v ulicích se vraždí. Brutální 
Marv brouzdá nejtemnějšími kouty města 
a hledá osobu, která zabila Goldie, jež té noci 
byla u něj doma... 

Římskokatolický farní úřad v Ledči nad Sáza-
vou provedl v minulých dnech výměnu žaluzií 
na věži kostela svatého Petra a Pavla. Původní 
žaluzie pocházely z roku 1900, kdy byla prove-
dena přestavba věže podle návrhu architekta 
Josefa Mockera. Dřevěné žaluzie byly ve velmi 
špatném stavu a hrozilo jejich zřícení z věže. 
Farní úřad obdržel na část oprav grant z mi-
nisterstva kultury v rámci památkové zóny 
města Ledče nad Sázavou, kde se podílelo 
i město Ledeč nad Sázavou. Část nákladů byla 
uhrazena rovněž z darů věřících. Nové žaluzie 
zhotovil ve velké kvalitě ledečský truhlář Sta-
nislav Jirsa. Ten také musel staré, většinou 
velmi poškozené, žaluzie demontovat. Jednalo 
se o velké části, které musely být z věže snese-
ny a nové vyzdvihnutyjeřábem firmy Montraz. 
Nové části byly opět namontovány do oken-
ních otvorů věže. 

František Pleva 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7,584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511, 
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