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JE TO ALE NADĚLENÍ! 

Zima se do nás opravdu pustila se všemi svými zbraněmi. A začalo to už 
před dvěma měsíci {na listopadový státní svátek začalo sněžit). Aleje se čemu 
tak divit? Jsme vlastně teprve na začátku zimy a ta pro nás znamená především 
sníh. Ten je ovšem skupenstvím srážek velice konfliktním. Působí problémy 
silničářům i automobilistům, všeobjímající břečka na chodnících ničí drahé 
střevíčky i nervy chodců. Majitelé domků úpí nad zásobami topiva, zvěř v le-
sích a na polích trpí {pokud tam ještě nějaká zůstala). Sníh a zimu však milují 
děti a všichni vyznavači zimních sportů. Pak se v tom vyznejte! Budiž nám 
útěchou, že v tom nejsme sami, že se s tímto ročním obdobím potýkaly gene-
race před námi a přes veškeré ozónové díry to budou jistě i generace po nás. 

„ S počasím je to totiž zvláštní věc, " napsal ve sloupku Zahradníkův leden 
Karel Čapek. „Nikdy to s ním není v pořádku... není-li příliš sucho, je nevy-
hnutelně příliš mokro. Padne-li málo sněhu, zahradník bručí plným právem, 
že to nikam nestačí; napadne-li sněhu mnoho, projevuje vážné obavy, že mu to 
poláme jehličiny a pěníšníky. Není-li sněhu, běduje na zhoubné holomrazy; 
nastanou-li oblevy, klne těm bláznivým větrům, které je provázejí a mají ten 
hanebný zvyk, že mu rozhazují chvojí a jiný kryt po zahradě a snad mu i, hrom 
do nich! polámou nějaký ten stromek. Troufá-li v lednu zasvítit slunce, chytá 
se zahradník za hlavu, že mu keře poženou předčasně do mízy. Prší-li, bojí se 
o své alpinské kytičky; je-li sucho, myslí s bolestí na své rododendrony a an-
dromedy. A přece by nebylo těžko mu vyhovět: Stačilo by mu, kdyby od první-
ho do posledního ledna prostě bylo žádná celá, devět desetin stupně pod 
nulou, sto dvacet sedm milimetrů sněhu (lehkého a podle možnosti čerstvého), 
většinou oblačno, žádné nebo mírně větry západních směrů; a bylo by všechno 
v pořádku. Ale to je to: o nás zahradníky se nikdo nestará a nikdo se nás neptá, 
co by mělo být. Proto ten svět tak vypadá. " 

Pokud budete nadále našimi pozornými čtenáři, už v příštím vydání Ledeč-
ských novin se dozvíte, jak to bylo s počasím v únoru před padesáti lety. Jed-
nalo se o rekordy! Vzpomene si někdo? 

ok 
Tolik sněhu ledečské náměstí už asi dlouho nepamatuje a děti si jistě ještě 

dlouho budou hrát na bílém koberci - jen ten sněhulák tam nějak chybí. A na 
úplný závěr optimistická pranostika. „Je-li leden nejostřejší, bude roček nej-
plodnější". 
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NOVOROČNÍ 
Nocí, v níž na obloze hvězdy září 
a tmou jejich světlo proráží, 
blíží se k sobě spočítanými kroky, 
dva roky střídají se ve stráži. 

My všichni v novoroční svaté noci, 
v níž staré mění se a mnohé ožívá, 
přejeme pokoj a mír celému světu, 
v němž myšlenka zlá ať rychle umírá. 

„ Oženíte se, ale ona bude chladný typ 
s mrazivým pohledem a ledovým srd-
cem. " 

Ještě je čas 
Předplaťte si vaše noviny 

Už na konci minulého roku 
jsme vám nabídli službu před-
platného LEDEČSKÝCH NO-
VIN NA ROK 2006. Řada z vás 
už je zapsána, využijte i vy této 
nabídky, která vám zaručuje, že 
vám Ledečské noviny budou cho-
dit pravidelně poštou až do 
domu. Cena pro ledečské před-
platitele 120,- Kč na rok (12 čísel 
LN), pro „přespolní" je to 204,-
Kč. Ve volném prodeji přijde jed-
no číslo LN na 10,- Kč. Přejeme 
vám mnoho hezkých chvil nad 
stránkami měsíčníku Městského 
úřadu v Ledči n. S. 

Redakce 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou ko-
naného dne 12. prosince 2005 
• RM schvaluje v souladu s § 167 zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon) Zřizovací listinu 
Školské rady při Základní škole Ledeč nad Sáza-
vou. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na městské 
lesy uzavřené s Lesní společností Ledeč nad Sá-
zavou, a.s. dne 14. 5. 2004, kterým se stanovuje 
nájemné pro kalendářní rok 2005 ve výši 
300 000,- Kč na rok. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavře-
ní Veřejnoprávních smluv s obcemi ve správním 
obvodu Města Ledeč nad Sázavou ve věci zajiště-
ní povinnosti zřízení E-podatelny. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění udělení 
souhlasu s úpravou (vyštěrkováním) příjezdové 
cesty ke garážím v ul. M. Majerové na pozemku 
2136/9 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění záměr 
Města odprodat pozemek parc.č. 2065/24 - za-
hrada v k.ú. Ledeč nad Sázavou v ulici Na Žižko-
vě. 
• RM ukládá starostovi města Stanislavu Vrbovi 
předložit najednání zastupitelstva města dne 19. 
prosince 2005 žádost pana Josefa Prchala o od-
kup nemovitosti čp. 96 (bývalé mazutové kotel-
ny) postavené na pozemku č. st.p. 1241. 
• RM doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Za-
stupitelstvu města Ledeč nad Sázavou uzavřít 
smlouvu na služby prováděné v oblasti svozu a 
nakládání s komunálními odpady na dobu do roz-
hodnutí o výsledku veřejné soutěže s firmou AVE 
CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o. Praha 
2, která předložila výhodnější nabídku. 
• RM doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Za-
stupitelstvu města Ledeč nad Sázavou odkoupit 
pozemky v lokalitě Plácky v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou o celkové výměře 37 755 m2 od pani Josefy 
Rajdlové, Na Potoce 192, Ledeč nad Sázavou. 

Ze zasedáni Zastupitelstva města Ledeč nad Sá-
zavou konaného dne 19. prosince 2005 
• ZM v souladu s § 85 písmeno j) zákona č. 
128/2000 Sb.) o obcích (obecní zřízení) v plat-
ném znění bere na vědomí rozhodnutí MŽP ČR 
„Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na finan-
cování akce Zajištění bezpečnosti před nenadá-
lým vznikem skalních řícení v prostorách 
skalních masivů Šeptouchov a Ledečský hrad 
v Ledči n. S. - evidenční číslo 215124006 ze dne 
21. 11.2005". 
• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona 
č. 128/2000 Sb.) o obcích (obecní zřízení) v plat-
ném znění ruší přílohu číslo 2 a 3 Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2001 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů ve městě Ledeč nad Sázavou ze dne 6. 12. 
2004. 
• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona 
č. 128/2000 Sb.) o obcích (obecní zřízení) v plat-
ném znění vydává přílohy číslo 2 a 3 Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 5/2001 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve městě Ledeč nad Sázavou, tak jak jsou 
navrženy - pro rok 2006. 
• ZM volí v souladu s § 9 zákona č. 436/1991 
Sb. o volbách přísedících soudu v platném znění, 
pana Otakara Hermana, bytem Koželská 213, Le-
deč nad Sázavou za přísedícího Okresního soudu 
Havlíčkův Brod na volební období 2006-2010. 
• ZM zmocňuje podle odst. 3 § 102 zákona 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění starostu 
města pana Stanislava Vrbu k podpisu Smlouvy o 
poskytnutí podpory s Fondem Vysočina na pro-
jekt 05 LeNet-bezpečnost veřejných stanic. 
• ZM zmocňuje podle odst. 3 § 102 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu 
města Stanislava Vrbu, k podpisu Smlouvy o pos-
kytnutí podpory (FV 047/126/05) s Fondem Vy-
sočina na projekt LeNet WEB 05. 

• ZM zmocňuje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění starostu 
města pana Stanislava Vrbu podpisem Smlouvy 
na služby prováděné v oblasti svozu a nakládání 
s komunálními odpady na dobu do rozhodnutí o 
výsledku veřejné soutěže s firmou AVE CZ odpa-
dové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 
Praha 2. 
• ZM zmocňuje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění starostu 
města pana Stanislava Vrbu podpisem Smlouvy 
na zajišťování výkonu lékařské služby první po-
moci na rok 2006 s firmou BAUKOMPLEX a.s. 
Havlíčkův Brod. 
• ZM v souladu s usnesením 7.2005/93ZM-s) 
pověřuje starostu města pana Stanislava Vrbu 
podpisem smlouvy o prodeji veřejného osvětlení 
Technickým službám. 
• ZM v souladu se svým usnesením 
7.2005/94ZM-s) pověřuje starostu města pana 
Stanislava Vrbu podgisem smlouvy o prodlouže-
ní splatnosti úvěru u České spořitelny, a.s. na akci 
„Metropolitní síť LeNet" schématu SROP. 
• ZM v souladu s usnesením 7.2005/97ZM-s) 
pověřuje starostu města pana Stanislava Vrbu 
podpisem Smlouvy o půjčce s firmou 
ROBOINVEST. 
• ZM v souladu s usnesením 7.2005/98ZM-s) 
pověřuje starostu města pana Stanislava Vrbu 
podpisem smlouvy o úvěru 5 000 000,- Kč na 
spolufinancování akce „Přístavba tělocvičny a 
učeben při ISŠ". 
• ZM v souladu s usnesením 7.2005/99ZM-s) 
pověřuje starostu města pana Stanislava Vrbu 
podpisem smlouvy o úvěru 1 200 000,- Kč na fi-
nancování akcí „e-Podatelna", „LeNet MAN do-
plněk SROP" a „LeNet chráněný asistovaný 
internet05". 
• ZM pověřuje v souladu s usnesením 
7.2005/109ZM-s) starostu města pana Stanislava 
Vrbu k podepsání smlouvy k odkoupení pozemků 
v areálu motocyklového závodiště od pana Jiřího 
Málka, ul. J. Haška 605, Ledeč nad Sázavou a to: 
ZE 2035, ZE 2036/1, ZE 2032, ZE 2033, ZE 2034 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou a Obrvaň o celkové vý-
měře 4 836 m2 za cenu 10,- Kč/m2. 
• ZM pověřuje v souladu s usnesením 
7.2005/115ZM-s) starostu města pana Stanislava 
Vrbu a pana Karla Urbana jednáním s firmou 
BCK Builders, lne a druhým spoluvlastníkem 
společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. o 
podmínkách rámcové smlouvy. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst.4 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění změnu 
systému zajišťování LSPP (pohotovost) v roce 
2006. Pohotovostní službu bude zajišťovat firma 
BAUKOMPLEX, a.s. H.Brod ve všední dny vý-
jezdní služba z H. Brodu na zavolání (17-22 ho-
din), v sobotu, neděli a ve svátek služba lékaře na 
poliklinice v Ledči nad Sázavou (10-16 hodin) a 
poté výjezdní služba z H. Brodu (16-22 hodin). 
• ZM schvaluje v souladu s § 85, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej 
veřejného osvětlení z akce „Rekonstrukce mostu 
ev.č. 130-009 přes řeku Sázavu včetně rekon-
strukce části silnic 11/130 a 11/339 v centru Ledče 
nad Sázavou" realizovanou Krajem Vysočina 
správci veřejného osvětlení města - TS Ledeč 
nad Sázavou s.r.o. za cenu 820 337,80 Kč. 
• ZM souladu s § 85, písmeno j), zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvalu-
je přijetí půjčky od firmy ROBOINVEST, s.r.o. 
ve výši 300 000,- Kč k zajištění financování žá-
dosti o státní dotaci na akci „Městská síť LeNet". 
• ZM schvaluje v souladu s § 85, písmeno j), zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
přijetí úvěru výši 1,2 mil Kč od České spořitelny, 
a.s. dle předložené nabídky k zajištění financová-
ní akcí „e-Podatelna", „LeNet MAN doplněk 
SROP" a „LeNet chráněný asistovaný 
internet05" z Fondu Vysočina. Splatnost úvěru 
bude v roce 2006. 
• ZM schvaluje v souladu s § 85 písmeno j) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění přijetí dotace z Ministerstva ži-
votního prostředí ČR ve výši 4 482 000,- Kč na 
akci „Zajištění bezpečnosti před nenadálým vzni-
kem skalních řícení v prostorách skalních masívů 
Šeptouchov a Ledečský hrad v Ledči nad Sáza-
vou" a souhlasí s průběhem financování tak, jak 

