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Sri Lanka 
Jak ji vidím, jak ji znám 

Vidu-Miroslav Gunaratna 
Pořádá Městské muzeum Ledeč nad Sázavou 
1. února - 4. března 2006 v ledečské synagoze 

Pondělí - pátek 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 Sobota 9:00 - 12:00,12:30 - 16:00 

ÚNOR-ÚMOR: 
- Kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě. 
- Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 
- Na svatého Matěje každá myší díra se zavěje. 

Návštěva ministra financí 

ČTĚTE NA STRANĚ 
Jak s odpady 
Pečovatelská služba 
Informační servis 
Tribuna zprovozněna 
Policisté hodnotí rok 2005 
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Ministr financí a úřadující místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka navštívil v pon-
dělí 30. listopadu Ledeč nad Sázavou. V doprovodu poslance Petra Zgarby zavítal po 
16. hodině na ledečskou radnici, kde se setkal s radou města. Panu ministrovi jsme 
učinili nabídku na využití neobsazené školní budovy v Barborce pro sídlo finančního 
úřadu a státní policie ve snaze pojistit si existenci těchto důležitých institucí v našem 
městě. Obvodní oddělení Policie ČR sídlí v nevhodných pronajatých prostorách 
v Komenského ulici a obdrželo od majitelů budovy výpověď. Působnost Finančního 
úřadu v Ledči nad Sázavou byla zákonem o finančních úřadech z roku 2005 rozšířena 
o další obce na Světelsku a počet úředníků je zde v současnosti 25. Budova v Poštovní 
ulici je finančnímu úřadu již malá, chybí mu prostory pro archivaci, jednací místnosti, 
sklady. V případě přistoupení na nabídku volné budovy v Barborce bude město poža-
dovat jako protihodnotu stávající budovu finančního úřadu v Poštovní ulici, kterou by 
využilo pro potřeby dětí. 

Dále jsme se na ministra financí obrátili s prosbou o pomoc v řešení povinnosti TJ 
Kovofinič uhradit částku 1.098.958,20 Kč, kterou má z rozhodnutí soudu zaplatit státu 
za likvidaci havárie opěrné zdi na tenisových kurtech v roce 2002 a připomněli mu 
žádost o převod rekreačního areálu v Podhradí na naše město. Pan ministr Sobotka 
přislíbil, že se bude výše uvedenými žádostmi zabývat, což v případě nové dislokace 
finančního úřadu z kraje února učinil. 

STYLOVÁ PLZEŇSKÁ PIVNICE 
V LEDČI NAD SÁZAVOU VÁZ ZVE 

na příjemné posezení, kromě konzumace kvalitních domácích uzenin a sýrů nabízíme 
i oblíbená piva - Plzeň 12 Gambrinus 10 černý Kozel. Zejména příznivci sportu 
si u nás v nadcházejícím období přijdou na své (olympiáda, MS v hokeji a kopané). 
Nabízíme totiž sledování těchto oblíbených sportů na velkoplošné obrazovce, a to ve 
špičkové kvalitě. Přijďte ochutnat a fandit českým reprezentantům! 

S T Y L O V Á P L Z E Ň S K Á PIVNICE, n. Svobody 502, tel.: 569 72 14 87 

ŠIBŘINKY 
TJ Sokol v Ledči nad Sázavou 
pořádá v neděli 26. února 2006 

od 13 hodin v sokolovně 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ 
- ŠIBŘINKY. 

V průběhu této zábavy bude 
vyhodnoceno a odměněno deset 

nej lepších masek. 
O ceny budou organizováný i další 

hry a soutěže. 
Jako hosté vystoupí taneční skupiny 

Tygříci, Kometky a Lenesa. 
Hraje: DJ ČERNÝ, vstupné 20 Kč. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 16. ledna 2006 
• RM jmenuje v souladu s § 102 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů člena Komise sociálně 
právní ochrany dětí sl. Anetu Minarovičovou, 
referentku sociálního oddělení. 

• RM doporučuje v souladu s § 102 odst.3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Zastupitelstvu města Ledeč nad Sáza-
vou schválit úhradu pohledávek společnosti 
Nemocnice Ledeč - Háj s.r.o. z roku 2004. 
Jedná se o: 
Přeplatek na pojistném OSSZ H.Brod ve výši 
36.513,- Kč 
Penále za prodlení úhrady daně FÚ Ledeč n.S. 
ve výši 41.459,- Kč 
Pokutu za nakládání s odpady ČIŽP ve výši 
7.000,- Kč 
Za období, kdy společnost Nemocnice Ledeč 
- Háj s.r.o. byla ve vlastnictví města. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění tyto 
termíny zasedání zastupitelstva města v I.po-
loletí 2006: 27.02., 03.04. a 26.06.2006. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Do-
hodu o zajištění lékařské služby první pomoci 
s využitím finančních prostředků kraje Vyso-
čina na rok 2006 s firmou Baukomplex, a.s. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Smlouvu o zabezpečení autobusových 
informačních služeb v Ledči nad Sázavou na 
dobu neurčitou s firmou CONNEX Východní 
Čechy, a.s. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Smlouvu č. 641/056/2006-07 o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 
2006-2007 s firmou CONNEX Východní Če-
chy, a.s. 

• RM schvaluje pronájem bytu č. 2/2, IV. kate-
gorie, v domě čp. 77, v ul. Čechova v Ledči 
nad Sázavou panu Františku Stáníčkovi, 
Čechova 77 Ledeč nad Sázavou a stanovuje 
smluvní nájemné ve výši 389,-Kč měsíčně 
/upravované mírou inflace/. Nájemní smlouva 
se uzavírá na dobu určitou ode dne 1.2.2006 
do 31.12. 2006. 

• RM schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb., zákona o obcích vzdání se práva 
a prominutí pohledávky za nájem a služby 
spojené s užíváním bytu vůči pí Renatě Soko-
lovičové ve výši 2650,90 Kč. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uza-
vřené dne 22. 4. 1996 s firmou Švema s.r.o. 
Dolní Březinka čp. 72. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
úpravu povrchu veřejné cesty (zpevnění štěr-
kem v nejnutnějším rozsahu) na konci ulice 
Na Potoce, na pozemku parc.č. 844/9 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 zákona 
128/2000 Sb. v platném znění, připojení města 
k projektu „Komunitní plánování sociálních 
služeb v kraji Vysočina", jehož část bude 
realizována ve správním obvodu ORP Světlá 
nad Sázavou. V řídící a pracovní skupině je 
navržen ing.Julius Barta vedoucí OMSS. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění uzavření „Dohody o svěření osobního 
motorového vozidla do společného užívání 
jakožto vozidla referentského" se slečnou 
Anetou Minarovičovou, pracovnicí odboru 
matriky a sociálních služeb městského úřadu, 
se slečnou Marcelou Kvačkovou, pracovnicí 
odboru samosprávy městského úřadu, s pa-
nem Františkem Plevou, vedoucím organi-
zační složky města Informační centrum Ledeč 
nad Sázavou, Ing. Marií Znojemskou a Len-
kou Vrbovou, pracovnicemi OS Informační 
centrum Ledeč nad Sázavou a slečnou Věrou 
Kahounovou, pracovnicí OS Pečovatelská 
služba Ledeč nad Sázavou s účinností od 
16. 1.2006. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona 128/2000 Sb. v platném znění ceník 
vstupného a otevírací dobu Městské muzea 
takto: 

Kategorie Cena (Kč) 
Děti do 6-ti let (Muzeum i výstavy) Zdarma 
Děti 6 - 15 let (Muzeum) 15,- Kč 
Invalidní občané, důchodci (Muzeum) 15,- Kč 
Dospělí (Muzeum) 25,- Kč 
Hromadné výpravy (školní) nad 15 
žáků (Muzeum) 10,- Kč 

Děti 6 - 15 let (výstavy) 5,- Kč 
Dospělí (Výstavy) 10,-Kč 
Věž 15,- Kč 

Otevírací doba: 
květen - září Út - Ne 9-12 a 13-16 hodin 
duben a říjen So a Ne 9-12 a 13-16 hodin 

• RM schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uza-
vření Smlouvy o dílo (amatérské foto a profi 
foto) se společností FotoStar s.r.o, Masaryko-
va 30/95, Teplice. 

• RM na základě žádosti podané dne 16.12.2005 
starostou TJ Sokol panem Stanislavem Šilha-
ném z Ledče nad Sázavou, a v souladu s ust. 
čl. IV, odst. 1 vyhlášky č. 02/2002 schvaluje 
udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o ve-
řejném pořádku pro Tělovýchovnou jednotu 
Sokol Ledeč nad Sázavou, na akce pořádané 
v období od 14.1.2006 do 31.12.2006, od 
21:00 do 03:00 hodin dle rozpisu uvedeného 
v žádosti ze dne 16.12.2005. 

• RM schvaluje v souladu § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uza-
vření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu 
nebytových prostor se společností Nemocnice 
Ledeč - Háj, spol. s r.o., kterým se snižuje roz-
sah pronajatých prostor na ledečské poliklinice 

• RM schvaluje v souladu s par. 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění souhlasné vyjádření Města Ledeč nad 
Sázavou s vydáním stavebního povolení na 
stavbu zateplení, oprava balkónů bytového 
domu č.p. 1040 - 1041 na sídlišti Stínadla na 
pozemcích pare. č. st. 1512 a 1513 v k.ú. Le-
deč nad Sázavou pro Okresní stavební bytové 
družstvo Havlíčkův Brod. 

• RM ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění od-
dělení majetku a investic projednat opravu 
stropu v prostorách kadeřnictví, ul. Habrecká 
450, 584 01 Ledeč nad Sázavou s firmou Dol-
nokralovická stavební s.r.o. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 30. ledna 2006 
• RM pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 128 Sb., o obcích ve znění po-

zdějších změn a doplňků starostu města Sta-
nislava Vrbu k podpisu Smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor s firmou Oční optika - W. 
Fibinger, s.r.o. v prostoru polikliniky. 

• RM doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění Zastupitelstvu města Ledeč nad Sá-
zavou schválit uzavření Smlouvy o úhradě 
nákladů spojených s provozem e-Podatelny 
s obcemi ve správním obvodu Města Ledeč 
nad Sázavou, se kterými byla uzavřena na 
základě usnesení RM č. 18.2005/232RM-s) 
ze dne 12. 12.2005 Veřejnoprávní smlouva ve 
věci zajištění povinnosti zřízení e-Podatelny. 

