
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK • ČÍSLO 5 • ROČNÍK XV • KVĚTEN 2006 • CENA 10,- Kč 

Město Ledeč nad Sázavou 
a Sociální centrum města Světlá nad Sázavou 

Vás zvou na 

výtvarných a rukodělných prací obyvatel 
domova důchodců 

pořádané 
v Ledečské Synagoze 

ve dnech 5. - 28. května 2006 

M A J Á L E S 2 0 0 6 

Studentům a žákům ledečských škol se dostalo té možnosti, že mohli v letošním roce uspořádat 
slavnost majálesu. Stalo se tak v pátek 12. května, a to průvodem od gymnázia až na nádvoří hra-
du, kde proběhla volba krále majálesu a různé soutěže o laskominy. 

Není mnoho studentských slavností, které by překročily akademickou půdu a přilákaly pozor-
nost nejširší veřejnosti, jako je tomu v případě tradičních studentských slavností - majálesů. Je-
jich původ budeme těžko hledat ve středověku, jak by naznačovala latinsky znějící podoba slova. 
Slyšíme v něm název prvního jarního měsíce, s nímž bývají majálesy pravidelně spojovány, a na-
konec i latinizovaná koncovka slova jakoby naznačovala starobylý původ termínu. Jedná se však 
o „makarónský" českolatinský pojem žákovského a školského světa konce 16. století, například 
sekyrales (příplatek na topení), vitrales (na opravy oken), atd. 

Pokusme se zopakovat známá fakta: majálesy byly původně slavnostmi středoškolské mláde-
že, jejichž konání v květnu, na začátku jara, bývalo spojováno se slavnostmi mládí, s nevázaným 
veselím a radostnými dny školských prázdnin. Před filipojakubskou nocí se žáci i se svými učiteli 
vydali v průvodu pod školními prapory do jarní přírody, aby zpěvem „oslavili" den školního vol-
na, den prázdnin. Písně vyjadřovaly dodneška sdílenou radost všeho žactva, že nastal den, v němž 
má prázdno od knih a učení i s povinným příslibem, že veselý odpočinek vystřídá větší pílí a prací. 
Máj byl však pro ně nejen symbolem rozkvetlé přírody, svátečním časem, ale také dobou, v níž 
z mladého březového proutí bývaly opatřovány ty nejbolestivější rákosky, které mu na katedrách 
a v rukou kantorů připomínaly školní kázeň a studijní povinnosti. 

Studentské slavnosti nejvýstižněji popsal Alois Jirásek ve Filosofské historii, jejíž děj situoval 
do předrevolučního roku 1847. 

V Ledči se jednalo o třetí historicky doložený majáles. Předcházející dva byly v druhé polovině 
minulého století. Zásluhu na nich mělo hlavně tehdejší zřízení zdejšího gymnázia. 

Letošní pokus o navázání tradice vyšel, přestože pro potencionální příští organizátory ukázal 
několik vychytávek, které by myšlenku i vlastní průběh radostné akce mohly ještě umocnit. Dík 
všem, kteří se organizace ujali - těšme se na MAJÁLES 2007. ok, foto Oldřich Páv 

KVĚTEN 
Sjabloní letí plátky 
]a\ lehcí motýli — 
Vrátí se do kvetu zpátky 
Aspoň na chvíli? 
S jabloní sněží plátky 
]a\ cervánkovy sníh — 
Vrátí se do kyětů zpátky? 
Ani jeden z nich. 

OBECNÍ ÚŘAD V HRADCI 
VYHLAŠUJE 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
pro Diakonii Broumov 

• Letní i zimní oblečení (dámské, pánské, 
dětské) 

• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony, metrový textil 

• Péřové i vatované pokrývky a polštáře 
• Drobné elektrospotřebiče - žehličky, var-

né konvice, feny, remosky, nádobí... 
• Drobné hračky, školní pomůcky 
Sbírka se uskuteční 5. a 6. ČERVNA v době 
od 15 do 17 hodin v prodejně v HRADCI. 
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. 
Děkujeme za vaši pomoc a přízeň! 

Za Obecní úřad v Hradci 
- Marie Benešová 

, O Z N Á M E N Í 
V I N Á R N Y P Q D H R A D E M 

V L E D C I N. S. 
Oznamujeme všem svým hostům, že 

v době od 1. 5. do 12. 6. 2006 je naše vinárna 
z důvodu rekonstrukce UZAVŘENA. Věří-
me, že nám nadále zachováte přízeň a od 13. 
června se opět budeme scházet. 
@ 604 50 85 81 



Z P R Á V Y Z R A D N I C E 
Ze zasedáni Rady města Ledeč nad Sázavou konaného 
dne 6. března 2006 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění Dodatek č. 7 ke 
smlouvě číslo 2000091202 o navýšení internetové ko-
nektivity s firmou RNDr. Ing. Aleš Bacík - AICOM. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a do-
plňků, objednání nového dopravního značení u zimního 
stadionu u firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Husovo 
nám. č. 16, Ledeč nad Sázavou. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vydání stavební-
ho povolení na stavbu - zateplení, oprava balkónů a vý-
měna oken bytového domu Stínadla 1062 - 1064 na 
pozemcích p.č. 2078/16, 2078/17, 2078/18, 2078/19, 
2078/1 a 2070/38 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Dodatek ke 
smlouvě číslo 603-2005-Z009 o systémové podpoře s fir-
mou AutoCont. 
• RM ukládá zástupci města v představenstvu společ-
nosti Vodovody a kanalizace H. Brod panu Jaroslavu Po-
borskému prosazovat na 30. zasedání představenstva 
VaK úhradu nájemného na ČOV Ledeč nad Sázavou ve 
výši úroků z úvěru na výstavbu kanalizačních přivaděčů 
změnou nájemní smlouvy a při zachování solidárního 
principu kalkulace stočného pro celou působnost VaK. 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou konaného 
dne 27. března 2006 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a v souladu 
ustanovení § 65 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku 
práce, odvolání pana Františka Plevy z funkce vedoucího 
organizační složky Informační centrum Ledeč nad Sáza-
vou k termínu 31.3. 2006. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění Přílohu č. 1 k Do-
datku č. 1 nájemní smlouvy na lesy, kterou se zvyšuje ná-
jemné za rok 2005 o částku 160 000,- Kč, a uzavření 
Dodatku č. 2 nájemní smlouvy na lesy, kterým se stano-
vuje nájemné za rok 2006 ve výši 350 000,- Kč za rok 
s Lesní společností Ledeč n. S., a.s., Hrnčíře 2. 