je uvedeno v rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí ev.č. 215124 0006. 
• ZM schvaluje v souladu s § 85 písmeno c) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
dodatek č. l l smlouvy o zabezpečení požární 
ochrany ve městě Ledeč nad Sázavou, kterým se 
Město Ledeč nad Sázavou zavazuje poskytnout 
HZS v roce 2006 po schválení rozpočtu finanční 
příspěvek ve výši 300.000,- Kč na výstavbu pří-
střešku pro parkování požárních přívěsů, zbudo-
vání podezdívky plotu a pořízení systému pro 
zabezpečení stanice Ledeč nad Sázavou. 
• ZM schvaluje v souladu § 85 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění odkoupe-
ní pozemků v areálu motocyklového závodiště od 
pana Jiřího Málka, ul. J. Haška 605, Ledeč nad 
Sázavou a to: ZE 2035, ZE 2036/1, ZE 2032, ZE 
2033, ZE 2034 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a Obr-
vaň o celkové výměře 4836 m2 za cenu 10,-
Kč/m2. 
• ZM schvaluje v souladu s § 85 písmeno a) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění 
odkoupení pozemku parc.č. 2786/1 - ostatní ko-
munikace o výměře 7 m2 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou za cenu 150,- Kč/m2 od pana Václava 
a pana Vladimíra Horkých, oba bytem Praha a 
odškodnění za újmu na majetku způsobenou stav-
bou mostu v objemu 8950,- Kč. 
• ZM schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v úplném znění, prodej 
pozemku PK 113/2 o výměře 14 m2 panu Ludví-
ku Hruškovi, bytem Ledeč nad Sázavou, Herol-
dovo nábřeží 719 za cenu 150,- Kč/m2, s tím, že 
náklady na zaměření pozemku ponese nabyvatel. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření 
Smlouvy na služby prováděné v oblasti svozu a 
nakládání s komunálními odpady na dobu do roz-
hodnutí o výsledku veřejné soutěže s firmou AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 
120 00 Praha 2. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst.4 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Rámco-
vou smlouvu s BKC Builders, Inc. na využití le-
dečského hradu s úpravou předmětu smlouvy 
a termínovým doplňkem 
• ZM ukládá starostovi města panu Stanislavu 
Vrbovi zabezpečit technické posouzení objektu 
bývalé mazutové kotelny čp. 96, ve smyslu na-
bídky o odkup pana Prchala a připravit podklady 
k posouzení a rozhodnutí příštímu zasedání za-
stupitelstva města. 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou ko-
naného dne 21. prosince 2005 
• RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění celkový počet zaměstnanců Měs-
ta Ledeč nad Sázavou zařazených v městském 
úřadě na 26 zaměstnanců, celkový počet zaměst-
nanců organizační složky Pečovatelská služba 
Ledeč nad Sázavou na 9 zaměstnanců, celkový 
počet zaměstnanců organizační složky Informač-
ní centrum na 6 zaměstnanců a celkový počet za-
městnanců organizační složky Veřejně prospěšné 
práce na celkový počet zaměstnanců 6. 
• RM v souladu s ustanovením § 102 zákona čís-
lo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a v sou-
ladu s článkem IV. Zřizovací listiny organizační 
složky města Pečovatelská služba Ledeč nad Sá-
zavou jmenuje vedoucí sestrou organizační slož-
ky Pečovatelská služba paní Danu Pospíšilovou. 
• RM v souladu s ustanovením § 102 zákona čís-
lo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a v sou-
ladu s článkem IV. Zřizovací listiny organizační 
složky města Informační centrum Ledeč nad Sá-
zavou jmenuje vedoucího organizační složky In-
formační centrum pana Františka Plevu. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění zamítavou 
odpověď starosty města Stanislava Vrby na námit-
ky uchazeče k veřejné zakázce „Nakládání s odpa-
dy na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění 
odpadů ze svozové oblasti zadavatele". 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření 
smlouvy o poskytnutí auditorských služeb 
a o kontrolní činnosti dle zákona o finanční kon-
trole na rok 2006 za cenu 65 000,- Kč s auditorem 
ing. Pavlem Lelkem, CSc., č.dekretu 1421, Ople-
talova 171, Kutná Hora. 
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Rok 2005 na obcích a v kraji 
Domnívám se, že mohu napsat, že v roce 2005 nedošlo k žád-

né významné změně, která by se zásadně promítla do života 
obcí a měst, či celého kraje Vysočina. Pokud mám přesto na 
konci roku zmínit alespoň některé zajímavější postřehy, napa-
dají mě takové dva, které spolu navíc souvisí. 

Ten první postřeh není nový, aleje spíše pokračujícím tren-
dem. V našem státě, a tedy i v našich obcích, městech a krajích 
s postupujícím časem přes nástup moderních informačních 
technologií přibývá papírů a papírování. V době, kdy je mobilní 
telefon nepostradatelnou pomůckou a já jen čekám, kdy si ho 
skauti zařadí jako součást „KPZetky" (KPZ = krabička poslední 
záchrany), v době, kdy komunikujeme elektronicky pomocí 
e-mailu a předání zprávy i v písemné podobě z jednoho konce 
světa na druhý trvá několik vteřin, v době, kdy stále častěji mís-
to do poznámkových bloků, papírových knih a obrázků na foto-
grafickém papíře ukládáme svá data ve formě nul a jedniček na 
harddisky a další nosiče dat, v této době vidíme, že překvapivě 
papírů neubývá, ale naopak neustále přibývá. 

Nárůst papírování a byrokracie bývá zdůvodňován různě. Ho-
voří se o potřebě zvyšování bezpečnosti občanů. Jiná zdůvodně-
ní zase vychází z předpokladu, že mnohasetstránkové projekty 
a žádosti o rozsahu několika desítek stran společně s dokonalý-
mi, několik desítek stran rozsáhlými pokyny by měly napomoci 
větší objektivitě při rozhodování o výběru zhotovitele nebo vítě-
zi soutěže. Předpokládá se tedy, že by desítky tabulek a stovky 
stránek pokynů, pravidel a předpisů měly zabránit korupci 
a podvodům. 

Osobně si myslím, že tomu tak není. Nemyslím si, že tisíckrát 
vyplněný formulář zvyšuje naše bezpečí. Navíc, přebujelou by-
rokracii považuji za živnou půdu pro korupci nebo alespoň 
snadnou manipulaci. Není lepší situace pro matení výběrové ko-
mise než existence velkého množství nepřehledných a vzájem-
ně provázaných nařízení, předpisů a doporučení. 

Je to začarovaný kruh, do kterého nás, dle mého názoru, vrhá 
současná filozofie nedůvěry k lidem a k fungování veřejné sprá-
vy. Představa, že nepoctivosti lze zabránit vydáním stovek a ti-
síců předpisů a zavedením podrobnějších dotazníků, mi připadá 
přinejmenším naivní. 

Ten druhý postřeh se týká našeho fungování jako členského 
státu Evropské unie. Již v poměrně větším počtu obcí, měst 
i krajů se začínají realizovat projekty s podporou finančních 
prostředků z fondů Evropské unie. Každá obec, město, kraj má 
své potřeby. Všude je třeba něco opravit, postavit, zorganizovat 
atd. Nyní se učíme stavět, opravovat a organizovat tak, že nej-
dříve napíšeme projekt, který přihlásíme, a když jsme šikovní, 
tak získáme spolufinancování z evropských fondů až do výše 
75 %. Samozřejmě, že sepsání projektu není zadarmo. V tomto 
okamžiku nelze j inak, než si pro roky 2007 až 2013 na tento sys-
tém zvyknout. Evropské peníze jsou zkrátka spojeny s hroma-
dami popsaných papírů a důkladnou kontrolou. Je třeba se na to 
pro příští léta dobře připravit. 

Je asi správné nakonec napsat, že se toho během roku 2005 změnilo 
v našich obcích velmi mnoho k lepšímu. Rekonstrukce komunikací, 
opravené domy, fungující spolky, krásné poutě, obecní slavnosti 
a další společenské, sportovní a kulturní akce. Za to všechno patří po-
děkování obyvatelům obcí a zvláště potom voleným představitelům, 
starostce, starostovi, místostarostům a dalším zastupitelům. 

Zvláště potom na malých obcích bývá starostka nebo starosta 
velmi důležitou osobou. Bývá hlavním hybatelem a někdy 
i otloukánkem. Jeho pozice není jednoduchá, ale věřte, že kva-
litní starosta je zejména pro malou obec výhrou. Moje zkušenost 
mi říká, že v drtivé většině obcí a měst našeho kraje jsou dobří 
starostové, kteří dýchají za svoji obec, svoje město. Važme si 
jich a je možná dobré si uvědomit, že nyní, na konci roku jim, 
pokud si to zaslouží, můžeme třeba vyjádřit i své poděkování, 
uznání nebo podporu. Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny 

Hejtman a jeho zprávy 
Pan hejtman Vystrčil nám pravidelně posílá zprávy do 

našich místních novin. Jednou v nich bojuje za přehradu 
v Mostišti, podruhé za obchodní společnosti v nemocni-
cích, jindy zase za pořádek na dálnici D l . Bohužel se 
v těchto jeho zprávách nedočteme řešení problémů, které 
nejvíce trápí nás, obyvatele Ledečska, periferní oblasti 
kraje Vysočina. Proto si dovolím alespoň touto cestou ně-
kolik nejpalčivějších problémů našeho města panu hejt-
manovi připomenout. 