• RM schvaluje zabezpečit zákonnou povinnost 
obecního úřadu uloženou v § 15 odst. 1 záko-
na č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, prostřed-
nictvím zaměstnanců Městského úřadu - ve-
doucího odboru matriky a sociálních služeb 
Ing. Júliusem Bártou, vedoucí sociálního 
oddělení Martinou Měkotovou, a to nikoliv 
formou nařízené pracovní pohotovosti, ale 
tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě pro 
toto usnesení. Toto usnesení se schvaluje na 
období roku 2006. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění změnu smlouvy ze dne 1.9.2002 s paní 
Ing. Hanou Váňovou a to vypuštění prevence 
u kina a pečovatelské služby s platností od 
1.2.2006. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
změnu smlouvy ze dne 30.12.2004 s panem 
Janem Adriánem a to o rozšíření služeb v ob-
lasti PO a BOZP o kino, objekt domu č.p. 60 
a synagogu včetně školy č. 790 (Barborka) 
s platností od 1.2.2006. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
m) zákona č. 128 Sb., o obcích ve znění poz-
dějších změn a doplňků uzavření Smlouvy 
o pronájmu nebytových prostor s firmou Oční 
optika - W. Fibinger, s.r.o. v prostoru polikli-
niky. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
zveřejnění záměru Města odprodat pozemek 
pare. č. 36/1 v k.ú Obrvaň o rozloze 114 m2. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění žádost pana Stanislava Vrby (nájemci 
bytu č. 6 v domě čp. 559, ul. Na Sibiři v Ledči 
nad Sázavou) o poskytnutí podnájmu panu 
Eduardu Žofkovi, a to na dobu určitou od 
1.2.2006 do 31.1.2007. 

• RM neschvaluje žádost pana Petra Jindry, 
nájemce bytu č. 9 v domě č.p. 77, ul. Čechova 
v Ledči nad Sázavou, uzavřít splátkový kalen-
dář na úhradu dluhu za nájem a služby spoje-
né s užíváním bytu. Dle rozsudku Okresního 
soudu č.j. 11 C 14/2004-31 ze dne 15. dubna 
2004 o přivolení k výpovědi z nájmu bytu je 
Petr Jindra povinen byt vyklidit a vyklizený 
odevzdat do 15-ti dnů poté, co mu bude 
poskytnuto přístřeší. Pokud dluh za nájem 
a služby spojené s užíváním bytu nebude dob-
rovolně uhrazen, celková částka dluhu bude 
po skončení nájmu vymáhána soudní cestou. 

V březnovém vydání ledečských novin bude 
zveřejněn příspěvek hejtmana kraje - Mi-
loše Vystrčila, jako reakce na článek pana 
místostarosty Doležala, který jsme otiskli 
v lednovém vydání LN. 

Redakce LN 
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TISKOVÁ INFORMACE A.S.A. DACICE Lékárníci a stávka 
Spor o svoz odpadů v Ledči nad Sázavou 

Výběrové řízení na svoz odpadu v Ledči nad Sázavou ve Středočeském 
kraji řeší úřad pro hospodářskou soutěž. Podle zástupců společnosti A.S.A. 
Dačice, která skončila ve výběrovém řízení na druhém místě, neproběhla 
veřejná soutěž podle zákona a proto se společnost odvolala. 

Výsledky výběrového řízení na svoz odpadu v Ledči nad Sázavou byly 
vyhlášeny začátkem měsíce ledna 2006 s tím, že vítězem soutěže se stala spo-
lečnost AVE. Proti 
protestuje společnost 
nabídka byla zařaze-
Zástupci společnosti 
přesvědčeni, že 
zásadu rovnosti 
svým postupem situ-
společnost AVE. 
zástupců společnosti 
že výběrová komise 
AVE opravit a dopl-
aby se stala nejvý-
měla být společnost 
již vyloučena. Sou-

tomuto výsledku 
A.S.A. Dačice, jejíž 
na na druhé místo. 
A.S.A. Dačice jsou 
zadavatel poručil 
účastníků a vytvořil 
aci, která zvýhodnila 
Problémem je podle 
A.S.A. skutečnost, 
umožnila zástupcům 
nit vadnou nabídku, 
hodnější, přestože 
AVE za tyto chyby 
časně zástupci spo-

lečnosti A.S.A. Dačice poukazují na to, že zadání týkající se ceny svozu odpadů 
bylo provedeno tak, že odporovalo kritériím hodnocení. 

Společnost A.S.A. Dačice podala původně námitky týkající se rozhodnutí 
výběrové komise Ledečské radnici, ale město je odmítlo a proto zástupci A.S.A. 
Dačice podali návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele u Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. 

Tisková mluvčí .A.S.A. Gabriela Pánková 
Výkonný ředitel oblasti: ing. Petr Kaněra 

Vyjádření starosty města 
Tak jako Ledeč nad Sázavou neleží ve Středočeském kraji, ale v kraji Vyso-

čina, tak jako výsledky výběrového řízení nebyly vyhlášeny až začátkem ledna 
2006, ale již koncem listopadu 2005, tak i výše uvedené námitky firmy A.S.A. 
jsem musel odmítnout jako chybné. 

Hodnotící komise ve složení Rudolf Severa (předseda), Miroslav Kouba, 
RNDr. Pavel Policar, ing. Zdeněk Tůma, ing. Břetislav Dvořák při posuzování 
nabídek objevila v nabídce firmy AVE CZ odpadové hospodářství u parametru 
„vzdálenost kontaktního sídla" údaj 0 km. Komise využila možného postupu 
daného zákonem o veřejných zakázkách č.40/2004 Sb. konkrétně § 61 odst. 4 
a požádala firmu AVE o upřesnění tohoto parametru. Firma AVE toto v zákonem 
dané lhůtě učinila. Firma AVE byla v konečném hodnocení lepší v pěti z šesti 
posuzovaných parametrů, přičemž celková nabízená cena za 4 roky poskytova-
ných služeb byla o 2,613.761,- mil. Kč nižší, než nabídka firmy A.S.A. Dačice. 
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství byla po právu vyhlášena vítězem 
výběrového řízení. 

Firmě A.S.A. skončila dne 31. 12. 2005 smlouva na dobu určitou. Na území 
našeho města zajišťovala svoz odpadů v různých obměnách více jak 10 let. Byli 
jsme spokojeni s kvalitou jejich služeb, méně však s finanční nákladovostí. Proto 
jsme přistoupili k výběrovému řízení na nového dodavatele. Vzhledem k námit-
kám a odvolání firmy A.S.A. Dačice nemohla být veřejná zakázka do konce roku 
2005 uzavřena a s vítězem uzavřena nová smlouva na 4 roky. Požádali jsme pro-
to firmy A.S.A. a AVE o předložení nabídky na zajištění svozu odpadů do doby 
rozhodnutí o veřejné zakázce. Výhodnější nabídku nám předložila opět firma 
AVE a z rozhodnutí zastupitelstva města zajišťuje tato firma od 1. 1. 2006 do 
doby rozhodnutí o veřejné zakázce svoz komunálního odpadu na území našeho 
města. 

Stanislav Vrba 
starosta města 

Vážení spoluobčané! 
Na den 30. 1. 2006 byla vyhlášena celo-

státní stávka lékárníků, ke které se připojili 
také zaměstnanci obou lékáren ve Světlé nad 
Sázavou. Důvodem k jejímu uskutečnění se 
staly naprosto nekoncepční kroky ministra 
Ratha k řešení krize ve zdravotnictví, jež 
vedou k vážnému ohrožení existence řady 
lékáren, zejména na malých městech a ves-
nicích celé České republiky. Dokladem toho 
jsou slova, uvedená mimo jiné v rozhovoru 
pro deník PRÁVO ze dne 12. 1. 2006. 

...Ty pouliční mohou mít problémy. Na 
malém městě je luxus vydržovat si lékár-
nu... 

Stávka je vždy krajním řešením, v tomto 
případě však pacienti nejsou naše rukojmí. 
Naopak. Jsme si plně vědomi toho, že nega-
tivní důsledky rozhodnutí ministra Ratha po-
nesou právě pacienti, ač jsou veřejně neustále 
ujišťováni o opaku. 

Zaměstnanci lékáren nejen ve vašem 
městě, ale i jinde, jsou připraveni poskytnout 
všem zájemcům zcela objektivní informace 
o současném stavu, neboť jsou přesvědčeni, 
že jedině tak se mohou účinně bránit veřejně 
proklamovaným lžím, zvůli, aroganci a hul-
vátství. 

Za světelské lékárníky 
PharmDr. Věra Rýdlová 

PharmDr. Josef Důbravný 

Redakce Ledečských novin vyhověla žádosti 
o otištění výše uvedeného příspěvku s tím, že 
se neztotožňuje s názorem a postoji pisatelů. 

-sv-

Putování za betlémskou 
hvězdou 

- neděle 8. ledna 2006 
Již po sedmé se sešli lidé na Husově ná-

městí, aby se zúčastnili Putování za betlém-
skou hvězdou. Josef s Marií putovali do Bet-
léma, aby se nechali zapsat při sčítání lidu. 
Hledali tam příbytek, aby si mohli odpoči-
nout. Zastavili se u hospodáře a jeho ženy, 
u rabína, ale nikdo jim nepomohl, až stará 
babička jim dala radu, aby šli na konec měs-
ta, kde je stáj. Andělé zvěstovali pastýřům 
radostnou zvěst o narození dítěte. Pastýři pak 
sv. Josefu a Marii předali své dary, ovečku, 
kozičky, vánočku, košík s jablíčky a mlé-
ko.Tri krále - mudrce zatím hvězda dovedla 
ke králi Herodovi, aby se vyptali, co se tam 
stalo. Ten je poslal do Betléma, tam předali 
své dary - zlato, kadidlo, myrhu a poklonili 
se Božímu Dítěti. Pak následovala naše nej-
známější koleda Narodil se Kristus Pán a vše 
zakončil duchovní správce naší farnosti Dr. 
Bárta. Program doprovázela zpěvem koled 
skupina Naděje. Tak jsme si společně při-
pomněli skutečnou historickou událost, která 
ovlivnila dějiny světa po stránce náboženské, 
morální a kulturní. Nakonec se všichni mohli 
podívat na děťátko do jesliček. Děti také 
zaujaly živé ovečky u Betléma. Peníze, které 
lidé vložili do pokladničky, byly předány 
paní Vrbové, vedoucí místního stacionáře pro 
mentálně a tělesně postižené děti a mládež. 

FS 
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PECOVATELSKA SLUŽBA V LEDCI NAD SAZAVOU 

Paní Květoslava Němcová se psem Ajkou. Paní Marie Drbalová s pečovatelkou Jitkou Brožovou. 

Pečovatelská služba v Ledči nad Sázavou 
vznikla v roce 1975 a pečovatelky pracova-
ly pouze v terénu. V roce 1989 byl otevřen 
první Dům s pečovatelskou službou v Led-
či, ve kterém bylo 24 bytových jednotek. 
Později byla přistavěna druhá budova s 10 
jednopokojovými a 9 dvoupokojovými 
byty. Třetí budova pečovatelské služby má 
22 jednopokojových bytů a 3 dvoupokojo-
vé. Ve všech budovách jsou v přízemí byty 
bezbariérové. 

Měsíční inkasní poplatek za jednopokojo-
vý byt činí průměrně 2 700 Kč, za dvoupo-
kojový asi 3 900 Kč. 

Pečovatelská služba je poskytovaná dě-
tem, těžce zdravotně postiženým, občanům 
a starým občanům, kteří si nejsou schopni 
sami obstarat nezbytně nutné práce v do-
mácnosti a pro nepříznivý zdravotní stav 
potřebují pomoc jiné osoby nebo další 
osobní péči, pokud jim ji nemohou zajistit 
rodinní příslušníci. 