Zpěvačka Heidy Janků vystoupi-
la dne 13. dubna odpoledne na le-
dečském náměstí v rámci akce 
Zábavou proti vodě, kterou uspo-
řádali společně manželé Chládovi 
a Město Ledeč nad Sázavou. Heidy 
vystoupila bez nároku na honorář, 
manželé Chladoví věnovali násled-
ně nemalé prostředky na veřejnou 
sbírku, kterou město vyhlásilo na 
pomoc osobám postiženým povod-
ní. Do veřejné sbírky přispěla též 
částkou 50 000 Kč ČSSD. K dobré 
zábavě přispěli též Monika a Milan 
Tvrdíkovi a taneční kroužek DDM 
pod veden ím Ziny Kubové. -sv-

• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření smlou-
vy „Smlouva o dílo - Povýsadbová péče sadových úprav 
okolí hradu s firmou Ing. Karel Beinhauer, V. B. Juhna 
1660, Pelhřimov. Předmětem a účelem smlouvy je údrž-
ba zeleně v okolí hradu na roky 2006, 2007 a 2008. 
Smluvní cena pro rok 2006 představuje částku 159 
825.10 Kč včetně 19 % DPH: pro rok 2007 představuje 
částku 127 860,10 Kč včetně 19 % DPH: pro rok 2008 
představuje částku 127.860,10 Kč včetně 19 % DPH. Po-
ložkový výkaz výměr je součástí smlouvy. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření smlou-
vy „Smlouva o dílo - Povýsadbová péče sadových úprav 
Husova náměstí s firmou Ing. Karel Beinhauer, V. B. 
Juhna 1660. Pelhřimov. Předmětem a účelem smlouvy je 
údržba zeleně na Husově náměstí na roky 2006, 2007 a 
2008. Smluvní cena pro rok 2006 představuje částku 
79.386,70 Kč včetně 19 % DPH: pro rok 2007 představu-
je částku 63 509,40 Kč včetně 19 % DPH; pro rok 2008 
představuje částku 50 807,50 Kč včetně 19 % DPH. Po-
ložkový výkaz výměr je součástí smlouvy. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 46 zákona 
40/2004 Sb., zákona o veřejných zakázkách, zadání za-
kázky na vytvoření webové aplikace pro projekt LeNet 
WEB 05, p. Vidu Gunaratnovi, V-Link za cenu 30 t. Kč, 
Na Rámech 694, 584 01 Ledeč nad Sázavou. IČ: 
62701509. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření Smlou-
vy o poskytnutí práva užití produktu Elektronická poda-
telna s firmou PVT, a. s. ve věci poskytnutí rozšiřující 
licence. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění 
uzavření smlouvy s firmou RNDr. Josef Šternberk, CSc., 
Stupice 33, 25084 Sibřina. Za částku 657 000 Kč vč. 
DPH jsou předmětem plnění tyto práce: 
1)Provádění inženýrsko-geologického dozoru nad pro-
váděním sanačních opatření ve skalních masívech Sep-
touchov a Ledečský Hrad. 
2)Zhotovení mapy podzemních prostor, řezů, plánů 

v měřítku 1:50 - 1:100 pomocí geodetických metod, 
speciálních metod podzemního mapování 
3)Zpracování 3_D modelu podzemních prostor ve vztahu 
ke geologii, tektonice a údolní skalní stěně 
4)Posouzení stabilitních poměrů v jeskynních prosto-
rách, dokumentace jednolivých nestabilních objektů 
5)Zpracování návrhu opatření k zajištění bezpečnosti 
v podzemních prostorách 
• RM schvaluje podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění odpis nedobytné pohledáv-
ky společnosti LUMISTAV, s.r.o., Praha 2, Žitná 2 ve 
výši 11 040,- Kč fakturované Technickými službami 
města, Husovo nám. 16, Ledeč nad Sázavou v r. 1996, 
z důvodů množství dluhů a neexistence majetku povinné-
ho a nečinnosti firmy. 
• RM pověřuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění do odvolání 
paní Marii Znojemskou výkonem funkce vedoucího or-
ganizační složky Informační centrum Ledeč nad Sázavou 
k termínu od 1. 4. 2006. 
• RM ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění zadávací řízení veřejné za-
kázky „Nakládání s odpady na území města Ledeč nad 
Sázavou ze svozové oblasti zadavatele". 
• RM ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění svoje usnesení č. 
17.2005/220RM-S) z 28. 11. 2005, kterým vyhlásila vítě-
zem veřejné soutěže „Nakládání s odpady na území Měs-
ta Ledeč nad Sázavou a ze svozové oblasti zadavatele" 
firmu AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o., 
Praha 2. 
• RM ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění starostovi města 
panu Stanislavu Vrbovi projednat s ředitelem Základní 
školy možnost působení Mateřského centra Ledňáček 
v nevyužívaných prostorách budovy ZŠ v Komenského 
ulici. 
• RM ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění vedoucímu od-
boru samosprávy Ing. Pavlu Nácovskému zajistit podání 
žádosti o příspěvek z grantu Klenotnice Vysočiny 2006 
na pořízení elektronického zabezpečovacího systému pro 
Městské muzeum na ledečském hradě. 