Jedním z dlouhotrvajících problémů je neutěšený stav 
komunikace II. třídy Vilémovice - Pavlíkov, která je ve 
vlastnictví kraje. Tato silnice je nejdůležitější spojnicí pro 
obyvatele celého regionu nejen při cestách za prací, ale zej-
ména do nemocnice v Havlíčkově Brodě. Je mi záhadou, 
proč krajský úřad nevyužil v roce 2004 přidělenou státní 
dotaci na rekonstrukci této komunikace. Postesk nad nevy-

jasněnými majetkovými vztahy je sice oprávněný, ale je 
třeba si položit otázku, zda krajský úřad v čele s panem hejt-
manem vyvinul dostatečnou iniciativu k jejich řešení. 

Podobný problém se týká silnic Vrbka - Kozlov a Kou-
ty - Horní Paseka, kde nejsou dodnes vyřešeny majetko-
vé vztahy a silnice proto odmítá kraj Vysočina převzít do 
své péče. „Neexistující" silnice se běžně užívají, ale prak-
ticky neudržují, protože nikomu nepatří. 

Další ostudou našeho města je oprýskaný Dům dětí 
a mládeže na Husově náměstí. Občané se právem ptají, 
kdy se město postará o jeho rekonstrukci popř. zbourání. 
V této věci ale musí konat především Kraj Vysočina, pro-
tože Dům dětí a mládeže je příspěvkovou organizací Kra-
je Vysočina. 

A nakonec záchranná služba. Naprostá většina našich 
obyvatel si jistě vzpomene na konec prázdnin, kdy vedení 
záchranné služby kraje Vysočina chtělo zahájit jednání 
o zrušení sídla posádky RZP v Ledči nad Sázavou. Vůbec 
v této věci nereagoval na to, že by se tím porušila pravidla 
ZZS, jelikož dojezdová doba záchranné služby z Havlíč-
kova Brodu by zcela jistě byla delší jak zákonem požado-
vaných 15 minut. Nebýt petice podnikatelů a občanů, 
záchranná služba už by v tuto chvíli nejspíš v Ledči nad 
Sázavou neexistovala. Pod tlakem této petice rada kraje 
svůj záměr byla nucena přehodnotit a pan hejtman přislí-
bil, že v dohledné době záchrannou službu naopak posílí 
o lékaře s ohledem na dojezdovou vzdálenost do havlíč-
kobrodské nemocnice. Mám jen strach, aby se tato do-
hledná doba neprotáhla stejně jako dočasné umístění 
sovětských voj sk. Jaroslav Doležal 

místostarosta města 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Vánoční čas prožívá každý jinak. Někdo 

čeká na jediný dárek, na Ježíška, který se pro 
nás narodil a jiní na dárky, které nám přinese. 
Přesto j e to doba, kterou máme všichni rádi 
a která v nás vyvolává naše lepší vlastnosti, 
jako j e solidarita, dobrota a ochota pomoci. 
Nezapomeňme proto na ty, kteří nemají tako-
vé štěstí jako my, jsou na světě sami, bez do-
mova, trpí hlady či jinou fyzickou či 
psychickou bolestí. Nemají se na koho obrátit 
a jedinou pomocí jsou jim úplně cizí lidé. 

Chcete pomoci a nevíte jak? Můžete přispět 
do tříkrálové kasičky, se kterou Vás navštíví 
naši koledníčci. Již pošesté bude v celé České 
republice Tříkrálová sbírka uzavírat vánoční 
dobu stejně jako u nás. Prosím Vás o štědrost. 
Pomoci nám můžete nejenom finančním obno-
sem vhozeným do tříkrálové kasičky, ale také 
samotným koledováním - dům od domu. Vy, 
kteří máte zájem se na sbírce aktivně podílet, 
přijďte nebo zavolejte na číslo 608 724 025. 

Peníze, které při sbírce vybereme, budou 
použity tam, kde je to nejvíce potřeba. Výtě-
žek bude určen převážně osobám, které jsou 
znevýhodněny či omezeny z důvodu zdravot-
ního či sociálního handicapu. 

V loňském roce pomohla Tříkrálová sbírka 
při realizaci místních projektů Oblastní chari-
ty Havlíčkův Brod pro provoz Charitního do-
mova pro matky s dětmi a Domova pokojného 
stáří v Nížkově. Část celorepublikového vý-
těžku pomohla lidem v oblastech postižených 
ničivou vlnou tsunami. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat Vám 
všem, kteří nejste lhostejní k bolesti druhých 
a snažíte se pomoci dle svých možností. Jste to 
Vy, zastupitelé, kteří schvalujete příspěvky pro 
naši činnost, Vy sponzoři a dárci, kteří dáváte 
finanční i věcné dary, Vy moji kolegové, kteří 
vykonáváte konkrétní pomoc, Vy - spolupra-
cující organizace, Vy všichni, kteří svou účastí 
při našich akcích podporujete charitní činnost. 
Obzvláště chci poděkovat dobrovolníkům, kte-
ří dochází pravidelně bez nároku na mzdu do 
charitních služeb a zařízení. Vám všem upřím-
ně děkuji a věřím, že s Vaší pomocí mohu počí-
tat i nadále tak, jako s pomocí Boží. 

Vám všem i lidem, kteří naše služby využí-
vají, přeji v novém roce především zdraví, klid 
a spokojenost. Anna Blažková 

ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod 

Statistika - evidence obyvatel za rok 2005 
Počet obyvatel k 31.12. 2005: 5814 obyvatel 
Počet obyvatel podle části obce: 
Ledeč nad Sázavou 5114 2543 muži 2571 ženy 
Horní Ledeč 350 177 muži 173 ženy 
Habrek 145 74 muži 71 ženy 
Obrvaň 90 49 muži 41 ženy 
Souboř 48 23 muži 25 ženy 
Sychrov 5 1 muži 4 ženy 
Vrbka 62 26 muži 36 ženy 

Průměrný věk: 42 let 
Nejstarší občan: 90 let 
Nejstarší občanka: 95 let 
Nejčastější jména: Marie -355 J i ř í -208 Jaroslav-180 

Jose f -250 Jana - 1 8 6 J a n - 1 4 9 
Nejčastější příjmení: Janák - Janáková 62 

Novák - Nováková 56 
Rajdl - Rajdlová 48 

Počet sňatků: 36 
Počet rozvodů: 15 
Počet úmrtí: 69 
Počet narození: 45 z toho: chlapců - 24, dívek - 2 1 

Věková struktura 

Část obce 

Dospělí (kategorie 1) Děti (kategorie 2) 
Celkem 

Část obce Muži Ženy Muži Ženy 
Celkem 

Část obce 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk 

Habrek 63 43,05 61 48,48 11 10,18 10 7,00 145 40,35 

Horní Ledeč 150 44,29 135 46,02 27 10,22 38 10,53 350 38,66 

Ledeč nad Sázavou 2149 45,63 2205 48,76 395 9,54 365 9,70 5114 41,63 

Obrvaň 42 44,29 35 47,20 7 11,14 6 11,83 90 40,68 

Souboř 22 44,95 22 55,09 1 17,00 3 7,00 48 46,65 

Sychrov 1 69,00 4 74,25 5 73,20 

Vrbka 22 47,50 26 50,58 4 9,00 10 7,30 62 39,82 

CELKEM: 2449 45,48 2488 48,70 445 9,63 432 9,67 5814 41,45 

Věkové složení 

do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101 + Celkem 

Muži 117 359 590 356 470 452 310 173 43 1 0 2893 

do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101 + Celkem 

Ženy 111 351 499 355 433 424 364 262 93 10 0 2921 

Celkem za obec: 

do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101 + Celkem 

228 710 1089 711 903 876 674 435 136 11 0 5814 

Pro LN zpracovala Iveta Kalivodová 

Situace na trhu práce v mikroregionu Ledeč nad Sázavou 
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad Sázavou k 31.12.2005 či-

nila 6,48 %, což je 359 uchazečů o zaměstnání (z toho 235 žen). Průměrná 
míra nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod byla 5,80 %. Na konci roku 
2004 byla na Ledečsku nezaměstnanost 8,05 %. Počet nezaměstnaných klesl 
od té doby o 56 uchazečů o zaměstnání. 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 180 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti 
je zde 5,89 %. 

Počet volných pracovních míst na Ledečsku činí v současné době 17 míst. 
Ve volných místech převažují dělnické profese. Nyní připadá najedno volné 
pracovní místo přibližně 21 uchazečů o zaměstnání. 
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Společný postup mikroregionu zaměřený 
na elektronické podatelny a úřední desky 

Město Ledeč nad Sázavou spolupracuje se spádovými obcemi v zajištění 
povinnosti vést e-podatelny a elektronické úřední desky. Obdrželi jsme dva 
granty, které nám částečně pomohly řešit finanční náklady k zajištění těchto 
povinností. Zbylou spoluúčast převzalo na sebe město Ledeč nad Sázavou. 

Výhodou společného postupuje finanční výhodnost, možnost vzájemného 
vyměňování zkušeností a společných školení. Obce mikroregionu se domlou-
vají i na společném webovém portálu tak, aby občané našli informace na jed-
nom místě. 

Zajišťované povinnosti není snadné organizačně zvládnout. Žádáme obča-
ny o jistou míru trpělivosti, která v konečném důsledku přinese technicky kva-
litní, jednotné a stabilní prostředí. 

Během ledna budou k dispozici v ostrém provozu elektronické podatelny. 
Server je nainstalován, jsou zajištěny a orgány obcí schváleny jednotlivé 
smlouvy mezi obcemi a jsou potvrzeny Krajem Vysočina. V jednání jsou 
elektronické certifikáty. E-podatelny fungují na základě připravených formu-
lářů. Tyto formuláře jsou zpracovány na úrovni kraje a neprodleně budou per-
sonifikovány vzhledem ke každé obci. Další potřebné formuláře vytvoří 
úředníci ledečského úřadu. Smlouvu s Ledči podepsaly tyto obce: Bělá, Bojiš-
tě, Hněvkovice, Horní Paseka, Hradec, Chřenovice, Jedlá, Kamenná Lhota, 
Kouty, Kozlov, Kožlí, Kynice, Ostrov, Pavlov, Prosíčka, Vilémovice. 