V současné době poskytujeme služby 160 
klientům, z toho 73 jsou obyvatelé pečovatel-
ského domu, ostatním klientům zajišťujeme 
služby v jejich domácnostech v terénu. Pečo-
vatelské úkony jsou poskytovány za úhradu 
na základě požadavků občanů, kterým byly 
úkony pečovatelské služby poskytnuty na 
základě správního rozhodnutí. 

Zajišťujeme tyto úkony pečovatelské 
služby: 
• dovážku obědů a pomoc při podáváni 

jídla (cca 70 - 80 obědů denně, z toho cca 
50% na DPS a 50% v terénu, zajíždíme 
i do přidružených obcí Obrvaft a Habrek) 

• denní nákupy (potraviny a ostatní před-
měty denní potřeby). 

• pochůzky (pošta, lékárna, úřady) 
• pedikúra 
• denní úklid (zametání podlahy, mytí ná-

dobí, vynášení odpadků, stlaní) 
• týdenní úklid (luxování a mytí podlahy, 

převlékání ložního prádla, zalévání kvě-
tin) 

• doprovod na lékařské vyšetření 
• praní, žehlení a mandlování prádla 
• běžné úkony osobní hygieny a pomoc při 

oblékání 
• jednoduché ošetřovatelské úkony (pře-

vazy, měření TK, po dohodě s lékařem 
aplikace injekcí) 

• celkovou koupel včetně mytí vlasů 
• přípravu snídaně, svačiny, oběda, večeře. 
• mytí oken 3x - 4x ročně 
• donášku uhlí a dřeva 
• pomoc v běžných záležitostech (drobné 

opravy v domácnosti, přesazování kvě-
tin) 

• zajištění lékařské péče a donášku léků 

Snažíme se napomáhat zapojení seniorů 
do společenského života formou besídek 
a různých posezení se Svazem důchodců 
v Ledči. Pro věřící obyvatele je sloužena 
mše svatá jedenkrát za čtrnáct dní. 

Dále pečovatelky zajišťují přípravu a tří-
dění jídlonosičů, výdej a příjem jídelních 
lístků, výběr peněz za nákupy a za obědy, 
úklid v prostorách určených pro pečova-
telskou službu, úklid a údržbu venkovních 
prostor DPS. 

Pečovatelská služba spolurozhoduje 
o přijetí občanů do bytů zvláštního určení, 
eviduje uchazeče o pronájem bytů v DPS. 
Sestavuje pořadník na pronájem bytů, 
navrhuje podle pořadníku nájemce do vol-
ných bytů a předkládá jej ke schválení radě 
města. Obyvatelé těchto bytů jsou částečně 
soběstační, proto potřebují jen občasnou 
pomoc pečovatelky. Obyvatelé pečovatel-
ského domu mají každý svůj byt vybavený 
vlastním nábytkem. 

Spolupracovali jsme s oblastní charitou, 
bohužel od začátku letošního roku ukončila 
v našem městě činnost a zkomplikovala tak 
život nejenom nám, ale především našim oby-
vatelům, kteří byli na jejich pomoc odkázáni. 

Dana Pospíšilová 
vedoucí sestra Pečovatelské služby 

v Ledči n. S. 
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PŘECE SE DOČKALY Informační centrum 

Tenhle obrázek se totiž z technických důvodů nedostal už do minulého čísla Le-
dečských novin - jen dovětek v textu na první straně zůstal. Uplynul měsíc a krutá 
zima nás „válcuje" dál, jen tyto děti z místní mateřské školy se z ní dovedou těšit 
a vychutnávat si všechny radosti, které toto roční období přináší. Mezi vyhledávané 
radovánky patří i stavění sněhuláka. Jak dokazuje obrázek, ne vždy má vložené úsilí 
patřičný efekt a hromada sněhu uprostřed na „bílého pajduláka" zrovna nevypadá. Tak 
jsme mezi děti pozvali „hosta", který se zatím na svoje kamarády směje. Věřme, že až 
budete číst březnové noviny, jeho úsměv už povadne (hlavně, aby ještě nemrzl nám). 

ok 

GUNARATNA V SYNAGOZE 
Informační centrum - muzeum v Ledči 

nad Sázavou, pořádá v místní synagoze 
výstavu fotografií Vidu - Miroslava Gu-
naratna z jeho cesty po Sri Laňce. 

Autor je rodákem z Colomba na Sri 
Laňce. Zde se narodil 24. února 1980. 
V roce 1989 byla jeho rodina donucena 
se z bezpečnostních důvodů přestěhovat 
do Německa a později do Českosloven-
ska. Po přistěhování do našeho města 
zde autor dokončil základní školu a od-
maturoval na místním gymnáziu. 

Jeho koníčkem se stala fotografie a film. V loňském roce navštívil, po velké kata-
strofě tsunami, svou rodnou zem a pořídil zde velké množství černobílých a barev-
ných fotografií. Výběr z nich představil právě v únoru na své první velké výstavě 
v synagoze. Výstavu slavnostně zahájil ve středečním podvečeru 1. února starosta 
města Ledče nad Sázavou - pan Stanislav Vrba. 

Jako první také zapálil tradiční slavnostní lampu přátelského setkání ze Sri Lanky. 
Výstava s názvem 

„SR I L A N K A - J A K J I V I D Í M , J A K J I Z N Á M " 
bude otevřena do 4. března 2006, každý den mimo neděle, a to dopoledne od 9 do 

12 a odpoledne od 13 do 16,30 hodin. 
Dobrovolné vstupné z této výstavy bude předáno rodině Nihalsiva z Weligamy na 

Sri Laňce, která byla silně zasažena tusnami a se kterou se autor na své cestě setkal. 
-fp-

PRONÁJEM 
Nabízím ihned k pronájmu 2 kance-
láře s příslušenstvím na Husově ná-
městí 9, v Ledči n. S. (nad prodejnou 
kniha - papír). 
Informace na telefonu: 724 510 517 

ČISTĚNÍ KOBERCŮ, 
sedacích souprav, interiérů 

automobilů, montáž žaluzií, stínící 
techniky, sítí proti hmyzu 

a těsnění do oken. 
Volejte: 723 229 767, 569 482 162 

Ledečské informační centrum zahájilo svou 
činnost mezi prvními na Havlíčkobrodsku. Stalo 
se tak 15. října 2000. Již předtím však zde pra-
covalo několik let soukromé infocentrum. Infor-
mační centrum při společnosti Hrad Ledeč nad 
Sázavou s.r.o. začalo působit v nově postavené 
budově na Husově náměstí. Od začátku letošního 
roku změnilo svého majitele a stalo se organizač-
ní složkou Města Ledče nad Sázavou. 

Za minulá léta se podařilo vybudovat dobře 
fungující centrum pro návštěvníky, ale i občany 
města. Jen v loňském roce zde prošlo 9848 ná-
vštěvníků, včetně cizinců, kteří se zde mohou 
domluvit anglicky, německy a polsky. 

V nabídce informačního centra je prodej map, 
knih, vlastních pohlednic, skládaček o městě, 
turistických známek, Ledečských novin a dalších 
propagačních materiálů. Centrum připravuje tiště-
ný měsíční přehled kulturních a jiných akcí, pořá-
daných ve městě. Ten přehled si mohou zájemci 
odnést zdarma na začátku každého měsíce. Jednou 
za dva roky připravuje centrum seznam služeb ve 
městě a blízkém okolí, který je mezi občany velmi 
oblíben. Mimo to je zde možné podat inzerát, zís-
kat přehled o vlakových a autobusových spojích. 
Právě pro autobusovou společnost CONEX a.s. 
potvrzujeme žákovské a studentské průkazky 
a čipové karty. Zájemci zde mohou navštívit dvě 
pracoviště s internetem, funguje zde kopírovací 
služba a tisk dokumentů z donesených médií, 
předprodej vstupenek na kulturní akce ve městě 
i mimo něj. Z informačního centra je možné ode-
slat i faxovou zprávu do celého světa. 

Centrum má na starosti i místní kino, pro 
které provádí objednávku filmů pro představe-
ní, výrobu plakátů a jejich distribuci, Městské 
muzeum na hradě, Hřiště pro všechny, synagogu 
a veřejné WC. 

V loňském roce vydalo i několik vlastních le-
táků, Ubytování, Restaurace a pohostinství, Kam 
za sportem a Tipy na výlety. O tyto materiály je 
mezi návštěvníky města veliký zájem. 

Občané i turisté si zde mohou nechat vyvolat 
film a zhotovit fotografie. Od samého počátku 
spolupracujeme s firmou FotoStar. Pořádáme 
nebo spolupracujeme při přípravě a realizaci 
vybraných kulturních akcí ve městě. 

Na letošní turistickou sezonu jsme již při-
praveni, vždyť první turisti přicházejí o jarních 
prázdninách a všem chceme plně vyhovět. 

Vedoucí organizační složky 
IC Ledeč nad Sázavou 

František Pleva 

ZAMYŠLENÍ 
Máme malou rodinnou firmu, která funguje 

od roku 1991 (pekařství v našem domě je od 
roku 1822). S přibývajícími roky nám začínají 
zdravotní potíže a tím pádem i potíže se za-
městnanci. 

Lidé ve městě mluví, že v Ledči není práce, 
ale vážení - práce JE, ale zaměstnaní už bohužel 
nejsou! Onemocněl nám mladý pekař (26 let) 
a od poloviny září loňského roku sháníme něko-
ho, kdo by chtěl pracovat a naučit se tuto starou, 
voňavou, ale přece jen náročnou (noční) práci. 
Máme hodně počítačových expertů a manažerů, 
kteří jsou na pracovním úřadě a čekají na vysně-
ná místa v kanceláři. Do škol chodí děti, které 
chtějí být zaměstnány v úřadech a vyplňovat 
různé kolonky, ale stará řemesla (švec, komi-
ník, pekař aj.), která dělají výrobky a o které je 
zájem a vydělávají peníze, o to zájem není. Je to 
určitě i v tom, že peníze od státu dostávají školy 
na žáky, kteří chodí do školy co nejdéle, i když 
skončí na pracovním úřadě. Kdo bude živit tyto 
úředníky? Jarmila Kohlmayerová 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
Důsledky havárie opěrné zdi u teni-
sových kurtů 

Dne 22. srpna 2002 došlo na te-
nisových kurtech na pozemku par. 
č. 2468/5 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, 
který vlastnila Česká republika, vli-
vem deštivého počasí k sesuvu části 
opěrné zdi. Zabezpečovací práce naří-
dil Městský úřad v Ledči nad Sázavou 
vlastníkovi ČR - Okresnímu úřadu 
v Havlíčkově Brodě. Ty si vyžádaly 
částky 1.098.958,20 Kč. Pozemek 

tenisových kurtů probíhající v tzv. 
akci Z. Prostředky TJ Kovofiniš 
nikdy v minulosti neumožňovaly 
zabezpečit a udržovat svěřený poze-
mek a opěrné zdi tak, jak by jejich 
stav vyžadoval. V době předání do 
trvalého užívání byla opěrná zeď již 
více jak sto let stará a již v té době 
značně narušená. Dle našeho názoru 
měl nutnou rekonstrukci opěrné zdi 
jako investiční akci provést již tehdy 
její vlastník - stát. 