Touto fotografií se vracíme 
k návštěvě ministra vnitra CR 
Františka Bublana (ČSSD), který 
ve večerních hodinách v sobotu 
1. dubna 2006 navštívil povodní 
zasaženou Ledeč nad Sázavou. Se-
známil se přímo na místě s činností 
povodňového štábu a z ledečského 
mostu i s rozsahem a příčinou zá-
plav, které tentokráte v našem měs-
tě dosáhly rekordní hladiny 221 
cm. -sv-
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Starosta 2006 

Rádio Region 87,9 uspořádalo zjara letošního roku soutěž Starosta 2006, do které díky hlasům poslu-
chačů postoupilo z celého kraje Vysočina 20 starostů měst či obcí. Mezi nimi byla i Ledeč nad Sázavou. 
Z havlíčkobrodského okresu též starostové Chotěboře, Světlé n. S. a Ždírce n. D. Na starosty čekala v se-
mifinále soutěže řada netradičních úkolů jako například kydání hnoje, úklid města, malování kraslice, 
dojení krávy, pletení pomlázky, organizování petice, zpěv s dětským sborem, smažení cmundy, akroba-
tický rokenrol či recitace. Ten poslední úkol si vylosoval náš starosta Stanislav Vrba v pátek 14. dubna 
v 8:45 ráno a za přispění svých dvou dcer Renaty a Štěpánky recitaci 11 slok básně K. H. Borovského 
Křest svatého Vladimíra v živém přenosu v 14:30 odpoledne úspěšně zvládl a postoupil tak do finále 
soutěže. Prý by si ale troufal i na ty ostatní úkoly, čemuž věřím. 

Finále soutěže Starosta 2006 se konalo v sobotu 29. dubna 2006 v Havlíčkově Brodě v rámci akce Za-
hrada. Soutěž začala úspěšným pokusem o vytvoření kuriózního rekordu pro českou Guinnessovu knihu 
rekordů: 12 starostů se dokázalo nahečmat na plochu pouhého 1 m2, což je snad nej větší zaznamenaná 
koncentrace starostů na celém světě!! Na tuto plochu by se možná povedlo ještě někoho vtěsnat, ale více 
starostů se zde bohužel nevyskytovalo, dva starosty zastupovali totiž místostarostové a jihlavský primá-
tor Hink se ze soutěže omluvil. 

Rádio Region 87,9 si pro 14 finalistů přichystalo pěkně vypečené soutěžní úkoly: chůzi na chůdách, 
přenášení věže složené z osmi prázdných pivních bas, hru v čáru, hry zaměřené na postřeh a paměť, puz-
zle, domino. Vyřazovacím způsobem během šestihodinové soutěže postoupili do závěrečného finále 
s notnou dávkou štěstí starostové Dobronína a Ledče nad Sázavou. Finálový úkol - složení motýla po-
mocí kostek domina a dosažení dominového efektu nezvládl úspěšně ani jeden z nich, pokus starosty 
Dobronína však trval kratší čas a tak se vítězem soutěže Starosta 2006 stal právě pan Jiří Vlach, starosta 
Dobronína u Jihlavy, byť mu při pokusu spadla pouze jedna jediná kostička domina. V jeho obci uspořá-
dá letos rádio Region velkolepý koncert za 200 tisíc korun ku příležitosti svých 4. narozenin. Škoda, 
chybělo tak málo... 

I tak se sluší našemu starostovi za velmi úspěšnou reprezentaci našeho města poděkovat. 
Jaroslav Doležal, místostarosta 

Náměstek ministra zemědělství ČR RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (na snímku uprostřed) navštívil v pá-
tek 5. 5. 2006 Ledeč nad Sázavou. S vedením radnice jednal o příčinách a následcích letošní povodně, 
o řešení situace po povodni, zkomplikované tím, že kraj Vysočina je jediným povodní postiženým krajem, 
kde hejtman nevyhlásil přes opakovanou výzvu ledečského starosty stav nebezpečí (nouze). Seznámil se 
též se situací v ústí Olešenského potoka, kde navštívil svého povodní postiženého spolužáka pana Josefa 
Fejta. Pan náměstek Pavel Punčochář pochází ze Světlé n. S. a v našem městě studoval na gymnáziu. 
Přislíbil nám i panu Fejtovi pomoc v řešení povodňových záležitostí. -sv-

ZUŠ 
y Ledči nad Sázavou 

Vás srdečně zve 
17. května, sál DDM, 17 hod. 
Absolventský koncert žáků ze tříd 
uč. A. Kederové, J. Hoskovcové 
a V. Vondrouše: 
Darina Hotovcová - klavír 
Martina Maštálková - klavír 
Lenka Smítková - klavír 
Nikola Červenková - saxofon 

31. května, sál gymnázia, 19 hod. 
Absolventský koncert žáků ze třídy 
uč. J. Hoskovcové: 
Martin Knytl - akordeon 
Petra Špačková - akordeon 
Jiří Běloušek - akordeon 
Zuzana Hovorková - klavír 

I. června, hrad, 17 hod. 
Vernisáž prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ - My z hradu V. 
výstavu zahájí radní kraje Vysočina 
paní PaeDr. Martina Matějková 

8. června, sál gymnázia, 17 a 19 
hod. 
Závěrečné koncerty žáků ZUS 

10. června, ledečské náměstí, 
13.30 hod. 
Festival dechových orchestrů 
vystoupí dechové orchestry základ-
ních uměleckých škol Humpolec, 
Skuteč, Ledeč nad Sázavou a Zruč-
ská desítka. 
Program svým vystoupením obohatí 
mažoretky z Kopidlna 

II. června, hrad, odpoledne 
Pohádkový hrad bude tentokrát ne-
jen soutěžní, ale především opravdu 
pohádkový. 
Můžete se těšit na Černošskou po-
hádku v provedení divadla DRAK 
z Hradce Králové a také další pohád-
ky z tvorby divadelní skupiny 
MIMOCHODEM a žáků literárně 
dramatického oboru ZUŠ pod vede-
ním Tomáše Doležala. 