Trochu složitější situace z hlediska časového průběhu je s elektronickými 
úředními deskami. Grant na WEB byl vypsán déle, než jsme předpokládali, 
a smlouvu o spoluúčasti s Fondem Vysočina nemáme dosud k dispozici. 
Z toho důvodu nemohlo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele webové 
aplikace a nemohla být aplikace vytvořena. V současné době tedy nabízíme 
obcím dočasné řešení tím, že nabízíme prostor na úřední desce Ledče. Během 
února, společně s dalšími klony webu www.ledecns.cz, vzniknou i klony obcí. 
Ty budou již obsahovat úřední desky každé obce, která projeví zájem. 

Stanislav Vrba, předseda mikroregionu 

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ 
pro školní rok 2 0 0 6 / 2 0 0 7 

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2006/2007 Základní školy v Ledči nad 
Sázavou se uskuteční 20. ledna a 21. ledna 2006 v budově školy v Komenské-
ho ulici. V pátek 20. ledna 2006 bude zápis probíhat v době od 14.00 hodin do 
17.30 hodin, v sobotu 21. ledna 2006 v době od 8.00 hodin do 10.00 hodin. Do 
Základní školy v Ledči nad Sázavou se zapisují děti z Ledče nad Sázavou 
a těchto obcí: Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, Hamry, Ostrov, Hradec, Horní 
Hradec, Kozlov, Olešná, Leština, Sychrov, Sačany, Kříže, Bělá, Jedlá, Dobrá 
Voda, Chřenovice, Trpišovice, Koňkovice, Rejčkov a přilehlé osady, Kouty, 
Bojiště, Veliká, Vilémovice, Pavlov, Bohumilice, Sechov, Přemilovsko, Hlo-
hov, Prosíčka, Nezdín a Kamenná Lhota. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které do 4. 9. 2006 dovrší 6 
let věku. Výjimečně mohou být zapsány i děti mladší. K zápisu je třeba rodný 
list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců dítěte. 

Na I. stupni ZŠ žáci mohou navštěvovat nepovinný předmět sportovní akti-
vity, kde se mohou věnovat nej oblíbenějším kolektivním sportům, navštěvo-
vat zdravotnický kroužek, pracovat ve „stonožkovém hnutí". Pro děti 
s vývojovými poruchami učení je vytvořena speciální třída. 

ZŠ Ledeč n. S. v rámci poskytování školských služeb nabízí i pro školní rok 
2006/2007 svým žákům možnost pobytu ve školní družině a školním klubu 
v době po vyučování. Žáci budou moci pracovat v řadě zájmových kroužků 
pod vedením pedagogických pracovníků ŠD a ŠK. Jedná se o aktivity výtvar-
né, sportovní, počítačové a taneční, bude možnost se zdokonalovat v cizích ja-
zycích, pracovat v divadelním a novinářském kroužku i v kroužku vaření. 
Konkrétní nabídka bude upřesněna. 

Jaroslav Kosprd 
ředitel ZS Ledeč nad Sázavou 

Modernizace výuky 
na Gymnáziu, 

Vyšší odborné škole 
a Integrované střední 

škole v Ledči nad Sázavou 
Na naší škole je věnována značná po-

zornost modernizaci výuky. K tomu, 
abychom mohli používat nové metody ve 
vyučovacím procesu a tím zvyšovat kva-
litu výuky, potřebujeme i odpovídající 
vybavení. 

Koncem listopadu 2005 jsme vybudo-
vali v budově gymnázia novou multime-
diální učebnu, která je vybavena 
interaktivní tabulí SMART Board. Tato 
tabule kombinuje výhody běžné tabule 
a velké dotykové obrazovky. Po připoje-
ní datového projektoru, který je součástí 
vybavení, se zobrazí obrazovka počítače. 
Počítač lze ovládat pouhou rukou. Lze 
tedy přímo vyhledávat a zobrazovat in-
formace z počítače, z internetu nebo pro-
mítat video. Na tabuli je možno i psát 
stíratelnými fixy jako na běžnou tabuli 
s tím rozdílem, že napsaný text lze uložit 
přímo do počítače. Z něho je pak možné 
text vytisknout nebo pomocí elektronic-
ké pošty rozeslat.V příštím roce chceme 
podobnou učebnu vybudovat i v budově 
integrované střední školy. 

V prosinci 2005 byla v budově integro-
vané střední školy kompletně modernizo-
vána jedna ze třech učeben výpočetní 
techniky. Učebna je vybavena 15-ti zcela 
novými moderními počítači, které budou 
sloužit zejména k výuce maturitních oborů 
strojírenství a informatika v ekonomice. 

Značnou pozornost věnujeme též spo-
lupráci školy s rodiči žáků. Pro zlepšení 
komunikace má každý pedagogický pra-
covním svoji e-mailovou adresu. V bu-
dově gymnázia je i nová telefonní 
ústředna a rodiče mohou telefonovat pří-
mo jednotlivým učitelům. 

Pro zlepšení bezpečnosti žáků jsme 
budovu gymnázia vybavili elektronic-
kým zabezpečovacím systémem a počí-
táme s tím, že tento systém vybudujeme 
i v dalších budovách školy. 

S velkým zájmem sledujeme i výstavbu 
sportovní haly a nových učeben. Výstavba 
probíhá v souladu s plánem a měla by být 
dokončena v srpnu 2006. Věříme, že od 
nového školního roku budeme tyto pros-
tory využívat. Protože sportovní hala od-
povídá svými rozměry požadavkům pro 
házenou, odbíjenou, košíkovou a další 
sporty, budou vytvořeny podmínky pro to, 
aby v odpoledních hodinách a o víken-
dech využívala halu i ledečská veřejnost 
a sportovní oddíly. Radomír Nulíček 
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Rok 2005 v číslech, datech a událostech 
Jaký byl rok 2005? Co přinesl našemu městu? Byl úspěšný, průměrný, či nestál za nic? Posuďte samu Napoví vám následující abecední výčet 

událostí, akcí, návštěv a dění 

Angažovali jsme se: 
- v udržení RZP (záchranky) v našem městě. 

Bojovali jsme: 
- za zachování všech institucí v našem městě 
- s březnovou povodní na řece Sázavě 
- za dobrou pověst města Ledče i mikroregionu Ledečsko. 

Cenili jsme si: 
- dobré spolupráce se všemi aktivními členy ledečského zastupitel-
stva města i místními zástupci všech politických stran a hlavně no-
vináři regionálních deníků. 

Dokončili jsme: 
- rekonstrukci mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu 
-rekonstrukci ulic Čechova, Mostecká, Sázavská a náměstí Svobo-
dy 
- rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení ve výše jmenova-
ných ulicích 
- rekultivaci ukončené skládky Rašovec 
- výstavbu nového mostu přes Olešenský potok v ulici Ke Křížům 
- vybavení šaten, střídaček a trestných lavic na zimním stadionu. 

Fotografovali jsme: 
- o 106, co se dalo. 

Hospodařili jsme: 
- s rozpočtem města v rozsahu 100 mil. Kč 

Informovali o nás: 
- v regionálním tisku (Vysočina, MF DNES, Právo, Cesta Vysoči-
ny) více jak 600x 
- v regionálním rozhlasu (Region, Vysočina) více jak 20x 
- v televizi lOx (Prima a ČTI). 

Jednali jsme u nás s: 
- předsedou vlády Stanislavem Grossem 
- poradkyní ministra financí PhDr. Bělou Hejnou 
-náčelníkem generálního štábu generálporučíkem Pavlem Štefkou 
- prezidentkou stonožkového hnutí Bělou Gran-Jensen 
- ministrem zemědělství Zgarbou 
- náměstkem ministra vnitra Zemanem 
-poslanci Černým, Bičíkem, Kováčikem, Kasalem, Zgarbou 
- senátory Jehličkou, Moldanem 
- hejtmanem Vystrčilem 
- krajskými radními Vondráčkem, Hájkem a Matějkovou 
- starosty Světlé n. S., Chotěboře, Telče, starosty mikroregionu Le-
dečsko 
-mist ry světa hokejisty Josefem Vašíčkem a Jaroslavem Holíkem. 

Kvitovali jsme: 
- organizační změny na městském úřadě, v pečovatelské službě 
a společnosti Hrad 
- záslužnou práci úklidové čety z veřejně prospěšných prací 
- plynofikaci tří velkých kotelen (poliklinika, 28. října č. 550, 
J. Haška č. 603) 
- odstranění naplavenin v korytě řeky Sázavy. 

Lobovali jsme: 
- v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

Mystifikovali jsme veřejnost: 
- v 195 článcích v Ledečských novinách 
- v 134 článcích na webových stránkách. 

Navštívili jsme: 
- radnice ve Světlé n. S., H. Brodě, Zruči n. S., Pacově, N. Městě na 
M., Třebíči 
- novoměstskou radnici v Praze 
- Obecní úřady v Čechticích, Hněvkovicích 
- hejtmana Vystrčila na kraji Vysočina 
- náměstka ministra dopravy Pospíchala 
- zasedání krajského zastupitelstva 
- stánky ledečských firem na brněnském veletrhu 
- výroční schůze automotoklubu, chovatelů, rybářů, hostinských, 
fotbalistů, hokejistů, důchodců, rodičů žáků ZŠ, stacionář, dům 
dětí, akce ZUŠ, gymnázium, farní zahradu. 

Opravili jsme: 
- chodníky na Heroldově nábřeží, Tyršově nábřeží, v Pivovarské 
ulici 
- chodník podél Mateřské školy Stínadla 
- části chodníků v ulici Z. Fibicha 
- části komunikace v ulici 5. května 

- dva mostky za pilou v Pivovarském údolí 
- nátěry zábradlí na Heroldově nábřeží a v Pivovarské ulici 
- nátěry altánků na Šeptouchově 
- komunikace na Zoufalce, v ulici Z. M. Kuděje a místní komunika-
ci do Obrvaně 
- kanalizaci v Mlýnské ulici 
- uražené prsty mistra Jana Husa 
- provizorně střechu městského kina 
- závady ve školní jídelně 
- střechu hlavního paláce ledečského hradu. 

Pomohli jsme: 
- Adivadlu, automotoklubu, DDM, důchodcům, fotbalistům, há-
zenkářům, hokejistům, chovatelům, chráněné dílně, junákům, le-
dečské farnosti, odbíjenkářům, sokolům, stacionáři, stonožce, 
šermířům, rybářům, tenistům, vodákům, zahrádkářům, zdravotně 
postiženým, ZUŠ. 

Rekonstruovali jsme: 
- smuteční obřadní síň 
- zábradlí na Tyršově nábřeží 
- zeleň na Husově náměstí 
- pískoviště v areálu Mateřské školy Stínadla 
- školní zahradu pro družinu 
- spodní altánek na Šeptouchově. 

Řešili jsme: 
- stálý nedostatek financí na potřebné aktivity ve městě. 