Rekonstrukce ledečské lávky 
Lávka u Sokolovny se konečně le-

tos dočká své opravy a znovuotevření. 
Z poslanecké iniciativy ing. Petra 
Zgarby byly v rámci státního rozpoč-
tu na rok 2006 schváleny potřebné 
finanční prostředky k provedení li-
kvidace uzavřené lávky a k výstavbě 
nové. V současné době zahajujeme 
projekční přípravu rekonstrukce láv-
ky, která by měla proběhnout v letních 
měsících tohoto roku. 

měla před tím od 1. 1. 1978 do 31. 12. 
2001 v trvalém užívání Tělovýchovná 
jednota Kovofiniš Ledeč nad Sáza-
vou. Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových proto podal dne 
16. 8. 2004 žalobu na TJ Kovofiniš 
a prostřednictvím soudu se nakonec 
domohl povinnosti TJ Kovofiniš uhra-
dit částku 1.098.958,20 Kč z titulu 
odpovědnosti za škodu, které měl jako 
trvalý uživatel pozemku pravidelnou 
údržbou zabránit (rozsudek č.j. 11C 
167/2004-95). Proti tomuto rozsudku 
se TJ Kovofiniš odvolala, ale dne 
21. 11. 2005 byl rozsudek Krajským 
soudem v Hradci Králové potvrzen. 

Pro TJ Kovofiniš je povinnost uhra-
dit náklady na odstranění havárie 
opěrné zdi ve výši 1.098.958,20 Kč 
v podstatě likvidační. Pozemek 
a opěrné zdi dostala TJ do trvalého 
užívání v roce 1978 při výstavbě 

Finanční prostředky ani majetek TJ 
Kovofiniš neumožňují uvedenou část-
ku uhradit. Město Ledeč nad Sázavou 
každoročně podporuje činnost TJ 
Kovofiniš a stojí o její další působení 
ve městě. Sportovní vyžití mládeže 
prostřednictvím TJ Kovofiniš má ob-
rovský význam při její výchově a vol-
nočasových aktivitách. V případě po-
vinnosti uhradit výše uvedenou částku 
nezbude TJ Kovofiniš jiná možnost, 
než se obrátit s žádostí o pomoc na 
Město Ledeč nad Sázavou. 

Vzhledem k historickým skuteč-
nostem, které nemohla TJ Kovofiniš 
ovlivnit, k havárii, která vznikla pů-
sobením povětrnostních vlivů, jsme 
požádali pane ministra Sobotku o pro-
věření možnosti prominutí úhrady 
nákladů spojených s odstraňováním 
havárie, jež jdou z rozhodnutí soudu 
k tíži TJ Kovofiniš. 

Přislíbené návštěvy 
Na pozvání starosty města přislíbili 

navštívit ledečskou radnici v nej bližší 
době ministr vnitra František Bublán 
a ministr kultury Vítězslav Jandák. 
S ministrem vnitra hodláme řešit pře-
místění obvodního oddělení Policie 
ČR do nevyužívané budovy v Bar-
borce, s ministrem kultury se chceme 
podívat na stav ledečských památek, 
rozsah městské památkové zóny 
a možnosti získání dotace z evrop-
ských fondů na opravu historických 
budov ve městě. 

Z kraje března se na ledečské 
radnici též objeví místopředseda Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ing. Jan Kasal, který plánuje v obřad-
ní síni uspořádat svoji další besedu 
s občany. 

-sv-
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Tribuna na zimním stadionu je dokončena 
Tribuna na ledečském zimním 

stadionu je od soboty 4. února 2006 
přístupná veřejnosti. Završila se tím 
I. etapa stavby Sportovní centrum 
Ledeč nad Sázavou, která započala 
před více jak dvěma roky. Tehdy se 
kolegům z ČSSD podařilo prosadit do 
státního rozpočtu dotaci 23 milionů 
korun, město se zavázalo za pomoci 
úvěru přidat dalších 12 milionů a za 
částku 35 milionů vč. DPH mohla na 
pozemku bývalého zahradnictví vyrůst 
krytá ledová plocha. 

V únoru roku 2004, kdy jsme s mís-
tostarostou Doležalem přišli na radnici, 
jsme vybrali dodavatele stavby, ledeč-
skou firmu ATOS, a uzavřeli smlouvu 
s projektantem akce, firmou ARCHI-
TEP H. Králové. V květnu stejného 
roku provedla parta z Automotoklubu 
vykácení zeleně a firma Hradecká spo-
lečnost s.r.o. skrývku zeminy. Tehdejší 
premiér Špidla poklepal ještě v květnu 
hokejkou na základní kámen a v červ-
nu již mohla nastoupit firma ATOS 
k zahájení vlastní stavby. Za půl roku 
zde vyrostla nová sportovní hala. Bez 
mantinelů, bez kanalizace, bez rolby 
a se zvýšenými náklady na zhoršené 
zakládací podmínky. K původní 23 
milionové dotaci jsme proto museli po-
žádat ministerstvo financí o dalších 8 
milionů, přidat 1,5 milionů z vlastních 
zdrojů. Nákladem 44,5 milionů korun 
jsme zimní stadion v závěru roku 2004 
dokončili a 22. ledna 2005 slavnostně 
za účasti premiéra Grosse otevřeli. 

Na stadion jsme dále z vlastních 
zdrojů a za přispění sponzorů pořídili 
lavičky do šaten a na střídačky, gumo-
vé koberce, toalety pro veřejnost, svě-
telnou tabuli, ozvučení, studniční vrt, 
to vše za dalších 1,5 milionů korun. 

Slavnostní přestřihnutí pásky provedli: Milan Kruml za dodavatelskou firmu ATOS, staros-
ta Stanislav Vrba a poslanec Petr Zgarba. 

(Společně s námi stavěli v té době 
zimní stadion i v Lanškrouně. Začali 
také v červnu a končili v prosinci. Stá-
lo je to tehdy 95 milionů korun, ovšem 
s tribunou, parkovištěm, restaurací 
a bez státní dotace.) 

My jsme se museli bez parkoviště, 
příjezdové komunikace, venkovní ka-
nalizace, veřejného osvětlení a tribuny 
téměř po celý rok obejít. Chyběly nám 
k jejich dobudování potřebné finance. 
Až v září loňského roku se nám s mís-
tostarostou podařilo získat z rozpoč-
tového výboru poslanecké sněmovny 
dotaci 5,8 milionů korun a přesvědčit 
naše zastupitelstvo, aby z našich zdro-
jů přidalo dalších 2,5 milionů korun, 
a celou akci jsme tak za přispění firmy 
ATOS mohli dokončit. Měli jsme na to 
pouhé tři měsíce! Počasí nám umožni-
lo venkovní práce na parkovišti provést 

v měsících říjnu a listopadu a práce na 
tribuně v prosinci. 

Na parkovišti vzniklo 36 parkova-
cích míst ze zámkové dlažby, kterou 
byla zadlážděna i příjezdové komu-
nikace. Osvětlena jsou sedmi stožáry 
veřejného osvětlení. Na místo původně 
uvažovaných anglických dvorků byly 
z ulice Nádražní provedeny terénní 
úpravy vysvahováním. Parkoviště 
bylo též opatřeno dešťovou kanalizací 
s lapoly a směrem k řece Sázavě byl 
terén urovnán a zachován požadovaný 
biokoridor. 

Na tribuně pro 249 stojících diváků 
bylo osazeno masivní pozinkované 
zábradlí v délce 63 m, doplněn po 
celé délce tribuny první ocelový schod 
s tepelnou izolací, pět ramen vnitřních 
ocelových schodišť, ocelová podesta 
u únikových vrat, zastřešení střídaček 
a požární signalizace. Hlavní přístup 
na tribunu je řešen širokým schodištěm 
z prostoru za mantinely. Na úniková 
vrata ve štítových zdech navazují dvě 
venkovní ocelová schodiště. 

Při jarní odstávce budou dokonče-
ny sadové úpravy, venkovní fasáda, 
nátěr tribuny a dobetonávka prostoru 
za mantinely. Po dokončení těchto 
nedodělků bude I. etapa sportovního 
centra v Ledči nad Sázavou kompletně 
hotova. Pro II. etapu, krytý plavecký 
bazén, započneme letos s projekční 
přípravou, výkupem pozemků a terén-
ními úpravami. Příští zastupitelstvo, 
které vzejde z listopadových komunál-
ních voleb, pak může v započatém díle 
pokračovat. 

Stanislav Vrba, starosta města 
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KORZO NA ŘECE 

Jednou z mála příjemných tváří této zimy je, že řeka Sázava zamrzla na bezpečnou 
„tloušťku" a povrch l edu je hladký a bílý. A tak se v polovině ledna stalo, že se na řeku 
vydalo množství bruslařů i těch, kteří se jen tak procházeli neobvyklou „trasou" prostřed-
kem řeky, a to až vysoko nad Ledeč. Odměnou j im byly nezvyklé pohledy na městské 
části a městské dominanty i přátelská setkání se stejně omrzlými spoluobčany. 

Zatímco jen pár stovek metrů po proudu (ledu?) Sázavy se zařezávaly brusle do kva-
litního umělého ledu a puky duněly o mantinely v novém zimním stadionu, romantici 
brázdili zamrzlé vody Sázavy a halili si tváře i ruce před mrazivým vzduchem. 

MIMOCHODEM - VÍTE, KDE SE VZALY PUK A TOUŠ? 
Kotouči, kterým se hraje lední hokej, se také běžně říká puk nebo touš. Název puk má 

povahu spíš lidovou a je spontánně převzat z angličtiny - protože česká výslovnost ne-
respektuje výslovnost anglickou, ale vychází jen z grafiky slova puck [pak] „puk, touš", 
ale také „šotek, skřítek". Druhý název - touš — j e spíše odborný. Má to být slovo původu 
anglického, ale tento výklad je velmi nepravděpodobný: není zde žádná významová, ba 
ani grafická nebo výslovnostní souvislost s předpokládaným anglickým východiskem 
touch [tač] „dotýkat se". Ve skutečnosti je slovo touš původu českého a mnohem starší 
než lední hokej sám. Do sportovní terminologie je zavedl Miroslav Tyrš. V jeho Němec-
ko-českém názvosloví tělocvičném z roku 1868 je čteme jako ekvivalent německého slo-
va Diskus. Ale Tyrš tehdy vlastně jen obnovil staročeské slovo, které se vyskytovalo už 
v 16. století. Touš byla „okrouhlá koule z kamene nebo mědi, kterouž házejí, jinak: klub, 
frček, discus". Tyrš asi našel toto zapomenuté slovo v Jungmannově slovníku a pokusil 
s e j e obnovit. Zřejmě se však tehdy nedostalo do obecného užívání - příliš mu konkuro-
valo mezinárodní slovo disk. Ale do úplného zapomenutí už neupadlo - a později ho bylo 
užito jako názvu pro rekvizitu nového sportu. 