^PROFIREAL 

PŮJČÍME VÁM 
6 000-160 000 Kč • bez ručitele 

VOLEJTE: 800 166 000 (zdarma) 
724 022 441 
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Oznámení 
v 

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Starosta Města Ledeč nad Sázavou pan Stanislav Vrba podle § 15 zákona odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e : 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 2. června 2006 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. června 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

ve volebním okrsku č. 1 - je volební 
vou pro voliče bydlící v ulicích: 
- Barborka 
- Hrnčíře 
- Husovo náměstí 
- Jaroslava Haška 

lístnost v budově Městského úřadu, 

- Jiřího Wolkera 
- Julia Fučíka 
- Mlýnská 
- Mostecká 

sovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sáza-

- Petra Bezruče 
- Podojí 
- Pod Septouchovem 
- Tyršovo nábřeží 

ve volebním okrsku č. 2 - je volební místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo náměstí čp. 242, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- Družstevní - Melechovská - Spojovací 
- Háj - Na Pláckách - Údolní 
- Havlíčkova - Na Potoce - Zahrádecká 
- Hůrka - Na Skalce - Z. M. Kuděje 
- Hutní - Nad Internátem - Želivská 
- Koželská - Pod Skalkou 

ve volebním okrsku č. 3 - je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro voliče 
bydlící v ulicích: 
- 28. října - Lipová - Poděbradova 
- Čechova - Lovčen - Poštovní 
- Hálkova - Mizerov - Růžová 
- Heroldovo nábřeží - Nádražní - Sázavská 
- Hlaváčova - náměstí Svobody - Slunečná 
- Hradní - Nad Lesem - U Hradce 
- Jabloňová - Nad Strání - Zahradní 
- Ke Křížům - Na Žižkově - Zoufalka I 
- Komenského - Partyzánská - Zoufalka II 
- Letní - Pivovarská - Zoufalka III 

ve volebním okrsku č. 4 - je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 626, Ledeč nad Sázavou pro 
voliče bydlící v ulicích: 
- 5. května - Ke Stínadlům - Na Sibiři 
- Aloise Jiráska - Marie Majerové (do čp. 670) - Pod Stínadly 
- Boženy Němcové - Na Rámech - Zdeňka Fibicha 
- Habrecká 

ve volebním okrsku č. 5 - je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou pro voliče 
bydlící v ulicích: 
- Marie Majerové (od čp. 681) - Stínadla 

ve volebním okrsku č. 6 - je volební místnost v areálu Zemědělství Vrcha a.s., Habrek, Ledeč nad Sázavou pro vo-
liče bydlící v obcích: 
- Habrek - Souboř - Vrbka 
- Obrvaň - Sychrov 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průka-
zem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

V Ledči nad Sázavou dne 10. května 2006 Stanislav Vrba, starosta města 
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A P L A U S ! 

Přála bych si být divadelním teoretikem, abych svůj obdiv k ledečskému divadelnímu spolku 
Mimochodem dokázala vyjádřit poučeněji. Vezmeme-li v úvahu stáří, respektive mládí všech 
jeho členů včetně režiséra, i čistě ochotnickou povahu jejich počínání, musí průměrně znalý divák 
odcházet z jejich představení přinejmenším příjemně překvapen. Bylo tomu tak i po uvedení je-
jich doposud posledního titulu, Moliěrova Lakomce, o prvním dubnovém víkendu v sále ledeč-
ského gymnázia. Dostalo se nám při něm všeho, co pan Moliěre před několika staletími při psaní 
svého kusu zamýšlel: poučení a pobavení, napětí i úlevy, svědectví o neměnnosti lidských povah, 
slabostí a prohřešků, jakož i jejich nadmíru vtipné aktualizace. 

A mohla-li se snad první půlhodina představení zdát poněkud zdlouhavá, jeho zbytek dostal ta-
kový spád, že druhým dějstvím jsme se už jen prosmáli. Výkon některých protagonistů by se dal 
směle poměřovat s vystoupeními divadelních profesionálů ve velkých, „kamenných" divadlech. 
Nutno dodat, že jsme se dobře nebavili jenom my, kteří členy spolku známe a máme k nim nějaký 
vztah, podle ohlasů odcházeli stejně pobaveni i diváci „zvenčí". 

A tak k onomu dlouhému potlesku, který po představeních následoval, přidávám ještě tento po-
myslný. Kdykoli si na vás v duchu vzpomenu, milé Mimochodem, musím se pousmát a znovu 
vám zatleskat. A určitě nejen za sebe. Co zcela viditelně těší vás, dokáže potěšit i spousty jiných. 
A to je dobře. 

Hráli: J. Vrzáček, V. Krajíček, Z. Pipková, J. Hlaváček, J. Pipek, M. Kuncová, M. Prchalová, 
M. Toman, R. Vaněček, P. Soukup, F. Čapek, J. Tvrdík. Režie: T. Doležal. 

Na fotografii zleva: Jan Vrzáček, Markéta Prchalová a Markéta Kuncová. Jana Budinská 

Svátost biřmování 
V sobotu 6. května 2006 se v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou konala 

slavnostní mše svatá, při níž sídelní biskup královehradecký Mons. ThLic. Dominik Duka udělil 
svátost biřmování dvaceti osmi věřícím, převážně studentům. 

Po mši otec biskup diskutoval s farníky v kostele a odpovídal na jejich dotazy. Poté si prohlédl 
a požehnal nově adaptované místnosti na faře, určené pro pastoraci a setkávání věřících. 

Mše svaté a společného slavnostního oběda s biřmovanci se zúčastnil také starosta města pan 
Stanislav Vrba. Následovala neformální diskuse na farní zahradě při konzumaci různých dobrot, 
které připravily ženy ledečské farnosti. Dobrou náladu a přátelskou atmosféru podtrhlo pěkné vy-
stoupení hudební skupiny Naděje. 