Schválili jsme: 
- v 19 zasedáních rady města 243 usnesení 
- v 7 zasedáních zastupitelstva města 115 usnesení. 

Těšili jsme se: 
- z každého povzbudivého slova, komentáře a poplácání 
- z každého pozvání najednání, setkání, koncert či výstavu 
- z každé aktivity občanů a kulturní akce ve městě. 

Uspěli jsme: 
- s 16-ti žádostmi o dotace a získali tak do městské kasy 22 mil. Kč. 

Vybudovali jsme: 
- veřejné osvětlení na Tyršově nábřeží 
- řetízková zábradlí v centru města 
- parkoviště a komunikaci u zimního stadionu 
- schodiště a zábradlí na tribuně zimního stadionu 
- metropolitní síť optických kabelů v centru města 
- veřejně přístupné internetové stanice v knihovně a infocentru. 

Zahájili jsme: 
- sadové úpravy v areálu nemocnice Háj 
- zabezpečení skalních masivů na Šeptouchově 
- přípravu akce Foglarova Ledeč 
- spolufinancování výstavby nové tělocvičny 
- veřejnou soutěž na nového poskytovatele služeb v oblasti svozu 
odpadů 
- jednání o možnosti výstavby supermarketu v našem městě 
- j ednání se zájemci o ledečský hrad. 

Ztroskotali jsme s: 
- regenerací panelových sídlišť 
- rekonstrukcí školní kuchyně 
- reklamací hřiště pro všechny 
- vyřešení situace v ulici J. Haška 
- přípravou průmyslové zóny 
- snahou po využití budovy v Barborce 
- zahájením výstavby krytého bazénu 
- přípravou parcel pro výstavbu rodinných domků 
- žádostmi o dotace na chodníky, knihovnu, komunikace v Horní 
Ledči, tribunu ZS 
- ale nepohádali jsme se. 

Heslovitý výčet událostí a akcí svojí obsáhlostí svědčí o aktivitě ledeč-
ské radnice. Není to chlubení, jak si možná někteří myslí. Je to psáno ve 
snaze dobře a úplně informovat. Rok 2006 nám totiž právě započal a bu-
deme v něm pokračovat ve změnách na radnici, které jsme si při svém 
nástupu do fúnkce předsevzali a mezi které patří v první řadě dobrá, 
včasná, srozumitelná a pokud možno i vtipná informovanost občanů. 
Všem ledečským spoluobčanům a čtenářům Ledečských novin přejeme 
do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a slibujeme vám, že 
co jsme započali, dokončíme. 

Stanislav Vrba, starosta města 
Jaroslav Doležal, místostarosta 
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Informační servis 
• Odpady v Ledči sváží AVE 

K 31. 12. 2005 skončila smlouva na zajišťování svozu 
odpadů s firmou A.S.A. Město Ledeč nad Sázavou nemě-
lo k tomuto datu ukončenou veřejnou soutěž na nového 
poskytovatele služeb v oblasti svozu a nakládání s komu-
nálními odpady, proto oslovilo dvě firmy k předložení na-
bídky na svoz odpadů do doby rozhodnutí o veřejné 
zakázce. Ze dvou nabídek byla nej výhodnější nabídka fir-
my AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterou zastu-
pitelstvo města svým usnesením č. 7.2005/114ZM-s) dne 
19. 12. 2005 schválilo jako firmu, která od 1. 1. 2006 za-
bezpečuje svoz odpadu na území města a místních částí. 

Kontaktní místo firmy AVE je v budově bývalé Moto-
techny na Husově náměstí čp. 205. Kontaktní osobou je 
mg. Věra Suchomelová - tel. +420 602 114 881 a paní 
Pavlíčková tel. +420 728 248 811. 

Zastupitelstvo města zároveň týž den schválilo cenové 
přílohy k vyhlášce o odpadech, které zůstávají na stejné 
úrovni jako v roce 2005, kdy obyvatel rodinného domku 
a obytného domu s topením na tuhá paliva zaplatí roční 
poplatek 492,- Kč, s topením centrálním, či kompletním 
elektrovytápěním a plynovým vytápěním zaplatí 468,-
Kč a s topením kombinovaným 480,- Kč. Pro děti 0-7 let 
je sazba snížena na 468, 420 a 444 Kč a pro seniory nad 
76 let na 480, 408 a 456 Kč. V místních částech je určena 
jednotná sazba 468,- Kč, pro děti 432,- Kč a pro seniory 
nad 76 let 444,- Kč. 

• Tribuna na zimním stadionu 
Po zpřístupnění tribuny na zimním stadionu volají jeho 

návštěvníci již delší dobu. V závěru loňského roku se po-
dařilo vybudovat dvě úniková venkovní schodiště ke dve-
řím na tribunu, osadit ocelové žárově zinkované zábradlí 

po celé délce tribuny, doplnit první schod a dobetonování 
na tribuně. Následně v první polovině ledna bylo osazeno 
i vnitřní schodiště z prostoru za mantinely na tribunu a pět 
ramen ocelových schodišť na tribuně. Bude následovat 
kolaudace a dopadne-li úspěšně, bude následně tribuna 
zpřístupněna stojícím divákům. Práce na tribuně prová-
děla v rámci veřejné zakázky ledečská firma ATOS, s.r.o. 

• Změna v systému LSPP (pohotovosti) 
Od 1. 1. 2006 je lékařská služba první pomoci (pohoto-

vost) v Ledči nad Sázavou zajišťována prostřednictvím 
havlíčkobrodské firmy Baukomplex, a.s. následovně: 
Po - Pá 1 7 - 2 2 hodin - služba lékaře v Havl. Brodě 
So - Ne a svátky 1 0 - 1 6 hodin - služba lékaře na ledeč-

ské poliklinice (tel. 569 726 141) 
So - Ne a svátky 1 6 - 2 2 hodin - služba lékaře v Havl. 

Brodě 
Pro handicapované občany, držitele průkazů ZTP II. 

a III. stupně, onkologicky nemocné pacienty, osoby 
s bezmocností, domovy důchodců, penziony pro přestárlé 
občany, domy s pečovatelskou službou eventuálně osa-
měle žijící osoby je zajištěna též výjezdní služba lékaře 
z Havl. Brodu na zavolání, (tel. 569 433 888 - děti, 569 
433 999 - dospělí) 

• Návštěva ministra Sobotky 
V závěru měsíce ledna navštíví naše město ministr fi-

nancí a úřadující předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Vy-
chází tak vstříc pozvání ledečské radnice, která pro něho 
přichystala besedu s radními i besedu s občany. Předpo-
kládaný termín návštěvy je 30. ledna 2006 odpoledne. 
Termín návštěvy a besedy s občany bude následně upřes-
něn. -sv-
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Reakce na článek „Sedm statečných. 66 

S úžasem jsem si přečetl článek předsedy Svazku obcí 
mikroregionu Ledečsko p. Vrby. Když se nečekaně obje-
vil spolu s dalšími hosty na veřejné schůzi zastupitelstva 
obce Hněvkovice, doufal jsem, že se nám, občanům ko-
nečně dostanou informace, které jsme požadovali a poža-
dujeme od zastupitelů bezvýsledně už jeden rok. Schůze 
tak, jak probíhala, se mohla cizímu zdát ostřejší, ale zažil 
jsem už horší. Ale nakonec přece došlo k příslibu hledat 
cestu k dohodě, jak zamezit plnému provozu mot. vozidel 
do 2,5 t, neboť terminus technikus „občasný provoz", na 
který jsem upozornil, byl i pro projektanta ing. Bořka 
zjevně novinou. Proto mě nesmírně překvapila „spisova-
telská aktivita" pana předsedy Vrby. Už v Deníku Vysoči-
na a nyní v Ledečských novinách velice účelově 
přibarvuje některé skutečnosti, což se sice hezky čte, ale 
ve skutečnosti vzdaluje pravdě. Uvedu několik příkladů: 
Za zhruba posledních 40 let jsem neviděl, byť jediného 
člověka, brodit se řekou za účelem návštěvy Chřenovic, 
natož pak občana Chřenovic brodit řeku do Hněvkovic, 
a to ani cyklistu. Z prostého důvodu: každý použil lávku. 
I cyklista. Pan předseda však píše, že chcete-li se dostat na 
druhou stranu autem, či na kole, musíte najet buď 18 km, 
nebo brodit řeku. Mimochodem, druhý den po předminu-
lém zastupitelstvu byla lávka zabarikádována a znepří-
stupněna, pravděpodobně na podporu zdání jejího akutní-
ho stavu. Přitom jediný posudek na stav lávky je dva roky 
starý, přesně z 26. 2. 2004. Takto byli vzati jako rukojmí 
místní chataři a rybáři k podpoře akutnosti stavu lávky. 
A každý zkušenější mostař vám řekne, že odhadnout ži-
votnost pilířů „ze břehu" je v řádu jednotek, až desítek let. 
Další nepravda v článkuje, že obec Hněvkovice vydala ze 
svého rozpočtu na přípravu akce 800 000 korun. Pravda 
je, že vydala pouze 400 000 korun. 

Další pasáž, která je absolutně účelová, nic neřešící, oso-
čuje občany Hněvkovic, alespoň ty, kteří byli na schůzi pří-
tomni, ze špatné informovanosti, invektiv a osobních 
výpadů proti zastupitelům. Na to lze říci pouze jediné: 
Kdyby starosta obce informoval své občany (voliče) včas 
a v dostatečné míře, jako např. teď, když nechá roznášet 
m.j. i článek p. Vrby do všech domácností, nemuseli jsme 
se pídit po pravdě na vrcholných institucích. A kdyby ob-
čané Hněvkovic věděli, že na schůzi bude někdo, kdo je 
schopen odpovědět na to, co je zajímá, bylo by plno. Infor-
mace o akci za 14 mil. korun se do schránek nedostane 
a článek, který se zrovna hodí do krámu, ano. Proč? Dou-
fám, že si ho lidé schovají. 