(Sportovní termín touš přitom nemá spojitost se zastaralým hononymem touš, které 
znamená „eso v kartách" a ve starším jazyce znamenalo „dvě oka na kostce". Toto slovo 
je ovšem původu cizího. Přišlo k nám z francouzštiny. ok 

TAK P Ř E C E J E N Č T Y Ř I C E T 
Zvyknout si na nový letopočet nebude 

těžké. Horší to bývá, když je obtížné 
vzpomínat na to, co bylo a co pomalu 
upadá v zapomenutí. 

Už delší dobu předem stále nebylo roz-
hodnuto, kdy a zda vůbec dojde k usku-
tečnění jubilejního čtyřicátého ročníku 
našeho pochodu na Melechov. Byla to 
- a stále ještě je - tradiční akce ledečských 
Old-skautů od roku 1966. Tehdy první tři 
prošli šestadvacáteho prosince, ještě za 
šera, cestu přes Háj a Stvořidla, Smrčnou 
a Koňkóvice a pak nahoře u studánky 
s kamenným křížkem si založili malý 
ohýnek. Jen tak na uvaření čaje v „ešu-
su" - a na zahřátí. Nikdo z nich tenkrát 
nepomyslel, že zakládá tradici vánočních 
výprav, které se pak rok co rok opakovaly 
v nepřetržité řadě, až ta letošní mohla uza-
vřít čtyřicítku. 

Vzdálené jsou doby, kdy počet účast-
níků z Ledče převyšoval číslo třicet 
- fotografie z té doby jsou toho dokladem 
- ale přišly i „chudé" roky. Přesto se 
tradice udržela a výpravy k melechovské 
studánce pod rozhlednou se pravidelně 
opakovaly vždy šestadvacáteho prosince, 
na svátek svatého Štěpána. Až letošní 
rok trochu zamíchal plány. Jak se střídaly 
roky, měnili se i účastníci, až z ledečského 
střediska skautů zůstal jenom jeden, kte-
rý se nedokázal smířit s tím, aby tradice 
zanikla. Nezbývalo, než se připojit ke 
skupině ze vzdálenějších míst, kde už za-
ložili svou vlastní tradici zimních výstupů 
na Melechov. Však termín už jiný - první 
sobotu v lednu... 

Tam, kde začínala na Sázavě „Stvo-
řidla", nad Foglarovou Sluneční zátokou, 
Rodrigovou skálou a pověstným Rejžá-
kem jsem čekal na výpravu. Přijeli ze 
Světlé, Havlíčkova Brodu, Kutné Hory 
i z Prahy. Přivítání bylo krátké, pozdrave-
ní se známými i neznámými a pak - hora 
volá! 

Vrcholek Melechova už od hranice lesa 
skrývala ranní mlha a cesta vzhůru pro 
mnohé ještě představovala neodhalené 
tajemství. Především jak asi bude nahoře, 
kde se dala čekat vysoká, stopou neporu-
šená sněhová přikrývka. Zprvu cesta ještě 
dobře schůdná, až do obou vsí, ale j iž nad 
poslední chalupou jsme začali zapadat do 
hlubokého sněhu, který místy dosahoval 
až ke kolenům. První zastávka, čekání na 
opozdilce u cesty, kde jsme křížili stopu 
běžkařů. Znovu dál vzhůru a po kratičké 
zastávce u starého, důvěrně známého 
„krále melechovských buků" poslední str-
mé stoupání, na cestu vedoucí ke studán-
ce. Bývala devětatřicetkrát cílem našich 
vánočních výprav. Trochu stranou cesty 
a tak jsem sešel k ní, sám ji pozdravit. 
Trochu i z úcty k tomu prameni křišťálo-
vě čisté vody. Sněhem zavalená, roubená 
stříška u kamenného křížku - a mně zbyla 
krátká chvíle na oživlé vzpomínky. 

Zatím ostatní šli dál, k rozhledně. Pa-
matuji ještě, jak tu stávala dříve dřevěná, 
ale pak jej ího vrcholu dorostly okolní 
smrky a teď tu stojí betonová stavba. 
Dřevěnou chatku pod ní po válce nějaký 
čas obhospodařovalo ledečské skautské 
středisko. Starali se, udržovali. V zimním 
období sem každý pátek putovala hlídka 
a v rozhlase se pak objevovalo sněhové 
zpravodajství z Melechova. Pak ovšem 
přišla smutně proslulá padesátá léta 
a skauti přišli jak o chatku, cíl častých 
výprav, ale i o klíč k rozhledně. Po chatce 
teď už nezůstala ani památka, jen vzpo-
mínka. Třeba i na ty namáhavé cesty s na-
ším vozíkem-žebřiňáčkem, na kterém se 

vozil materiál na opravy. Dnes je to spíše 
historický předmět, vhodný tak do muzea. 
Uběhlo víc jak šedesát let, ale tváře, které 
se tam ještě někde ve stínu stromů míhají, 
jsou mladé, zazní veselý smích. Není ob-
tížné si to znovu vybavit a trochu se vrátit 
zpátky uběhlými roky. Řekne se „výsada 
stáří - vzpomínky." Té výsadě děkujeme 
za mnohé a já takové přeji j iným, kdo byli 
a trochu ještě zůstali mladí. 

Ale bylo nutné skončit se vzpomínáním 
a nastoupit zpáteční cestu s dobrým poci-
tem, že i ta čtyřicítka vánočních výprav 
se uzavřela a že nezůstalo jen u takového 
toho „ . . .no možná, uvidíme." 

OS - 37 Sonny 
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PŘEHLED ČINNOSTI OO POLICIE 
Obvodní oddělení Policie České republiky v Ledči nadSázavou mělo v roce 2005, jakož 

i v současné době, naplněn početní stav policistů, a to celkem v počtu 12 policistů. Spravo-
vané území má po obvodu zhruba 150 km. Problematikou uvedeného území je velký počet 
rekreačních chat a chalup, které lákají delikventy k nejrůznější trestné činnosti, o které se 
ještě zmíním. 

Tuto trestnou činnost podporuje i lidská lhostejnost, nepozornost a také až neuvěřitelná 
nedbalost ke svému i cizímu majetku. Na dokreslení uvedu, že v měsíci červnu loňského roku 
zdejší OOP objasňovalo své případy na 61,54% a tato objasněnost během tří měsíců, tedy do 
září, poklesla na rovných 50 %. Tento stav byl ovlivněn náporem rekreantů a nárůstem trestné 
činnosti, a to nejvíce během dopolední a odpolední doby. Například docházelo ke krádežím 
vloupáním do osobních vozidel přímo na Husově náměstí, u kostela a na parkovištích koupališť 
či na lesních cestách, kdy houbaři a milovníci procházek lesem (jak místní tak i projíždějící) 
nechávají ve vozidlech zlodějům na očích tašky, kabelky, fotoaparáty, mobilní telefony a další 
cenné věci. Při tomto zjištění pachatel během několika vteřin rozbije okno u vozidla a odcizí 
věci. Dále pak v noční době, přestože hlídka jezdí až do ranních hodin, dochází k vloupání do 
odstavených vozidel na sídlišti, ale i v jiných částech města. Dochází k vloupání do sklepních 
kójí a odtud pachatelé odcizují uložené věci jako jízdní kola, lyže a jiné. Využívají nedbalosti 
a pohodlnosti nájemníků, kteří si nezajistí ani hlavní vchod do bytových jednotek, není tedy 
divu, že se zcela jednoduše krade obuv z botníků na chodbách. Drzost pachatelů je tak velká, 
že i v pravé poledne provedou vloupání do prodejny nábytku v době, kdy prodavačka odejde 
na oběd. U mladších ročníků je lhostejnost tak velká, že pro své pohodlí odloží na stůl mobilní 
telefon, peněženku, kabelku a tyto věci zde ponechají i v době odchodu k tanci nebo na WC. 
Toho využívají osoby, které pohotově věci ukradnou a jistě je potěší i pošetilost okradených, 
kteří mají v peněžence uloženy kreditní karty, a u těch, aby si zloděj nemusel lámat hlavu, 
napsán svůj bezpečnostní kód (PIN). Toto není, jenom pro upřesnění, jen výsada mládeže, ale 
příslušníků všech věkových skupin. Dále pachatelé využívají v obchodech doby, kdy proda-
vačka jde pro zboží do vedlejší místnosti nebo kdy ji druhá osoba zabaví a v této době odcizují 
z pokladen tržby. Ve třech případech se v Ledči v rekreační sezoně objevila trestná činnosti, 
kdy pachatelé přišli do obchodu, provedli velký nákup, který ukládali vedle pultu do krabic 
(ke konci nákupu si přibrali několik kartonů cigaret) s tím, že zboží si odnesou do auta a po 
té zaplatí. Část zboží ponechají v prodejně a dražší položky, jako například cigarety, odnesou 
a již se nevrátí. Na závěr mám jedno důrazné varování pro seniory. Pro upřesnění ve dvou 
případech došlo k tomu, že delikventi využívají starších osob a tyto pod různými záminkami 
navštíví v jejich bytě a odcizí různé cennosti a peníze. Těmto osobám například slibují různé 
finanční podpory, výhry a podobně, nechávají si rozměňovat bankovky vyšší hodnoty a sledují, 
kam majitel odchází a později využívají sebemenší chvilky a odcizují peníze a věci. Chci také 
poděkovat všem spoluobčanům, kteří reagovali na již dříve napsané články a v případě výskytu 
podezřelých osob zavolají na linku 158, aby policisté mohli provést rychlou kontrolu. Někdy se 
skutečně jedná o osoby, které se dopouštějí trestné činnosti. 

V roce 2005 bylo zpracováno celkem 1378 čísel jednacích, která se vyřizují ve lhůtě osmi 
dnů a jedná se především o různá šetření, vyřizování dožádání, prověrky ve ZZ a předávání 
doručenek. Přestupků bylo zpracováno celkem 253. Z tohoto počtu bylo 154 oznámeno na 
městské úřady, popřípadě jiné organizace. Pro zajímavost uvádím, že v roce 2005 bylo zjiš-
těno celkem 49 přestupků, kdy řidiči požili alkohol. Dále na našem obvodě došlo celkem 
k 112 dopravním nehodám, z tohoto počtu byl v deseti případech zjištěn alkohol. Těchto 
deset případů není zahrnuto v předešlých případech zjištění alkoholu. Lehce zraněno osob 
32, těžce zraněny dvě osoby a jedna osoba byla usmrcena. Hmotná škoda byla odhadnuta 
4 736 500,- Kč. Hlavní příčiny těchto dopravních nehod byly - nepřiměřená rychlost, a to ve 
26 případech, přednost v 16, předjíždění 3, způsob jízdy 55, technická závada 3, nezaviněná 
řidičem 9 (jedná se například o střet se zvěří nebo rozbití okna jiným vozidlem). 