Poděkování 
Volím tuto cestu, abych poděkovala 

za nesmírnou obětavost a lásku. Tou-
to láskou je myšlena láska k tanci a k 
dětem. Obojí se dokonale povedlo 
skloubit paní Zině Kubové, učitelce 
tance z DDM Ledeč nad Sázavou. Její 
elán dokáže strhnout nejen naše děti, 
které ji bezmezné milují, ale i dospělé. 
Dokonalou ukázkou je taneční po-
hár, který proběhl v sobotu 22. dubna 
2006 v místní sokolovně. Ve veliké 
konkurenci se ledečská taneční sku-
pina Tygříci umístila na prvním místě, 
skupina Šelmičky na druhém místě 
a dokonce i v souboji dvojic se naše 
děti neztratily: duo Verča a Zinča zví-
tězilo ve své kategorii a duo Beba a 
Simi bylo druhé. Za těmito úspěchy je 
třeba hledat mnoho náročné práce 
a obětovaného času. A právě toto je 
zásluha paní Ziny Kubové. Kéž jí elán 
vydrží a našim dětem přeji víc tako-
vých vedoucích a učitelů. Diana Ko-
ciánová 

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA 
ŠŤASTNÝCH 

Zahájila od konce března JARNÍ 
prodej ovocných stromků, růží, 

kanadských borůvek, vřesů, 
vřesovců, jehličnanů a okrasných 
keřů, popínavých i balkónových 

rostlin. 
Prodejní doba je: 

PO, PÁ 8 -16 , SO 8 - 1 2 hod. 
OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA 

ŠŤASTNÝCH 
HNĚVKOVICE-NOVÁ VES 2, 

584 01 Ledeč n. S. 
Tel.: 569 722 518, 604 360 546 
http://ovocnaskolka.hyperlink.cz 

F I R M A D O L E Ž A L N A B Í Z Í 
• KOBERCE 

• LINA RŮZNÝCH ŠÍŘÍ 
• PLOVOUCÍ PODLAHY 

• KORKY 
• KUSOVÉ KOBERCE 

• STROPNÍ P O D H L E D Y 
• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE 

• ROZVOZ 
OTEVŘENO: 

PO-PÁ 8-16,30; SO 8-11,30 hod. 
TRITEX LUČÍCE 

m 569489 116,724 105 209 
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU! 

PORADÍM A POMOHU 
s e základním výcvikem 

v a š e h o psa . 
Jan Fulín, Habrek 3 4 

tel.: 5 6 9 7 2 6 3 0 3 
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Informační servis 
• Koželská se konečně dočkala 

Opravu krajské komunikace 11/130 zahájila 
Správa a údržba silnic H. Brod společně s fir-
mou Vodovody a kanalizace H. Brod, a.s. dne 
18. dubna 2006, od kdy je tato ulice uzavřena. 
SUS nejprve provedla odfrézování horních as-
faltových vrstev, poté firma Toman H. Brod za-
hájila rekonstrukci splaškové kanalizace ve 
spodním 180 m úseku ulici. Navazuje tím na re-
konstrukci kanalizace v dlážděném úseku Ko-
želské ulice z roku 2004. Investorem obou 
kanalizačních akcí je společnost VaK. 

Po ukončení prací na splaškové kanalizaci 
provede SUS opravu půlkilometrového úseku 
vozovky od Husova sboru ke křižovatce na 
Plácky včetně dešťové kanalizace. Ta bude zho-
tovena po pravé straně vozovky, po levé straně 
vybuduje město ve spodní části nový širší chod-
ník. Město Ledeč nad Sázavou bude též investo-
rem napojení krajské komunikace na 
komunikace místní v jednotlivých křižovatkách 
s ulicemi J. Haška, Hůrka, Nad Internátem, Že-
livská, J. Wolkera, k ČSAD. 

Celkově si rekonstrukce Koželské ulice vyžá-
dá více jak 7 milionů korun, z této částky při-
padne jedna sedmina na město Ledeč nad 
Sázavou. 

K lepšímu vzhledu ulice přispěl zajisté i opa-
kovaný úklid stráně v Koželské, který provedla 
úklidová četa v rámci veřejně prospěšných prací 
již v měsíci dubnu. 

• Zabezpečení skalních masivů 
Chomutovská firma STRIX s.r.o. započala 

s měsícem lásky s úpravami skalních masivů 
pod ledečským hradem. Povrchové vrstvy těch-
to skal jsou ve velkých plochách rozrušeny ero-

zí a stavebními úpravami z minulosti, proto je 
nutné drobnější uvolněné kameny odstranit. 
Děje se tak pomocí horolezecké a pneumatické 
techniky. Po odstranění uvolněných kamenů, 
náletových rostlin a kořenů stromů budou ošet-
řené skály pokryty záchytnými ocelovými sítě-
mi v ploše přesahující 300 m2. Zabezpečovací 
práce probíhají za částečného omezení provozu 
na Heroldově nábřeží, kde je za pomoci semafo-
rů svedena doprava do jednoho pruhu. 

Kromě skalních masivů pod ledečským hra-
dem budou následně zabezpečeny i šeptouchov-
ské skály, kde na rozdíl od ledečského hradu 
hrozí zřícením i několikakubíkové kameny. Zde 
bude postupně odtěženo více jak 150 m3 uvol-
něného kamene a další kamenné bloky budou ke 
skalám přichyceny pomocí ocelových kotev 
4 - 8 metrů dlouhých. 

Akce je financována ze státní dotace ve výši 
15 milionů korun, podíl města činí miliony 
dva. 

• Smuteční vrba musela být odstraněna 
K odstranění smuteční vrby na nábřeží u le-

dečského mostu jsme museli přistoupit poté, co 
loni došlo při poryvu větru k odlomení jedné 
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z velkých větví a další části tohoto stromu hro-
zily poškodit střechu přiléhající nemovitosti. 
V těsné blízkosti vzrostlého stromu byla totiž 
v minulosti vybudovaná restaurace Hungaria 
bar. Pokácení stromu provedly na žádost města 
Ledeč nad Sázavou pracovníci TS Ledeč nad 
Sázavou s.r.o., za velkého přispění ledečských 
hasičů a jeřábové techniky. Uvázané a zavěšené 
části nemocného stromu byly postupně odřezá-
vány a po nádherné, ale nebezpečné vrbě zbyl 
na náměstí jen veliký pařez. 

• Opravená čekárna na vlakovém nádraží 
TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. dokončily s ja-

rem opravu interiéru železniční stanice v Ledči 
nad Sázavou. Na nádraží tak vznikly nové toale-
ty, nové podlahy a obklady v čekárně a služeb-
ních místnostech Českých drah. Ty byly 
hlavním investorem výše uvedených akcí, měs-
to Ledeč nad Sázavou přispělo úhradou nákladů 
spojených s prací ledečských Technických slu-
žeb ve výši čtvrt milionu korun. Opravená bu-
dova vlakového nádraží se nyní může pochlubit 
i důstojnými interiéry. 