Ubezpečování p. Karla, starosty Chřenovic, že valná vět-
šina chatařů pochází od Kolína a Kutné Hory a že proto ne-
budou zatěžovat provozem lávku, v době, kdy je prodáno 
na 150 nových parcel (a to není číslo konečné, zvláště když 
mezi novými majiteli jsou realitní společnosti), ho k niče-
mu nezavazuje. Proč tedy tolik stojí o zprůjezdnění lávky 
pro motorová vozidla? Ze by se zpřístupnila Zelivka pro 
rybáře? Co ještě nevíme? Co se chystá pod akcemi Leader+ 
a Čistá Zelivka. Nemyslíte si, pane předsedo, že informo-
vaní občané jsou spokojení občané? Nejvíce se mě však 
dotklo zpochybňování charakteru, neřku-li inteligence 
pana Pfeffera i když v podtextu. Člověka mezi lidmi oblí-
beného pro svoje chování k ostatním, který dokáže svůj 
volný čas věnovat spoluobčanům i jejich dětem. Člověka, 
který, jak se píše, zorganizoval petici proti celé akci. Býva-
lý zastupitel, řádně zvolený v minulých volbách, který re-
zignoval na protest m.j. pro neúplné informování 
zastupitelů starostou, jeho neschopnost dohody, ani přijí-
mání kritiky a koneckonců překročení pravomoci. Petici 
organizoval proto, že měl vážné obavy o budoucí rozpočty 
obce z důvodů jiných priorit a také zvýšení nebezpečí 
z provozu motorových vozidel v daných lokalitách obce 
bez chodníků. Nikdy nechtěl akci překazit. Chtěl, aby bylo 
využito finančních prostředků co nejefektivněji, např. re-
konstrukcí stávající komunikace, zničené provozem těž-
kých strojů při likvidaci lesní kalamity. Tak by byl 
zachován přístup jak k pozemkům soukromým, LDO i Zem-
ka. Navrhovaná, tzv. varianta II, tzv. mlýnská cesta, toto 
neřeší. Od chvíle, kdy se dozvěděl o zprůjezdnění lávky 
pro motorová vozidla do 2,5 t, protestoval. Už jenom pro 
ten „kousek nádherné přírody", jak píše dojemně p. Vrba. 
Proto vznikla petice a proto ji podepsalo tolik lidí. Zastave-
ním akce bylo myšleno do vyřešení problému „průjezdnost 
lávky". Důkazem je přesná citace z petičního archu: „Oče-
káváme přehodnocení stávajícího rozhodnutí, zejména za-
mezení průjezdnosti vozidel mezi obcemi Chřenovice 
a Hněvkovice". Zastupitelstvo v čele se starostou smetlo 
223 podpisů, z čehož bylo přibližně 180 voličů, se stolu. Co 
by asi řekli tito voliči na reakci jednoho ze zastupitelů, kte-
rý řekl: „lidi sou jak ovce, podepíšou všechno". Ne, pane 
zastupiteli, to jen vy máte pocit, že víte všechno lip. Ale bu-
dou si to pamatovat, až půjdou k volbám. 

Na závěr prohlašuji, že nebudu reagovat na případné 
ohlasy, neboť jsem očekával místo mediální přestřelky 
konstruktivní přístup a jednání, jak bylo dohodnuto. Vím, 
že lidé si udělají svůj úsudek sami. Václav Hořejš 

Vyjádření předsedy mikroregionu Ledečsko 
Článek „Sedm statečných versus hněvkovická petice" 

se nijak nedotýkal inteligence či charakteru pana Pfeffera 
ani nikoho jiného. Byl prostým konstatováním situace, 
kdy petice občanů požaduje „zastavení této stavby i přes 
vynaložené náklady". Ty opravdu činí 800 tisíc korun 
a šly by k tíži obce Hněvkovice!! Akci s podporou z Phare 
2003 je možno za tuto cenu zastavit, nelze ji však dnes již 
měnit, ani upravovat trasu stavby! Cena za zastavení celé 
akce by však byla ještě mnohem krutější: celý náš ledeč-
ský mikroregion by se stal pro poskytovatele dotace ne-
důvěryhodným partnerem, neboť na strategickém plánu 
rozvoje ledečského mikroregionu byla akce postavena! 
Proto jsem se do hněvkovického sporu vložil. Na obou 
znesvářených stranách mám své přátele, včetně Vaška 
Hořejše, doporučoval jsem již najednání obecního zastu-
pitelstva v Hněvkovicích odložit osobní spory a invektivy 

a vzít rozum do hrsti. Sklidil jsem za to i potlesk. Mám 
v ruce i doklady, že od prvopočátku akce se jednalo 
o stavbu pro občasný průjezd vozidel, což dosvědčuje, že 
občanům podepisujícím petici byly předkládány neprav-
divé údaje. Bohužel podobná manipulace s fakty, tak jak 
ji Vašek předvádí, jízlivost a zásadní neinformovanost 
oponentů dovedla situaci tam, kde je. Přesto hněvko vic-
kým a chřenovickým zastupitelům i občanům do nového 
roku přeji, ať mají při výběru dodavatele šťastnou ruku, 
ať v roce 2006 úspěšně dokončí a zkolaudují stavbu „Re-
konstrukce komunikace a lávky přes řeku Sázavu mezi 
obcemi Hněvkovice a Chřenovice". 

Stanislav Vrba, předseda Svazku obcí 
mikroregionu Ledečsko 

Poznámka redakce: 
K tématu ještě příspěvek „ Doklady i svědci... " - str. 9 
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Nabídka zájezdů CK ing. Zdeňka Vacka 
Vážení přátelé, 

naše rodinná cestovní kance-
lář s patnáctiletou tradicí a plat-
ným pojištěním proti úpadku 
(zahrnuto do níže uvedených 
cen) vám v roce 2006 nabízí at-
raktivní a cenově dostupné po-
znávací i pobytové zájezdy. 
Všechny akce mají nástup a vý-
stup ve Světlé nad Sázavou 
a Havlíčkově Brodě, autobus zůstává na místě a umožňuje zorganizo-
vat atraktivní a levné fakultativní výlety. Postaráme se o vás, i když po-
jedete vlastním vozem. 
• Bavorsko a na skok do Rakouska (5.-8. května 2006, 3180 Kč vč. 

dopravy, ubyt., 2 snídaní a pojištění) 
• Itálie - Benátky, Florencie, Řím (11-15. května 2006, 4780 Kč vč. 

dopravy, ubyt., snídaně a polopenze, pojištění) 
• Slovensko - Vysoké Tatry (14.-17. září 2006, 3280 Kč vč. dopravy, 

3 nocí v hotelu s polopenzí a pojištění) 
• Pobyty v italských apartmánech v Gatteo a Mare, 180 km J od Bená-

tek - odjezdy 24. 6., 1. a 15. 7. 2006, cena ubytování vč. pojištění, 
místních poplatků a 2 výletů jen 3380-3680 Kč. 

• Pobyty v chorvatských hotelích (Kraljevica, Crikvenica, Selce), od-
jezdy autobusů z ČR 23. a 30. 6., 7. a 14. 7., 18. a 25. 8. a 1. 9. 2006, 
ceny ubytování s polopenzí od 5980 do 7580 Kč za osobu a týden vč. 
pojištění a místních poplatků. 

• Pobyty v dobře vybavených chorvatských apartmánech (Crikvenica, 
Novi Vinodolski), ceny ubytování vč. pojištění a místních poplatků od 
2680 do 5480 Kč za osobu a týden. 
Více informací na www.ckzdenekvacek.cz, na nástěnce v prodejně 

Vital na náměstí v Ledči n. S. nebo na adrese: CK Z. Vacek, D. Březin-
ka 73, 582 91 Světlá n. S., tel. 569 456 655 a 603 929 776, e-mail: 
ckzdenekvacek@email.cz 

VÁNOCE SENIORŮ. Obecní úřad v Koutech uspořádal pro své starší spoluobčany 
tradiční, v pořadí už třetí, předvánoční přátelské posezení. V bývalé škole se sešli v hoj-
ném počtu, aby si v příjemném adventním čase vzájemné popovídali, zazpívali (těm, 
kterým zdraví dovolilo, i zatančili) s kapelou pana Blažka. Kromě milých zážitků z hez-
kého podvečera si všichni senioři odnesli domů ještě malou pozornost pod vánoční 
stromek, jako dík pozornost od místního obecního úřadu. Těšíme se na další společné 
akce! M. Harant - starosta 

Doklady i svědci potvrzují, 
že pan Jaroslav Pfeffer 

spoluobčanům lhal 
Po zveřejnění článku v Novinách Vysočiny 

9. 12. 2 0 0 5 pod názvem „Lávka rozdělila ná-
zory l i d í " a článku v Ledečských novinách 
č. 12, p o d názvem „Sedm statečných versus 
hněvkovická petice" se opět ozval pan Jaro-
slav P f e f f e r dopisem zastupitelům ze dne 
2. 12. 2005 a dopisem spoluobčanům ze dne 
27 .12 . 2005. Tím navázal na svůj dopis spolu-
občanům ze dne 31 .10 .2005 a na sérii dopisů 
adresovaných Centru pro regionální rozvoj 
ČR a Ministerstvu financí CR, odkud bylo 
starostovi Obce Hněvkovice dopisem ze dne 
30. 11. 2005 sděleno, že na základě kontroly 
na mí s t ě dne 30. 10.2005, považují stížnost za 
vyřízenou a plánované aktivity ve věci stavby 
„Rekonstrukce a komunikace lávky přes řeku 
Sázavu mezi obcemi Hněvkovice a Chřenovi-
ce" j s o u plně v souladu s Národním progra-
mem Pha re 2003 - část II, odkud budou obce 
čerpat finance na zmíněnou stavbu. O těchto 
skutečnostech byl písemně informován i pan 
Jaroslav Pfeffer dopisem Centra pro regionál-
ní rozvo j ze dne 11. 11. 2005. 

Je podivuhodné, že i přes výsledky šetření 
uvedených státních orgánů, podává pan Jaro-
slav P fe f f e r veřejnosti vlastní zavádějící infor-
mace, které lze v některých případech 
považovat za matení lidí a šíření poplašných 
zpráv. Lže i v případě, kdy tvrdí, že pro uve-
denou stavbu 26. 2. 2004 hlasoval proto, že se 
v té d o b ě nepočítalo s tím, že lávka bude prů-
jezdná. Doklady i svědci hovoří zcela jasně. 
Od samého začátku se počítá s lávkou s mož-
ností průjezdu osobních automobilů a takto 
koncipovanou žádost podpořil zvednutím 
ruky i pan Jaroslav Pfeffer. Josef Váša 

starosta Obce Hněvkovice 

Americký sbor v Ledči 
V sobotu 10. prosince 2005 jsme zažili výji-

mečnou kulturní událost. 
Do našeho města po šesti letech opět zavítal 

pěvecký soubor J1LLS z amerického 
BLOOMFIELDU. Byla to odměna za vynika-
jící práci „Stonožky" při Základní škole 
v Ledči nad Sázavou, která se j iž patnáct let 
aktivně angažuje v hnutí „Na vlastních no-
hou". Nutno však podotknout, že j e to i přízeň 
vás, občanů, kteří svými finančními příspěvky 
zmíněné hnutí i aktivitu školy podporujete. 
Odměněni jsme byli právě příjezdem „zpívají-
cích Američanek". 

Po návštěvě školy nám studentky JILLS za-
zpívaly v zaplněném místním kostele. Sympa-
tické vystupování a profesionální výkon 
nadchly všechny diváky. Uznání sklidil i pě-
vecký soubor ZS a ZUŠ pod vedením paní uči-
telky Petry Ochové. 