Trestná činnost se odráží v následujících číslech. Celkem byl nápad 138 trestných činů, které 
mají zpravidla dobu zpracovatelnosti do dvou měsíců. V tomto počtu je zahrnuto zkrácené 
přípravné trestní řízení a celý spis musí být kompletně předložen do 10 dnů na okresní státní 
zastupitelství. Takovýchto případů bylo zpracováno celkem 26. Nejzávažnější trestná činnost 
- vražda, byla na okrese zaznamenána ve čtyřech případech. K jednomu takovému případu 
došlo i v Ledči, kdy byl pachatel dopaden v Hradci Králové a při rekonstrukci na místě činu mu 
bylo rovných 25 let! Mimochodem, všechny vraždy v okrese byly objasněny! 

Pokud se mám vyjádřit k dopravě, tak po přečtení a rozboru celého článku si každý občan 
může o práci policie udělat úsudek, ale není možné, aby policisté obsáhli i tuto velmi důleži-
tou náplň nad dohledem silničního provozu. Zde bych chtěl apelovat na slušnost řidičů, aby 
nestavěli vozidla na zeleň, mimochodem je zákaz i vjíždění na lesní či polní cesty, a každý se 
má ke svému okolí chovat jako člověk. Je nám známo, že současný stav vozidel je ovlivněn 
velkým nárůstem jak soukromých, tak firemních. K tomu nejsou přizpůsobeny parkovací 
plochy, ale to je stav celorepublikový. Zde bych chtěl například poděkovat za vyřešení pro-
blému s parkováním u dřívější prodejny Severka. Obrací se na nás s žádostí řidiči sanitních 
vozidel, kteří nemohou zajet s vozidly na dvůr polikliniky kvůli parkování jiných vozidel, 
a to jak vozidel pacientů, tak i lékařů. 

Celkem byla v blokových pokutách uložena a vybraná částka v hodnotě 155 700,- Kč. 
Vedoucí OOP v Ledči n. S. - mjr. J. Wurm, 

zástupce vedoucího - npor. K. Lepeška 

Městský úřad Světlá 
nad Sázavou - odbor dopravy 

Vzhledem k tomu, že se v poslední době 
množí případy neoprávněného zásahu do 
podstatných částí identifikátorů silničních 
vozidel (číslo VIN - výrobní číslo, výrobní 
štítek vozidla, typ motoru atd.), odbor dopra-
vy na základě této skutečnosti varuje vlastníky 
- provozovatele silničních motorových vozi-
del, opraváře a servisní pracoviště, aby se ja-
kéhokoliv zásahu vyvarovali. Jakýkoliv zásah 
do těchto identifikátorů je z pohledu §37, zák. 
č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích je nepřípustný 
a silniční vozidlo se stává technicky nezpů-
sobilé k dalšímu provozu na pozemních ko-
munikacích. Pokud dojde k pozměnění výše 
uvedených identifikátorů vozidla ministerstvo 
nebo obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností v rozsahu své působnosti uloží pokutu 
do výše 5 000 000 Kč osobě, která pozměnila 
identifikační údaje na podstatných částech 
mechanismu nebo konstrukci silničního vozi-
dla podle §83 odst. 3, zák. č. 56/2001 Sb. 

Proto Vás žádáme, aby jste se vyvarovali 
jakémukoliv zásahu do identifikátorů vozidla 
(výrobní číslo vozidla se nesmí: převářet, 
přerážet, vyřezávat, vyměňovat...). 

Dále bychom vás chtěli informovat o změ-
ně identifikátorů vozidla: 

Pokud nastane případ, že by mělo dojít 
k zásahu do identifikátorů vozidla - výrobní 
číslo „VIN", nebo k výměně celé karosérie 
silničního vozidla, popřípadě podstatná část 
mechanismu vozidla - kde je VIN vyraženo, 
je to možné za určitých podmínek, které jsou 
dané §73, 74. zák. č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu na pozemních komunikacích. 
Při výměně karosérie se postupuje následu-
jícím způsobem. V první řadě je stanovisko 
akreditovaného zástupce výrobců vozidel 
v České republice, kteří se musí vyjádřit 
k výměně podstatné části mechanizmu (ka-
rosérie). Dále se k žádosti dokládá technický 
průkaz od příslušného vozidla na kterém se 
provede vyražení čísla VIN, pokud se jedná 
o nově zakoupený díl, předkládá se pouze 
doklad o nabytí podstatné části mechaniz-
mu, technický průkaz od původního vozidla 
a doklad o nabytí od zakoupené karosérie. 
Na základě předložených dokladů MěU, jako 
místně a věcně příslušný, podle §73 a 80 odst. 
4 písm.g) zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunika-
cích vystaví rozhodnutí o výměně karosérie. 
Teprve na základě rozhodnutí registru vozidel 
odboru dopravy si žadatel nechá vyrazit číslo 
VIN. Současně je nutné vyměnit i výrobní 
štítek z původní karosérie na novou karosérii. 
Po provedené výměně se předkládá potvrzení 
od pracoviště oprávněného k tomuto zásahu 
o vyražení čísla VIN, protokol o technické 
prohlídce ze stanice technické kontroly a při-
staví se vozidlo ke fyzické kontrole registru 
vozidel. 

Podrobnější informace o přestavbách 
vozidel žádejte u technika registru vozidel 
odboru dopravy na Městském úřadu Světlá 
nad Sázavou. 

Milan Stejskal - technik 
Tel.: 569 496 636 

e-mail: stejskal@svetlans.cz 
Ing. Otakar Švec - vedoucí odboru dopravy 

e-mail: svec@svetlans.cz 
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MěÚ Světlá nad Sázavou 
Odbor dopravy 

ve spolupráci s příspěvkovou 
organizací Kytice 

Vyhlašují výtvarnou soutěž 
na téma 

1. kategorie 
MŠ, 1 . -2. třída ZŠ 

2. kategorie 
3.-5. třída ZŠ 

3. kategorie 
6.-9. třída ZŠ 

4. kategorie 
kolektivní práce 

Hlavní cenou je jízdní kolo 

POVOLENY JSOU VŠECHNY 
DRUHY VÝTVARNÝCH TECHNIK 

PRÁCE ODEVZDÁVEJTE NA MĚÚ 
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

ODBOR ŠKOLSTVÍ 
P. ZMRHALOVÁ 

UZÁVĚRKA PRACÍ 
JE 31. BŘEZNA 2006 

VÝSTAVA PRACÍ PROBĚHNE 
V GALERII NA PŮDĚ 

VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 
O D 20. 4. DO 26. 4. 2006 

NA VERNISÁŽI 1 9 . 4 . 2 0 0 6 
O D 15:00 HOD. 

BUDOU VYHLÁŠENY 
A ODMĚNĚNY NEJLEPŠÍ PRÁCE 

Aktiv BESIPu informuje 
Již potřetí za působnosti odboru dopravy na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou 

proběhlo výroční zasedání aktivu BESIPu za účasti zástupců kraje Vysočina, ministerstva 
dopravy, Policie ČR OŘ Dl Havlíčkův Brod a obvodních oddělení Policie ČR Světlá nad 
Sázavou a Ledeč nad Sázavou. Jednání se uskutečnilo dne 20. 12. 2005 v zasedací místnosti 
Města Světlá nad Sázavou a přítomen byl též pan starosta města Josef Bóhm, zástupci odborů 
dopravy a školství městského úřadu a ředitele ZŠ. 

Cílem tohoto setkání bylo zhodnotit uplynulý rok a navrhnout možnou spolupráci pro rok 
2006. Jak se všichni shodli, bylo a je nutné se při provádění prevence v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu na našich silnicích zaměřit na školní mládež. 

V loňském roce v měsíci září proběhla ve spolupráci s odborem školství a jednotlivými 
školami našeho regionu kampaň „Pásovec", která byla zaměřena na používání zádržných 
systémů (dětských autosedaček) a pásů při přepravě dětí. Při této kampani bylo rozdáno na 
jednotlivé školy celkem 1200 plastových figurek a všechny školy obdržely zároveň propa-
gační materiál s CD - nosičem, kde byl i výukový program pro děti mateřských škol a 1 .-4. 
tříd základních škol. 

Ve spoluprácí s Policií ČR OŘ Dl Havlíčkův Brod se uskutečnila akce „Jezdíme s úsmě-
vem", kdy děti 4 tříd dostaly žlutá trička s logem soutěže a „odměňovaly" nebo „trestaly" 
řidiče, kteří porušili nejvyšší povolenou rychlost v obci a to obrázkem smějícího se nebo 
zamračeného autíčka, který sami namalovaly a sami předávaly jednotlivým řidičům. Akce 
probíhala v Ledči nad Sázavou na ulici Koželská a ve Světlé nad Sázavou na ulici Sázavská. 
Tato akce se setkala s velkým ohlasem u dětí a policisté zaznamenali nemalý výchovný úči-
nek u neukázněných řidičů, když jim děti předávaly mračící se autíčko se slovy: „Pane řidiči, 
vy ohrožujete bezpečnost nás všech a my Vás prosíme, abyste jezdil podle předpisů!!" 
a tak byla zahrnuta i do plánu pro rok 2006. Krajský odbor dopravy se zavázal, že pomůže 
spolufinancovat tuto akci. 

Další činností aktivu BESIPu při městském úřadu byla grafická soutěž „Čeho se bojím 
na silnici". Do této soutěže se zapojily všechny školy a některé školky ze správního obvodu 
pověřené obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou. Sešla se spousta zajímavých 
výtvarných prací a pro odbornou porotu byl velký problém vybrat ty nejhezčí. Při vernisáži 
v městské knihovně byly předány nejlepším jednotlivcům i kolektivům ceny v celkové hod-
notě 10 000,- Kč. Milá byla i účast žáků Speciální školy z Ledče nad Sázavou. Některé práce 
dětí jsou vystaveny na Policii ČR OŘ Dl Havlíčkův Brod a na přepážkách odboru dopravy ve 
Světlé nad Sázavou, kde se těší velké pozornosti široké veřejnosti! 

Každoroční samozřejmostí pro pracovníky aktivuje spolupořádání okresního kola soutěže 
„mladých cyklistů", která probíhá celorepublikově a dokonce v celé Evropě. V loňském roce 
proběhlo okresní kolo této soutěže na ZŠ Nuselská v Havlíčkově Brodě za nemalé účasti 
dětských družstev základních škol našeho regionu. Tady si dovolím poděkovat všem peda-
gogickým pracovníkům, kteří tato družstva na soutěž každoročně připravují a vyzdvihnout 
družstvo Speciální školy z Ledče n. S., které svoji kategorii vyhrálo!!! 

Těsně před koncem školního roku pracovníci BESIPu a odboru školství zajistili distribuci 
výukových materiálů s dopravní tematikou od ministerstva dopravy pro děti mateřských škol 
a pro všechny žáky 1. tříd základních škol v našem regionu. Zde je třeba konstatovat že do-
pravní výchova je na slušné úrovni a to především díky iniciativnímu přístupu jednotlivých 
pedagogů na školách, ale i přispěním pracovníků Městského úřadu ve Světlé. 