• Úklid tratě Posázavského pacifiku 
Koncem dubna proběhl opět po roce úklid že-

lezniční tratě v Ledči nad Sázavou. Usek od vla-

kového nádraží až k tunelu pod hradem uklidila 
četa nezaměstnaných za asistence pracovníků 
Českých drah. Přestože úklid tratě proběhl již 
loni, nasbírala letos úklidové četa opět 18 pytlů 
odpadků!! To není zrovna pro naše město licho-
tivá vizitka. Verše „Neodhodím papír na zem, 
nejsem čuně ani blázen ... " zřejmě pro mnohé 
stále neplatí! 

• Stav ledečského kina po povodni 
Při letošní povodni došlo mimo jiné i k zapla-

vení suterénních prostor ledečského kina, kde 
se nachází kotelna a strojovny vzduchotechni-
ky. Po odčerpání více jak metrové hladiny vody 
jsme museli čerpání ještě dvakrát opakovat. 
Spodní voda však proniká do suterénních pros-
tor i nadále. Neexistující či porušené hydroizo-
lace jsou příčinou stálého nebezpečí 
zaplavování podzemních prostor kina. 

Obdobné zkušenosti mají po povodni i majitelé 
dalších objektů v sousedství řeky. Přes utěsnění 
dveří či oken voda do objektů vnikala kanalizací, 
stěnami a podlahou. Jedinou obranou před větší-
mi následky tak bylo odpojení elektroinstalace 
a opakované čerpání pronikající vody. 

v 

• Den s Červeným křížem 
Místní organizace Červeného kříže uspořáda-

la v pondělí 8. května 2006 odpoledne na hřišti 
pro všechny u základní školy v Nádražní ulici 
zábavné odpoledne plné her a soutěží. Program 
zahájilo vystoupení tanečních skupin z Domu 
dětí a mládeže Ledeč n. S., následovaly dětské 
závody na koloběžkách a s kočárky a soutěž 
o nejhezčí taneční figuru. Ceny pro děti posky-
tla místní organizace ČSSD, hřiště zapůjčilo 
město. O krásné počasí se postaralo samo nebe. 

-sv-
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JUNÁK — SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK Č R 
středisko Ledeč nad Sázavou 

se narušil koloběh výchovy vlastních nástupců. Možná se mezi čtenáři 
najde osoba oddaná duchem skautské myšlence, rádi přivítáme kaž-
dou pomocnou ruku, ať by se jednalo o zájemce o práci s mládeží 
a nebo trampa ochotného pomoci s přípravou tábora. Také zveme srdeč-
ně bývalé členy a sympatizanty z let 1990, děti z oddílů, kteří jsou dnes 
dospělými osobami, ať se na nás se svými rodinami přijdou podívat na 
tábor, zavzpomínat a napít se s námi vody ze studánky - je pořád výbor-
ná. 

S pozdravem - Buď připraven UK 
Doplňující informace rádi poskytneme: vedoucí střediska Bc. Ladi-

slav Bedrna, Barča Nulíčková, Ing. Karel Znojemský ml., Miloš Sekot, 
Karel Urban ml. 

V příštím čísle LN upoutávka na letní tábor Horky - tematické zamě-
ření „Stroj času". 

Vážení a milí čtenáři - přátelé lesní moudrosti 
Jak jistě mnozí víte a někteří alespoň tušíte, exis-

tuje v Ledči skautské středisko prakticky od revoluce v r. 1990. Skaut-
ské středisko tehdy prožilo po pádu socialismu mohutný rozmach, kdy 
čítalo přibližně 150 registrovaných členů a během následujících let zís-
kalo i velmi slušné zázemí v podobě špičkové klubovny i s přilehlým 
dvorkem, tenkrát ještě na ledečském hradě, jedinečného tábořiště v bý-
valém vápencovém lomu u Zdeslavic, kde se podařilo vystavět klasický 
srub jako vystřižený z westernu a několik ostatních účelných staveb 
jako je např. kuchyně či zastřešená jídelna. V té době jsme také dispono-
vali nákladním autem PV3S a zdálo se, že nás nic nemůže zastavit, kam 
jsme přišli, sklízeli jsme chválu a obdiv. Mnozí vedoucí obětovali prá-
ci pro středisko nespočetné hodiny a rodinný život. Práce s dětmi byla na 
vysoké úrovni a táborové akce si napínavostí nezadaly s těmi, o kte-
rých psal dříve pan Foglar. Kdo to zažil, může mluvit o štěstí, neboť 
být alespoň krátce členem takové party, je nezapomenutelné. 

Bohužel během let došlo k rozkladu v původním kolektivu vedoucích 
a bylo na jejich nástupcích, aby situaci udrželi a dále dobře pracovali 
s dětmi a odpovědně obhospodařovali nabytý majetek. Tento přechod se 
také podařilo zvládnout se ctí, i když úbytek členstva byl během času 
nekompromisní. Dnes jsme díky překotnému životnímu tempu v době, 
která nepřeje ochotnickým spolkům, v situaci, kdy se všichni vedoucí 
oddílů rozprchli do světa, do škol, hledat lepší zaměstnání, či následova-
li své životní partnery, a tak nám nezbylo, než přesunout veškerou čin-
nost střediska do podoby víkendových akcí, které tematicky směřujeme 
ke každoročnímu vyvrcholení, kterým je letní tábor, do jehož realizace 
se snažíme dávat vše, aby se děti naučily základním dovednostem přeži-

tí v přírodě. Možná vás nepřekvapí, že některé z dnešních dětí skuteč-
ně neznají zápalky a jejich praktické znalosti při použití nože, pily či 
sekery, jehly či štětce nebývají valné. Učíme je znát svět takový, jaký je 
- nenutíme je hrát si na vojáky, kteří musí jíst syrové maso, ani spát 
v mokru a chladu a neděláme z nich křováky, ale vkládáme do nich myš-
lenky těsného bezkonfliktního soužití s přírodou. Dozvídají se, že pří-
lišný spoleh na pohodlí městské civilizace se ne vždy vyplácí, 
připomínáme jim, základní jednoduché a účinné výrobní postupy práce 
se dřevem či kůží, učí se nezpanikařit za tmy při zahoukání sýčka a uva-
řit si čaj a postavit nouzové přístřeší, když zmoknou, a to vše v kolektivu 
a duchu týmové práce. 