Setkání žáků ZS a amerických studentek bylo 
bezprostřední, srdečné, ale i přínosné. Všichni si 
poprvé vyzkoušeli své znalosti z angličtiny. Před 
odjezdem se navzájem obdarovali vánočními 
dárky, společně si zazpívali anglicky i česky, vy-
měnili si adresy a všichni doufají, že navázané 
přátelství bude pokračovat. 

Zajistit tuto návštěvu nebylo jednoduché. 
Bez finanční pomoci MU, tedečských sponzo-
rů a pomoci Gymnázia, VOŠ a ISS v Ledči by 
to bylo nemožné. Učni pod vedením pí Musi-
lové připravili pro hosty pohoštění ve formě 
překrásné vánoční tabule. To vše vytvořili 
ochotně, ve svém volném čase a bez nároku na 
finanční odměnu. Jejich umění bylo po záslu-
ze hosty oceněno. 

Je vynikající, že se ledečské instituce mo-
hou v takových případech obrátit na tuto školu 
- obor kuchař, číšník. 

„Stonožka" při Základní škole v Ledči nad 
Sázavou děkuje všem, kteří pomohli při zajiš-
ťování této akce. 

Dana Tůmová, ZŠ Ledeč n. S. 
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Školské rady 
V listopadu 2005 proběhly na naší škole 

volby do školských rad. 15. prosince 2005 pak 
proběhly ustavující schůze. Školská rada je or-
gán školy umožňující zákonným zástupcům 
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, 
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovate-
li a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje 
vždy samostatně. Funkční období členů škol-
ské rady je tři roky. 
Školská rada má následující pravomoci: 
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzděláva-
cích programů a k jejich následnému uskuteč-
ňování, 
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších 
odborných školách stipendijní řád, a navrhuje 
jejich změny, 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků v základních a středních ško-
lách, 
e) podílí se na zpracování koncepčních zámě-
rů rozvoje školy, 
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby 
na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaře-
ní a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaře-
ní, 
g) projednává inspekční zprávy České školní 
inspekce, 
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, 
zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 
správu ve školství a dalším orgánům státní 
správy. 
Složení školské rady pro Gymnázium a In-
tegrovanou střední školu: 
Předseda: Ing. Zdeněk Tůma 
Místopředseda: Mgr. Petra Drápelová 
Členové: PaedDr. Ilona Dokoupilová, Ing. Zu-
zana Křikavová, Jaroslav Poborský, Karel Ur-
ban 
Složení školské rady pro Vyšší odbornou 
školu: 
Předseda: Jaroslav Poborský 
Místopředseda: Ondřej Špatenka 
Člen: Ing. Eva Skalická 

Radomír Nulíček 

Č E R V E N Ý K Ř I Ž 
Za těmito dvěma slovy se skrývá pro-

spěšná, nezávislá a nepolitická organizace/ 
o které se často hovoří při různých přírod-
ních katastrofách a chvílích, kdy člověk 
potřebuje pomoc druhého člověka. Proto 
tyto organizace stále vznikají a vstupují do 
nich lidé, kteří mají srdce plné soucitu a po-
rozumění. Ve chvílích katastrofy nebo ne-
štěstí je však již pozdě. 

Také v Ledči nad Sázavou působí organi-
zace Červeného kříže, a to již přes 56 let. 
V řadách pracovníků této organizace bylo 
mnoho žen a mužů, kteří stále, a velmi rádi, 
vzpomínají na akce, soutěže a prospěšné 
skutky, které prožili v minulých letech pod 
praporem této organizace. 

V současné době členky Červeného kříže 
pomáhají hlavně při dětských akcích a sou-
těžích. Učí žáky základům první pomoci. 
Aktivně pečují o staré spoluobčany. Pomá-
hají při propagaci dárcovství krve. Dokon-
ce máme v místní skupině ČK několik 
dárců krve s plaketami MUDr. Jánského, 
a to i dva držitele „zlaté plakety" za 40 bez-
příspěvkových odběrů krve. Jsou to pánové 
- J. Panský a J. Geher. 

Rok 2006 již začal. Místní skupina ČK 
své úkoly zná a abychom své poslání mohli 
ještě lépe plnit, rádi vás přivítáme v našich 
řadách. 

Za MS ČK - Daniela Geherová 

ČINNOST MESTSKE KNIHOVNY V ROCE 2 0 0 5 
V minulém roce jsme v ledečské knihovně přivítali 22 254 návštěvníků. 

Půjčili si celkem 89 574 knih, časopisů a zvukových dokumentů. Počet regis-
trovaných čtenářů je 1075. Do fondu knihovny přibylo 1991 nových knih. 

Mnozí možná neví, že knihovna má metodické oddělení, které se stará o 17 
místních knihoven v okolních vesnicích. Metodik nakupuje knihy, zapisuje do 

počítače, připravuje soubory knih, 
které rozváží do obecních kniho-
ven, radí dobrovolným knihovní-
kům, provádí revize knihovního 
fondu v místních knihovnách. Tak-
to mají možnost číst i lidé, kteří se 
z jakýkoliv důvodů nedostanou do 
knihovny v Ledči n. S. V loňském 
roce se do obecních knihoven roz-
vezlo 2317 knih. 

Radost nám dělá práce s dětmi, 
potěšil nás kladný ohlas na akce, 

které jsme připravili pro dětské čtenáře. Dlouhodobě je dobrá spolupráce se 
školami a školkami, loni proběhlo celkem 48 různých besed, soutěží a předná-
šek. 

Nejvíc nadšené byly děti z nocování v knihovně. Uskutečnily se 3 spací 
noci, každá byla jinak tematicky zaměřená a velkou radost nám udělali všichni 
malí spáči, kterým se uspořádané akce líbily, a to nám dává novou chuť pořá-
dat další i letos. Povedla se i oslava Dne dětí 1. 6., kdy jsme se převlékli do po-
hádkových kostýmů a připravili pro děti různé soutěže a úkoly. Musíme 
pochválit i praktikanty z Obchodní školy v Humpolci, kteří nám s přípravou 
i realizací pomáhali. 

Velmi si také ceníme čtenářů i veřejnosti, kteří do knihovny darují časopi-
sy, knihy a mockrát všem touto cestou děkujeme. 

V roce 2005 bylo v knihovně instalováno celkem 7 internetových stanic pro 
veřejnost ve všech odděleních. Přístupné jsou v půjčovní době za poplatek dle 
ceníku knihovny a těší nás, že tuto novou službu využívá stále větší počet lidí. 

V letošním roce se můžete těšit na Nebojte se tmy - dobrodružný večer pro 
děti, Noc s Andersenem a Z pohádky do pohádky. I letos připravujeme Dětský 
den v pestřejší úpravě. Pro dospělé bychom chtěli realizovat kurz obsluhy in-
ternetu (hlavně pro seniory a ty, co o internetu nic nevědí), dále pozvat pana 
Arnošta Vašíčka (autor Strážce duší a knih o různých záhadách). Ve všech od-
děleních můžete očekávat různé soutěže a spoustu zábavy. Uvítáme jakékoli 
nápady pro zlepšení činnosti knihovny. Věříme, že naše předsevzetí se nám 
v letošním roce podaří splnit ještě lépe než v tom předchozím. 

Závěrem bychom chtěli popřát čtenářům vše nejlepší do nového roku, hod-
ně zdraví, štěstí a příjemných chvil strávených u knížek. Na shledanou se těší 
pracovníci městské knihovny. 

P. Nulíčková - ved. knihovny 
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Z KRONIKY 
1926/ 80 let 
Dne 7. ledna o jedné a čtvrt hodině v noci vyhořelo skladiště na nádraží ledeč-
ském. 
Upraveny platy policejnímu revisoru Karlu Hornekovi a strážníkům Janu Radošo-
vi a Josefů Sadílkovi. Schválen policejní řád vypracovaný náměstkem starosty 
Emilem Čechem. Měsíční platy s místními a drahotními přídavky činí u Karla 
Horneka 1.243 Kč. 40 h., u Jana Radoše 989 Kč. 5 8 h. a u Josefa Sadílka 1.177 Kč. 
Mimo to upraven také plat policejnímu strážníku Fr. Kadlecovi na 829 Kč. 80 h. 
měsíčně. Pensijní příspěvky 8 % a daň z příjmu ponesou zaměstnanci ze svého. 
1931/ 75 let 
Dne 19. ledna konala se schůze městského zastupitelstva. Ministerstvo dalo souhlas 
k zadání prací spojených s novostavbou domu pro okresní úřad tak, jak navrhlo 
městské zastupitelstvo roku 1930. Provedení prací zemních, zednických, betonář-
ských a dodávku železa obdržel Ing. Antonín Chromosta, stavitel z Čáslavi. 
Podniknou se kroky, aby město Ledeč n. Sáz. získalo do vlastnictví z pozemkové re-
formy hotel „Zlatá Praha" v Mostecké ulici, patřící Františku Anerspergovi. Kupní 
cena za pozemek koupený od sourozenců Geisselreiterových činí 156.000 Kč. 
Lesním technikem města po lesním Demuthovi, který půjde do pense, ustanoven 
Adolf Korita, polesný velkostatku v Ledči. 
Přiznáno domovské právo Marii Boumové s rodinou, z Bojiště, Františku Karlovi 
s rodinou ze Zdeslavic, Jindřichu Urbanovi s rodinou z Bohumilic, Josefu Vikoto-
rovi s rodinou, z Bohumilic a Terezii Vostré ze Zboží. Přiznána špitální porce Janu 
Bednářovi správně Hoskovcovi, bývalému bednáři, dlouholetému obecnímu 
funkcionáři, který ve stáří úplně zchudl. 
1936/ 70 let 
Dne 13. ledna paní Marie Rinn, dcera zesnulého ledečského rodáka a příznivce 
Františka Sadílka v Americe, zaslala starostovi města před Vánocemi hotově 50 
dolarů čili 1.205 Kč. k rozdělení mezi nejpotřebnější. Tato částka byla o Vánocích 
rozdělena a vyplacena 37 chudým občanům města. Dárkyni odesláno poděkování, 
seznam podarováných s jich podpisy a fotografiemi města. 
27. ledna. Nezaměstnanost dělnictva trvá. Za podpory spořitelny města Čáslavě 
a Rotary Clubu zřizuje se vchod od jeskyně pod Septouchovem. Ministerstvo so-
ciální péče vydává dále stravovací lístky pro nezaměstnané. V rámci nouzových 
prací provádí se úprava ulice „Na Rámech". 
1941/ 65 let 
Projevuje se nedostatek potravin, protože příděly na potravinové lístky jsou nepo-
stačující. Počíná se rozmáhati „černý" obchod, obzvláště s masem a tuky. Bylo vy-
dáno nařízení k přísnému stíhání tohoto „černého" obchodu, ale místní četnictvo 
toto nařízení sabotovalo. Z řad občanstva byla však činěna udání, a tak byla ně-
meckou kriminální policií vyšetřována, zajištěna i potrestána řada osob. 
Také tabáku a tabákových výrobků byl už nedostatek a obchodovalo se jimi na 
„černo". Silní kuřáci začali doma pěstovat tabák (úředně bylo povoleno 7 sazenic 
na kuřáka), který si sami zpracovávali a ten pak kouřili. Říkalo se mu „domovina" 
a každý takový kuřák „domoviny" dovedl v těchto dobách nepříjemným pachem 
kouření být postrachem svého okolí. 
1946/ 60 let 
Rovněž pokračující osídlování pohraničí se jeví na celkovém počtu obyvatel na-
šeho města. Koncem války mělo totiž město skoro 2700 obyvatel (podle odebra-
ných potravinových lístků), 7. ledna 1946 - 2.533 a koncem roku (8. prosince 
1946) už jenom 2.435 obyvatel. Jest zajímavé, že i přes tento úbytek trvá v našem 
městě nedostatek bytů. 
1951/ 55 let 
V celé naší republice rychle pokračuje elektrifikace. Dnes už pomalu není obce, 
která by nebyla elektrifikována. Bez proudu zůstávají v okrese už jen některé osa-
dy a samoty. V r. 1951 dočkaly se elektrického osvětlení i „Plácky", poslední část 
města, kde elektrický proud nebyl dosud zaveden. 
1956/ 60 let 
Byla přemístěna a adaptována mateřská škola, otevřena hudební škola, vybudová-
na školní dílna pro polytechnickou výchovu žáků, v jedenáctiletce adaptována tě-
locvična a vybudována hvězdárna, stavělo se nové kino a přemístěn byl Dům 
osvěty. 
Byla zřízena nová autobusová linka Ledeč n. S. - Zahrádka - Dolní Královice -
Zruč n. S. a rozšířeny linky Ledeč n. S. - Dolní Město - Světlá n. S. a Ledeč n. S. -
Leština - Smrdov. Začalo se se stavbou nových garáží ČSAD, vybudovány nové 
dílny a garáže Státních silnic, postaveny nové záchodky na nádraží ČSD, pokračo-
vala výstavba rozhlasu po drátě. 
Vyasfaltování se dočkala silnice na Světlou n. S. a část silnice habrecké. ok 