I v novém roce se všichni chceme zaměřit hlavně na prevenci u dětí a přes ně působit na 
dospělé. Vždyť žádného dospělého nepotěší, když ho malé dítě upozorní na chyby, kterých se 
při provozu na komunikacích dopouští a tak působit i na dospělé. Bude opět vyhlášena gra-
fická soutěž pro žáky základních škol. Proběhne akce „ Jezdíme s úsměvem ". Ve spolupráci 
s obvodními odděleními Policie ve Světlé n. S. a v Ledči n. S. chceme spolu s dětmi a jejich 
pedagogy uspořádat praktickou ukázku každodenní cesty do školy našich nejmenších pod 
názvem „Bezpečná cesta do školy", kde se upozorní děti na největší rizika při jejich cestě do 
školy a ze školy a to jak z pohledu chodce, tak i cyklisty. Mimo jiné jsou naplánovány i be-
sedy s příslušníky Policie ČR na jednotlivých školách. Je třeba ale i konstatovat, že samotná 
činnost BESIPu má rezervy, například navázat daleko užší spolupráci s učiteli autoškol, kteří 
jsou jedním z významných nositelů dopravního vědomí v naší společnosti. 

Při tomto setkání bylo konstatováno, že velkým přínosem v činnosti BESIPu bude vznik 
nového dětského dopravního hřiště, které je plánováno vybudovat na pozemcích ZŠ Lánecká 
ve Světlé nad Sázavou. Tento objekt, který je ve fázi projektové přípravy, nám umožní pod-
statně zkvalitnit dopravní výchovu a tím i chování našich dětí v silničním provozu na všech 
školách ve správním obvodu pověřené obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou. 
Nemalou měrou by přispěl i ke zkvalitnění pořádání místních i okresních kol soutěže „Mladý 
cyklista", protože v celém bývalém okrese Havlíčkův Brod takovéto zařízení chybí! Samo-
zřejmě se zde počítá se získáním grantu od krajského úřadu a každoročním příspěvkem na 
provoz tohoto hřiště od ministerstva dopravy a příspěvky sponzorů. Při této nemalé investici 
se počítá i s opravami poškozených komunikací k jídelně a samotné škole v Lánecké ulici. 

Na závěr celého setkání bylo vysloveno zástupcům města a odborů poděkování ze strany 
kraje Vysočina, ministerstva dopravy a Policie ČR OŘ Dl Havlíčkův Brod, za kvalitní a obě-
tavou práci s tím, že světelský BESIP patří v kraji k nejlepším. 

Ing. Otakar Švec 
vedoucí odboru dopravy 
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Z KRONIKY 
1926 

Upraveny platy policejnímu revisoru 
Karlu Hornekovi a strážníkům Janu Ra-
došovi a Josefu Sadílkovi. Schválen poli-
cejní řád vypracovaný náměstkem starosty 
Emilem Čechem. Měsíční platy s místními 
a drahotními přídavky činí u Karla Horneka 
1.243 Kč. 40 h., u Jana Kadoše 989 Kč. 
58 h. a u Josefa Sadílka 1.177 Kč. Mimo 
to upraven také plat policejnímu strážníku 
Františku Kadlecovi na 829 Kč. 80 h. mě-
síčně. Pensijní příspěvky 8 % a daň z příjmu 
ponesou zaměstnanci ze svého. Jednáno 
o zřízení vlastní městské spořitelny. 

Pronajata obecní louka u bývalé cihelny 
Antonínu Hradeckému na šest roků, to jest 
do 31. prosince 1931 za roční nájemné 800 
Kč. Nadace Loukotkova udělena Josefu 
Buryškovi, studujícímu z Ledče. 

Usneseno, že jednací řečí u městského 
úřadu jest řeč česká. Viz zákon ze dne 3. 
února 1926 číslo 17 Sbírky zákonů a na-
řízení. 

Člen městské rady a městského zastupi-
telstva Jaroslav Partl na funkce resignoval 
a na místo něho zvolen František Karel, 
obchodník z Ledče n. Sáz. Místní malíř 
Josef Mokrý daroval do zasedací síně jím 
ručně malovaný obraz. Za tento dar obdržel 
písemné poděkování. 

1931 
Dne 6. února usnesla se městská rada po-

dati zemskému výboru žádost o postavení 
zemské nemocnice v Ledči n. Sáz. Stavební 
pozemek by poskytlo město. 

Regulace Pilského potoka v Pivovarské 
ulici jest již provedena. Regulaci provedl 
nákladem země české a obce ledečské 
František Vorlíček, stavitel v Ledči, jak 
svědčí pamětní deska ve zdi potoka u mostu 
zasazená. 

Usneseno upraviti ulici Havlíčkovu 
a ulici Pivovarskou podle návrhu, který vy-
pracoval Ing. Zdeněk Fišer, civilní geometr 
v Ledči. 

Provedena delegovanými členy měst-
ského zastupitelstva intervence u Státního 
pozemkového úřadu v Praze ve věci přídělu 
hotelu „Zlatá Praha" a lesa na Melechově 
a podána zpráva o této intervenci. Hotel 
„Zlatá Praha" jest ve stádiu vyjednávání. 

Stranou sociálně demokratickou bylo 
zvlášť intervenováno pro město také u vi-
cepresidenta státního pozemkového úřadu 
Noska. Les „Melechov" město obdržeti 
nemůže, ježto již učiněny disposice jiné. 
Státní pozemkový úřad nabídl zástupcům 
města les „Háj" ve výměře 109 hektarů. 
Město muselo by však podati žádost o pří-
děl jeho a nabídnouti výměnou obecní lesy 
na Melechově a ve Stvořidlech. Taková 
žádost bude ihned podána. 

Projekt vodovodu vypracovaný Ing. Bu-
rešem z Prahy, schválen. 

Ministerstvu zdravotnictví bude nabíd-
nut jako stavební pozemek pro nemocnici 
některý pozemek buď na Šeptouchově aneb 
ve Velké stráni aneb v Pivovarském údolí. 

1941 
Zima letošního roku byla velmi tuhá. 

Začátek roku 1941 přinesl spousty sněhu. 
Sněžilo celých pět dní od 31. prosince 
1940 do 5. 1. 1941 a sněhu napadlo přes 
1/2 metru. V neděli 20. ledna opět silně 
sněžilo. Sněhu bylo tolik, že není toho pa-
mětníka. Komunikace byly namnoze pře-
rušeny a v těchto mimořádných poměrech 
nezbylo obci jiného východiska, než aby 
k odklizování sněhu nařízenému okresním 
úřadem byla zavedena pracovní povinnost. 
Tato byla nařízena celkem třikrát. Věková 
hranice byla stanovena od 18 do 60 let s po-
ukazem, že ti, kteří z jakýchkoliv důvodů 
nemohou pracovní povinnost vykonati 
osobně, mohou složiti 33,- K za den k na-
jmutí schopného náhradníka. Provádění 
pracovní povinnosti setkalo se s neporozu-
měním jisté části občanstva, která hleděla 
jak jen bylo možno, pracovní povinnost 
obcházet. Kromě toho vyskytly se různé 
nesrovnalosti, jak v nástupu najatých ná-
hradníků, tak i v dodržování pracovních 
hodin, a to proto, že nebylo možno docíliti 
přesné kontroly účasti i výkonu. 

1951 
K velkým požárům ve městě v r. 1951 

nedošlo. Za to lze děkovat ovšem jen dvě-
ma včasným zásahům místního požárního 
sboru. Prvně zasahoval v pátek dne 23. 
února po 1. hod. v noci, kdy začalo hořet 
ve fyzikálním kabinetě gymnázia (trám 
u komína). Prohořel strop a shořely skříně 
s pomůckami. 

1956 
Současně s arondací probíhalo v ledeč-

ském katastru i nové katastrální vyměřo-
vání. Prováděl je od 10. února Oblastní 
ústav geodezie a kartografie z Českých 
Budějovic, jako podklad pro zhotovení 
nových map v měřítku 1:1000 a 1:2000. 
Pracovalo několik pracovních skupin ve-
dených inženýry a měření probíhalo až do 
konce roku. Byla to vlastně od 18. století 
první radikální oprava starého josefínské-
ho katastru u nás. 

Byla tak současně provedena i evidence 
veškeré zemědělské půdy a jejího obdělává-
ní. Koncem roku 1956 bylo na ledečském 
katastru celkem 287,33 ha zemědělské 
půdy, z toho pak 222,32 ha půdy orné. 
Soukromý sektor z toho obdělával 231,10 
ha zemědělské půdy (167,76 ha půdy orné), 
JZD Bojiště 3,95 ha (pouze orná půda), JZD 
Kožlí 16,76 ha (16,43 ha půdy orné) a míst-
ní STS 35,52 ha (34,18 ha půdy orné). 

Nové metody sklizně brambor přilákaly 
do Kožlí řadu zájemců z okolních JZD, 
neboť na podzim byly v tamním JZD 
zkoušeny nové prototypy bramborových 
kombajnů. 

Zima v r. 1956 byla velmi tuhá a dlou-
há. Leden byl sice poměrně teplý a skoro 
bez sněhu. Průměrná denní teplota byla 
-1,4 °C (lednový normál j e - 2 , 4 °C). Teprve 
29. ledna nastaly velké mrazy, které zachvá-

tily celou Evropu. Trvaly celý únor a svou 
silou se vyrovnaly mrazům z r. 1929. V ně-
kterých místech klesla teplota až k - 4 0 °C. 
U nás byl největší mráz z 9. na 10. února, 
kdy rtuť klesla na -32,8 °C (naměřeno na 
meteorolog, stanici ředitele Karla Duffka; 
v některých částech města naměřeny však 
i teploty kolem - 3 5 °C). 

Podle úředního hlášení havlíčkobrodské-
ho Státního ústavu bramborářského bylo 
v Havlíčkově Brodě naměřené -40,3 °C 
a ve Žďáru n. S. dokonce -42 °C. - V kraji 
byl vydán pro přespolní děti zákaz návštěvy 
škol. Na mnoha místech popraskaly dráty 
telegrafního vedení a na zdravotnických 
střediscích a v nemocnicích byly ošetřeny 
desítky případů omrzlin. Po celý únor se 
pak teploty udržely kolem - 2 0 °C. Teprve 
29. února nastala náhlá obleva, která způ-
sobila kalamitu při odchodu ledů. V Ledči 
mezi jezy a pod městem odešly ledy ráno 
v sobotu dne 3. března. Téhož dne se daly 
do pohybu i ledy od Smrčné. Nad městem, 
od bývalé cementárny až k Ostrovskému 
mlýnu se utvořila veliká zástava, o jejíž 
uvolnění se po 2 dny marně pokoušelo 
přivolané vojsko. Úspěchem bylo, že po-
vodňový příval si uvolnil cestu přes louku 
Zákovnu, takže ohrožení města odchodem 
ledů minulo. Ledy vyvrátily mnoho po-
břežních stromů a ve Stvořidlech způsobily 
i značnou škodu v lese po obou stranách 
řeky. - U zastávky Stvořidla byla zaplavena 
a ledy ucpána také trať v délce 50 m. Lávka 
přes řeku (ve Stvořidlech) byla zničena. 
Odnesena byla i dřevěná lávka u Háje (proti 
zastávce Vilémovice) a ledečská lávka 
u sokolovny byla tak silně poškozena, že 
musela být vyřazena z provozu a později 
úplně rozebrána. 