V současné době nám situaci dále komplikuje náročná údržba spra-
vovaného majetku. Lesní srub nám napadli dřevokazní mravenci, a je 
nezbytné, ho nově vyspárovat, symbol tábořiště, jeden z nej vyšších tote-
mů v republice, je nutné stabilizovat a profesionálně naimpregnovat, 
čeká nás výroba nových kadibudek, nátěry střech a zacementování chát-
rajících zdí u sklepa na potraviny. To vše by uživilo jednoho až dva 
správce na rok. Vytíženost tábořiště je maximální, neboť se po zbytek 
léta pronajímá ostatním skautským střediskům. Naším Problémem čís-
lo jedna je, že nemá kdo vést oddíly chlapců a děvčat v týdnu, takže 

Posázavský drsoň jako droga 
Květen se nezadržitelně blíží a s ním i další ročník famózního závodu 

Posázavský drsoň. Na účastníky čeká již tradiční trať údolím řeky Sáza-
vy, a to ve dvou variantách - 20 km běh do Zruče, 47 km (varianta Kla-
sik) nebo 74 km (eXtreme) jízdy na kole do Týnce a 16 km na lodi do 
Pikovic. K tomu patří občerstvení v průběhu trati a zejména v cíli, drob-
né ceny pro vítěze a vylosované, dobrá nálada, úsměvy spokojených zá-
vodníků, organizačního týmu a diváků. 

Zájem o tento závod nezadržitelně roste, o čemž svědčí stále větší počet 
domácích i přespolních účastníků. Pro některé se závod stává jakousi jarní 
drogou a v případě, že by snad museli z nějakých závažných důvodů drsoně 

vynechat, trpí těžkými abstinenčními příznak}'. Ačkoli počty kilometrů 
mohou na první pohled lehce vyděsit, dnes již mnozí i netrénovaní závodní-
ci dobře vědí, že takováto výzva je v silách každého obyčejného smrtelníka. 
Pro někoho je to jarní rozcvička, pro někoho romantický výlet přírodou Po-
sázaví, pro někoho výzva poprat se s vlastním tělem a nebo se soupeři. 

Posázavský drsoň se uskuteční v sobotu 20. května 2006, start na Hu-
sově náměstí v 8.30. 

Skautské středisko a celý organizační tým se těší na vaši hojnou 
účast. Podrobnější informace na www.sweb.cz/pdrson nebo Jízdní kola 
- Ledeč nad Sázavou. 
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Mobilní sběr objemných a nebezpečných 
odpadů 2006 

Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. ve spolupráci s Městem Ledeč nad Sázavou připra-
vila v rámci systému třídění komunálních a separovaných odpadů pro fyzické 
osoby s trvalým pobytem na území města Ledeč nad Sázavou jarní sběr objem-
ných a nebezpečných odpadů. Občané tak mají možnost odložit odpady tak, jak to 
ukládá obcím zákon o odpadech. 

Na základě rozhodnutí Města Ledeč nad Sázavou se v roce 2006 nebudou při-
stavovat na stanoviště kontejnery na objemný a nebezpečný odpad. Obyvatelé 
města však mají možnost bezplatně ukládat odpad do sběrného dvora odpadů, 
který se nachází v Pivovarské ulici (za COOP Discountem). O každé přejímce od-
padů od obyvatelů bude vectena prokazatelná evidence. 
Co je objemný odpad? 

Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo cha-
rakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový. Např. starý nábytek, koberce, lino-
lea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad 
atd. 
Co je nebezpečný odpad? 

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který má jednu nebo více nebezpeč-
ných vlastností. Např. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články 
(baterky), ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné 
a nádoby od chemikálií apod. 
Co jsou druhotné suroviny? 

Druhotné suroviny je takový druh odpadu, který se dá dále využít, příp. recyk-
lovat, např. noviny, časopisy, lepenka, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, že-
lezný šrot, mosaz, měď, olovo, cín a další drahé kovy. 
Kde je sběrný dvůr odpadů ve městě Ledeč nad Sázavou? 
Firma .A.S.A., Pivovarská ulice 1204, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Tel. sběrného dvora: 569 727 132, 602 216 197 
Vedoucí provozu: Josef Sezemský 
Jaká je provozní doba sběrného dvora odpadů? 
Pondělí 8.00-15.00 hod. 
Úterý 8.00-15.00 hod. 
Středa 8.00-17.00 hod. 
Čtvrtek 8.00-15.00 hod. 
Pátek 8.00-15.00 hod. 
Sobota 8.00-11.00 hod. 
Přestávka: 10.00-11.00 hod. 

Ve sběrném dvoře odpadů nabízíme prodej plechových popelnic objemu 1101, 
dále plastových popelnic objemu 120 a 240 1, 660 1 i kontejnerů objemů 1100 1. 
Dále nabízíme i prodej částečně použitých popelnic, samozřejmostí je jejich pro-
nájem. 

V případě většího množství odpadu lze na zvolené místo přistavit i AVIA kon-
tejnery. Přistavit kontejnery lze ve všední den, případně přes sobotu a neděli. 
Kontejnery lze na místě nechat i několik dnů a odpad na telefonické zavolání ná-
sledně odvézt. Kontejnery jsou vhodné na odpady, které vzniknou z vyklizení 
půd, stavební sutě, železný šrot apod. Tyto služby jsou poskytovány za úplatu. 

Další informace o mobilním svozu odpadů lze získat na odboru výstavby, ÚP 
a životního prostředí města Ledeč nad Sázavou na telefonním čísle 569 729 511 
a také u firmy .A.S.A. provádějící mobilní sběr na telefonním čísle: 569 720 787 
nebo na mobilním telefonu 602 216 197 (provozní technik pan Sezemský). 