Přijďte si zašlapat 
do fitcentra 

V zimním období hojně navštěvova-
ným zařízením je ledečské fitcentrum 
v prostorách domova mládeže. Na ná-
vštěvníky tam čeká kromě posilova-
čích strojů a sauny i nově zřízený indo-
or cycling. To je vlastně obdoba více 
známého spinningu, neboli hodinová 
jízda na rotopedu za doprovodu hudby 
vedená instruktorem. 

Provozovatelé fitcentra, SPORT-
CENTRUM v.o.s., ho zavedli od listo-
padu na zkoušku, začali se sedmi koly, 
ale kvůli nečekanému zájmu museli 
počet kol rozšířit na 9. Na tyto hodiny 
je třeba se předem přihlásit u obsluhy 
fitcentra nebo na telefonním čísle 
737 653 317. 

Hodiny společného šlapání jsou 
v úterý od 19 a 20 hod, ve středu od 20 
hod a v sobotu v 10 a 11 hod. Více in-
formací v obchodě Kola Sport. 

Pro ty, kteří se chtějí zapotit bez prá-
ce, j e k dispozici sauna. Saunu mohou 
navštívit dámy v úterý a páni ve čtvr-
tek. ČIM 

INZERCE 
PRODÁM 
Peugeot, r. v. 1992, garážovaný. 
Cena dohodou - levně! Spěchá! 
Kontakt: Tel.: 723 88 70 21 

ČISTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích 
souprav, interiérů automobilů, mon-
táž žaluzií, stínící techniky, sítí proti 
hmyzu a těsnění do oken. 
Volejte: 723 22 97 67 

RESTAURACE CENTRÁL 
Od začátku letošního roku 

jsou v RESTAURACI CENTRÁL 
na Husově náměstí č. 140 

nabídky denních jídel jen za 49,- Kč 
Přejeme všem našim hostům dobré 

zdraví a úspěšný rok 2006. 

RESTAURACE CENTRÁL 
Husovo nám. 140 
g 569 72 66 06 



Oddí l házené TJ KF Ledeč n. S. 
vás srdečně zve 

d o kul turn ího d o m u 
v Třebětíně na 

II. PLES 
HÁZENKÁŘŮ 
Pátek 3. února 2006 - 20 hod in 

v s tupné 120,- Kč 

předprodej : 602 17 15 66, 
honza.drapela@tiscali.cz 

HUDBA - POLYVOX H. BROD 

BOHATÁ TOMBOLA, DOBRÁ 
ZÁBAVA 

KYVADLOVÁ DOPRAVA 
LEDEČ-TŘEBĚTÍN-LEDEČ 

Výlet do Vídně 
V úterý 6. 12. 2005 se naše třída 13 

z Integrované školy v Ledči nad Sá-
zavou a také skupiny němčinářů ze 
tříd S3 a S4 vydala autobusem na vý-
let do Vídně. 

Vyjížděli jsme brzy ráno v půl 
sedmé a do rakouského hlavního 
města jsme dorazili kolem jedenácté 
hodiny. Ve Vídni nás překvapilo deš-
tivé a chladné počasí, které se udrže-
lo po celou dobu naší návštěvy 
města. Pro ty z nás, kteří si doma za-
pomněli deštník, to znamenalo nepří-
jemné zklamání a místo krásných 
vzpomínek na Vídeň si domů přivez-
li rýmu a kašel. Letmo jsme navštívi-
li dům vytvořený známým 
architektem Hundertwasserem, pro-
šli jsme se kolem Belvedéru, prochá-
zeli jsme přes Karlsplatz kolem 
Karlskirche, Vídeňské státní opery, 
Stefansdomu a také Hofburgem. Ko-
lem druhé hodiny jsme došli na zná-
mý vídeňský vánoční trh 
Christkindlmarkt před radnici. Byl 
tam široký výběr hraček, sladkostí, 
čepic, vánočních ozdob, bižuterie 
atd. Před radnicí stál veliký vánoční 
strom a nedaleko v parku byly stro-
my ověšeny různými lampiony, které 
městu navozovaly nádhernou vánoč-
ní atmosféru. 

Kolem čtvrté hodiny jsme pro-
moklí a unavení nastoupili do auto-
busu a vyrazili jsme zpátky domů. 
Díky našemu zkušenému řidiči jsme 
se do Ledče vrátili bez komplikací po 
osmé hodině večerní. Ve Vídni se 
nám i přes špatné počasí moc líbilo 
a v budoucnu bychom ji chtěli opět 
navštívit. 

Jana Jandová 
studentka 3. ročníku 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
20. 1. Rýdlová Anežka, J. Haška 646 
23. 1. Havlíčková Marie, Lovčen 322 

75. narozeniny oslaví 
24.1. Kučerová Jarmila, Koželská 214 
29. 1. Šubrt Jiří, Čechova 81 

80. narozeniny oslaví 
15. 1. Mrtková Růžena 

Partyzánská 911 

92. narozeniny oslaví 
11. 1. Dvořáková Blažena 

5. května 1202 
K Vašemu životnímu jubileu Vám 
přejeme prožití dalších dnů Vašeho ži-
vota ve zdraví a spokojenosti 

Svatby 
Alexandra Ostrodická & Zdeněk Šíma 
Lenka Hessová & Pavel Sláma 
Novomanželům přejeme do společné-
ho života hodně lásky, porozumění 
a spokojenosti. 

Narozeni 
Jan Maštálka 
Tomáš Hořejš 
Vážení rodiče, s radostí vítáme naro-
zení Vašeho děťátka a přejeme Vám 
i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví a k vše-
obecné radosti 

Zemřeli 
Hůla Jiří 
Syrovátka Luboš 
Dynda Josef 
Rosičková Olga 

PODĚKOVÁNÍ 
všem kamarádům, známým a mys-

livcům, zvláště MS Zahrádka, za 
účast a projevenou soustrast na po-
hřbu mého manžela - Jiřího Hůly. 

Jana Hůlová 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V ÚNORU DO KINA! 

I.2. DOBLBA! 
19:30 Karel Muk je čtyřicátník, zvyklý na své 

životní jistoty, který rozhodně nehledá 
žádné změny. Vždy s oblibou říká, že jistá 
je jen smrt... Česká komedie, ale černá 

4. 2. TAJEMNÝ LET 
19:30 Kýle letí se svou dcerou z Berlína do New 

Yorku. Dcera ale z paluby letadla náhle 
zmizí a není k nalezení. Jediní, kdo jí věří 
jsou piloti. Ostatní posádka jí však nechce 
věřit. Myslí si o ní, že se stále ještě ne-
vzpamatovala ze ztráty manžela, že je 
psychicky narušená a zmizení dcery si vy-
myslela... 

8. 2. LOVCI DINOSAURŮ 
19:30 V blízké budoucnosti je cestování časem 

samozřejmostí a exkluzivní lovecké ex-
pedice do pravěku výnosným byznysem. 
Během výletů je dovoleno lovit, ale musí 
se dodržovat pravidla, která zabraňují 
změnám v běhu evoluce. Jenže někdo 
z členů expedice pravidla porušil... 

II .2 . PANENSTVÍ NA OBTÍŽ 
19:30 Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve tří-

dě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí 
kamarádky pomoci najít vhodnou „oběť", 
která by ji o panenství připravila 

15.2. Mr. & Mrs. SMITH 
19:30 Angelina Jolieová a Brad Pit hrají man-

želský pár, který už nudí jejich tichý do-
mácký život. Věci se ale změní, když 
zjistí, že jsou oba tajnými agenty pro sou-
peřící vládní agentury a jejich dalším úko-
lem je zlikvidovat svou drahou polovičku 

18.2. ANDĚL PÁNĚ 
17:30 Moderní pohádka o andělovi, který je vy-

kázán mezi lidi, aby zde napravil alespoň 
jednoho hříšníka. Jeho průvodcem v po-
zemském světě je čert. V hlavních rolích 
Ivan Trojan a Jiří Dvořák 

22.2. SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ 
19:30 Pavel Zeman celý život strádá, má šest za-

městnání, aby si jeho nevděčná žena moh-
la žít na vysoké noze. C. Frampton je 
Angličan pohlcený ve svém světě plném 
obav. Na svatební cestě v Praze jeho žena 
zemře a on se rozhodne ji následovat na 
onen svět. K činu ale nemá odvahu a tak 
požádá Pavla 

25.2. HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR 
17:30 Další dobrodružství Harryho Pottera 

a jeho kamarádů. Tentokrát je čeká nový 
učitel obrany proti černé magii a obnove-
ná tradice kouzelnického turnaje mezi 
šampióny tří škol. Bradavický ohnivý po-
hár z nich vybere dva... 
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