(Krátce po odchodu ledů objevilo se na 
řece u Koželužny hejno racků. Byl to u nás 
zjev celkem ojedinělý. Každoročně se tu 
sice nějaký zatoulaný racek objevuje, ale 
tak velký výskyt nebyl v minulých letech 
dosud zaznamenán.) 

V horách vznikaly náhlou oblevou četné 
laviny. Jednou z nich byl v Nízkých Tatrách 
zasažen i zdejší rodák MUDr. Miroslav 
Kos, gynekolog pražské nemocnice Bulov-
ka. Utržil těžká vnitřní zranění a dlouho si 
pobyl v nemocnici, zatímco jeho manželka 
odstonala zasypání pouze nachlazením. 
Tuhé a dlouhotrvající mrazy zničily mnoho 
ovocných stromů, zvláště hrušní, švestek, 
ořechů a třešní. (Štěpy odolaly lépe, až na 
některé druhy. Málo odolným se ukázal 
druh Ontário). Pomrzly i odolné keře trnek 
a pokud odolaly, neměly plody. §ípkové 
keře také většinou zmrzly; mráz zničil i ke-
ře janovce rostoucí na pokraji lesa. Tuhou 
zimou a velmi chladným jarem byla příroda 
ve svém vývoji značně opožděna. Jarní 
práce na polích začaly až koncem dubna 
a většina setí a sadby mohla být až v květ-
nu. - Z ovocných stromů kvetly většinou 
jen jabloně. Začaly kvést až koncem května 
(23.) a v plném květu byly teprve počátkem 
června. 
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PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem přátelům, pracovníkům 

VOŠ a ISŠ, ZO KSČM a známým, kteří se 
přišli naposledy rozloučit s panem Josefem 
PEJCHAREM. Děkujeme za projevenou 
účast i květinové dary. 

Zároveň děkujeme MUDr. Maštálkovi za 
obětavou péči a panu dr. Bártovi za slova 
útěchy. 

Manželka s rodinou 

VZPOMÍNKA 
14. února uplynulo deset let od úmrtí paní 

Miluše Fulínové z Habreku. Kdo jste ji znali, 
věnujte prosím, spolu s celou rodinou, tichou 
vzpomínku. 

Manžel, syn a dcera s rodinami 

Zlaté a diamantové svatby 
Ledečská matrika a komise pro občanské 

záležitosti hlídá a eviduje významné životní 
události v našem městě. Rozesíláme gratula-
ce k narození nových občánků, zveme je na 
radnici ke slavnostnímu přivítání, gratulujeme 
též občanům k životnímu jubileu 70.-100. na-
rozenin. Pro výročí svatby však žádná eviden-
ce u nás na radnici neexistuje! Bez upozorně-
ní těch opravdu nejbližších se o výročí zlaté či 
diamantové svatby nemáme jak dovědět. Ne 
každý uzavírá sňatek na ledečské radnici, ne 
každý v takovém svazku vydrží půl století. 
Na to již v roce 1999 upozorňoval ledečské 
občany článek v Ledečských novinách. Tento 
článek obsahoval též výzvu právě pro kruh 
nejbližších, aby kontaktovali, pokud chtějí 
svým rodičům či známým připravit důstojnou 
oslavu třeba i na radnici, ledečskou matriku 
na městském úřadě a určitě se zde domluví 
na způsobu a formě účasti radnice na takovéto 
oslavě. Může to být pouhé přání, kytička, 
případně i pozvání manželů do obřadní síně. 
Pokud nás však na takovou událost přátelé 
a blízcí oslavenců sami neupozorní, nevíme 
bohužel komu a kdy blahopřát. 

Stanislav Vrba, starosta města 

RESTAURACE CENTRÁL 
- NABÍZÍ-

Od začátku letošního roku jsou 
v RESTAURACI CENTRAL 
na Husově náměstí č. 140, 

nabídky denních jídel 
jen za 4 9 , - Kč 

Přejeme všem našim hostům dobré zdraví 
a úspěšný rok 2006. 

RESTAURACE CENTRÁL, tel.: 569 726 606 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
24. 2. Kratochvíl Miroslav, Koželská 209 

75. narozeniny oslaví 
1.2. Prokopová Božena, Hrnčíře 44 

80. narozeniny oslaví 
5.2. Krajíček Václav, Koželská 406 
23. 2. Egartová Růžena, Pod Stínadly 633 

85. narozeniny oslaví 
15. 2. Veletová Božena, J. Wolkera 828 

90. narozeniny oslaví 
21.2. Gampe Bernhard, M. Majerové 1090 

91. narozeniny oslaví 
17. 2. Syrovátka Josef, 5. května 1202 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 

Narozeni 
Natálie Lehnerová 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné 
radosti 

Zemřeli 
Janošták Josef 
Dej dar Jaroslav 
Ryšavý Josef 
Pejchar Josef 
Kourek Zdeněk 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V BŘEZNU DO KINA! 

4.3. ŠÍLENÍ 
19:30 Scénář filmu volně vychází z motivu dvou povídek 

Edgara Allana Poea - Zaživa pohřben a Šílený psychi-
atr. Děj obsahuje i další postavy, jednou z nich je Mar-
kýz, inspirovaný skutečným markýzem de Sade. Hrají 
J. Tříska, P. Liška, J. Dušek, A. Geislerová a další 

8. 3. LÁSKA NA INZERÁT 
19:30 Sarah je nedávno rozvedená a je jí něco přes třicet. 

Rodina má na mysli pouze její dobro a proto rozjede 
seznamovací akci. Sestry Carol a Christiane ji zare-
gistrují na seznamovacím serveru a Sarah, učitelka ze 
školky, absolvuje několik podařených dostaveníček 

11.3. DŮKAZ 
19:30 Romantický příběh s psychologickým pozadím 

vypráví o Catherině, která strávila roky péčí o svého 
duševní poruchou postiženého otce, bývalého vyso-
koškolského profesora a matematického génia 

15. 3. JAK SE KROTÍ KROKODÝLI 
17:30 Nová česká komedie režisérky Marie Poledňákové. 

Tatínek Luboš a jeho osmiletá dcera Amálka jedou 
do Vysokých Tater, ona se školou, on jako zdravotní 
doprovod. Mají se brzy vrátit ke zbytku rodiny na 
chalupu, řetěz náhod a nedorozumění tomu však 
zabrání... 

18. 3. HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ? 
19:30 Bláznivá komedie o frustrovaném personálu, 

lakomých hostech a podivném jídle. V restauraci 
Shenanigan se dějí ty nejneuvěřitelnější věci. Uvidíte 
bláznivé uklízeče, nechutné legrácky v kuchyni a hod-
ně rozprav o sexu... 

22.3. V MOCI ĎÁBLA 
19:30 Advokátka Erin bojuje za život kněze, který vymítal 

ďábla z těla mladé slečny. Zároveň si uvědomuje, že 
její kariéra není taková, o jaké snila, a že vlastně ve 
svém životě není vůbec šťastná 

25.3. KINGKONG 
19:30 Ve třicátých letech minulého století se malá filmařská 

expedice vydává natáčet na tajemný ostrov. Tam ale 
zjistí, že narušili domácí klid nejen místních lidí, ale 
i pravěkých zvířat a - obrovského lidoopa nazývané-
ho King Kong... 

29.3. KARCOOLKA 
19:30 Červená Karkulka je sice klasické pohádkové téma, 

ale zde je vše naopak. Začínáme od konce. „Chlupatí 
a opeření" strážci zákona pátrají po tom, co se ode-
hrálo v chaloupce babičky, jakou roli tu hraje sekera, 
vlk i samotná Karkulka... 

Masopust a zabijačky 

SIBRINKY PRO DOSPELE 
TJ Sokol v Ledči nad Sázavou 

pořádá 
v SOBOTU 18. BŘEZNA 2006 

od 20 hodin v sokolovně 
ŠIBŘINKY. 

Součástí zábavy bude i tombola 
(1. cena barevný televizor - stereo, 

teletext, úhlopříčka 55 cm). 
Hraje: MELODIE, vstupné 80, - Kč. 

Předprodej vstupenek 
je od 1. 3. 2006 v Infocentru, 
Husovo n. 60 - Ledeč n. S. 

Masopuste, masopuste, 
do kola mne, holky, pusťte! 

Není bez významu, že se masopust i hody, obě tyto lidové veselíce, spojené nejen s tancem, 
nýbrž i s vydatným jídlem a pitím, slaví v době, kdy je možno také v hospodářství dopřát si 
oddychu, totiž ke konci zimy, kdy polní práce ještě nenastaly a byl to také ohled na práci, aby 
se zbytečně nemámilo drahocenným časem. Masopust vyvrcholuje zase právě před přísným 
a dlouhým jarním postem. 

„Končiny, fašank, fašanky či konec masopustu býval velmi živý. Jednak pospíchali se svatbou 
ti, kteří se pozdě rozmysleli, pak kázal obyčej dokonale odpočívati a najísti se tak, jak jen bylo 
lze před nastávajícím sedmitýdenním postem". A tak podle téhož zákonu kontrastu, podle něhož 
se dříve před Štědrým dnem kromě obvyklé večeře podávala před spaním ještě druhá „hojná 
večeře", aby se vyvážil následující přísný půst celodenní, tak předcházely i nej větším a nejdel-
ším církevním postům největší veselice z celého roku — totiž masopust a hody, které se za stara 
„držely vždycky tři dny" 

jen kohouti nebo berani; nýbrž 
níci. Ba za starých časů bývala 
nimi žertovnými obřady, kdy 
soudil a hospodář mu předčítal 
totiž do doby nej tužších mrazů 
zabijačku. 
pustě přišly na řadu zatojačky. 
buzní a kmocháčci pečínky, neb, 

jak taky říkali, šperky, a sice o poledni máčku pečínkovou a v ní po kousku masa, ovary, játra, 
sleziny aneb ledviny — večer pak polívku ovarovicu a jelita s kroupami." Jídelní lístek při zabi-
jačce se lišil podle kraje a zámožnosti hospodáře, ale celkem si byl všude podobný. Dopoledne 
mívali k svačině kousek čerstvě vyřezaného bůčku, dušeného na cibuli s paprikou — a ještě za-
klechtaného kyselou smetanou! — a k tomu chléb. V poledne byla polévka s kroupami, předem 
vařenými, o var s jablkovým křenem a chléb. K večeři zase polévka, ale trdelná (tj. s krví), jelita, 
jitrnice, zelí a brambory. 

Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepe-
příte, tož si, kmotře Petře, toho přepepřeného vepře sám sníte. 

ok 

V masopustě nestínali se však 
popravovali se především krm-
také zabijačka spojena se zvlášt-
se domněle provinilý „vepřík" 
z knihy ortel. Masopust spadá 
a tak se obzvlášť hodil pro 

Píše se například. „V maso-
Tu posílali sobě navzájem pří-
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