Společnost .A.S.A. Dačice s.r.o. se neustále rozvíjí, investuje do nové moderní 
technologie, zaměstnává nové lidi. Jen tak může plnit náročné úkoly, které jsou 
na ni kladeny v oblasti odpadového hospodářství. .A.S.A. je a nadále zůstává 
významným partnerem města Ledeč nad Sázavou. 

BITVA O NOTORBURG 
proběhne dne 22. 7. 2006 u Ledče nad Sázavou 

III. ročník historické bitvy, součástí této bitvy 
bude i vystoupení divadelního souboru Štrůdl z Krucemburku, 

k vidění bude historické tržiště, středověká tvrz a vesnice, 
střelba z palných zbraní, ukázka zbraní, rytířské souboje, 

soutěže pro malé i velké diváky a mnoho dalšího. 

Nebezpečný 
EVERGREEN 

Ledečští hasiči ve spolupráci s firmou 
PRETOL HB s.r.o. likvidovali ve středu 
v noci na okraji našeho města nebezpeč-
ný náklad chemikálií. Jednalo se o zelený 
kontejner EVERGREEN obsahující 16 
kubíkových barelů pasivační lázně 
ALCOAT, které se přepravou přes moře 
a z Hamburku do Ledče poškodily nato-
lik, že je nebylo možno bez pomoci spe-
cialistů v chemických oblecích 
a dýchacích přístrojích z přepravního 
kontejneru vyložit, ani nikam dál přepra-
vovat. Vlastní záchranná akce započala 
po přípravách a příjezdu firmy PRETOL 
po 21. hodině a skončila v 00:30 hodin. 
Tři z 16 plastových kontejnerů byly po-
škozeny natolik, že během přepravy do-
šlou k úniku stovek litrů kyseliny 
fluorovodíkové, na jejíž bázi je pasivační 
přípravek založen. 
Nelehkou a obětavou práci hasičů doku-
mentují následující snímky. 

Cvičení IZS 
u zimního stadionu 
Cvičení Integrovaného záchranného 

systému, kterého se kromě složek IZS 
zúčastní i 152. záchranný prapor z Kutné 
Hory, má proběhnout v termínu 7.-8. 
června 2006 v lokalitě ledečského zimní-
ho stadionu. V rámci tohoto cvičení bude 
proveden zásah chemiků proti simulova-
nému úniku čpavku, zásah hasičů proti si-
mulovanému požáru objektu zahradnictví, 
s následnou demolicí tohoto objektu, od-
stranění simulované havárie úniku mazutu 
a následné odtěžení kontaminované zemi-
ny ze břehů řeky Sázavy. V rámci cvičení 
bude též prováděna evakuace postižených 
diváků, záchranná akce vyhledávání zava-
lených bezdomovců, poskytnutí první po-
moci zraněným za součinnosti hasičů, 
policie, záchranky, vojáků a bezpečnostní 
rady obce. Cvičení se též budou moci 
zúčastnit jako diváci žáci ledečské základ-
ní školy a přizváni budou i novináři a tele-
vize. V případě zásahu „vyšší moci" je 
dohodnut náhradní termín v září t.r. -sv-
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Z k K O N l k Y 
i. J 

1926 
Antonín Machovec rezignoval na člen-
ství v městském zastupitelstvu a na mís-
to něho zvolen Josef Semerád, tovární 
mistr z Ledče n. Sáz. 
Antonii Horáčkové uděleno povolení 
k postavení řeznického krámku na části 
veřejného statku v Nádražní ulici. 
Stavitel František Vorlíček v Ledči n. 
Sáz. bude vybídnut, aby na stavbě silni-
ce pod Septouchovem do Bohumilic za-
městnával místní dělníky a aby 
dělníkům platil vyšší mzdy dle kolektiv-
ní smlouvy. To samé se stane i ohledně 
stavby silnice v Pivovarském údolí. 
Počasí: Zima byla opět tak jako v roku 
předešlém, velmi mírná, mrazy nepatr-
né, sněhu velmi málo. Jaro se ukazuje 
příznivé. 
1931 
Dne 2. dubna zemřel v Ledči n. Sáz. Če-
něk Spurný, soukromník, ve věku 85 
roků. Týž byl před lety spolumajitelem 
papírny v Podolí u Ledče n. Sáz. 
Dne 15. dubna konala se schůze měst-
ského zastupitelstva. Dostavěna silnice 
pod Septouchovem. Podána zpráva ve 
věci stavby městského vodovodu. Odlo-
ženo provedení řemeslnických prací pro 
novostavbu domu pro okresní úřad, pro 
nedostatek peněz. 
Dělnictvo stavební zaměstnané na no-
vostavbě tohoto domu zahájilo stávku 
pro diference mzdové, která však brzy 
byla zlikvidována. Požaduje se, aby na 
stavbě byli zaměstnáni místní dělníci. 
1936 
Dne 23. dubna vyhověla městská rada 
žádosti spolku divadelních ochotníků 

„Tyl", aby převzat protektorát městské 
rady nad divadelním představením 
„Jízdní hlídka". 
Okresní hospodářská záložna v Ledči n. 
Sáz. koupila od Lesního družstva dům 
číslo popisné 69, to jest hotel „Zlatá Pra-
ha", bourá jej a na jeho místě staví nový 
dům pro hospodářskou záložnu a restau-
raci. Město Ledeč n. Sáz. v předchozích 
letech marně se namáhalo, aby hotel 
„Zlatá Praha" do vlastnictví získalo. Po-
litické vlivy byly mocnější než požada-
vek města zákonem oprávněný. 
1941 
Dne 12. dubna byla nařízením K. H. 
Franka zastavena činnost Sokola, maje-
tek zabaven a činovníci zatýkáni. Při 
provádění této akce byla ale místní jed-
nota četnickou stanicí včas upozorněna 
a majetek mohl být z větší části zachrá-
něn. Z činovníků Sokola nebyl v Ledči 
zatčen nikdo. 
1946 
Brzy po návštěvě zahraničních partyzá-
nů dostalo naše město další návštěvu 
z ciziny. Přijela členka amerického Čer-
veného kříže Thompsonová, aby pře-
kontrolovala tzv. mléčnou akci. - Dne 
22. března 1946 dostaly totiž ledečské 
školní děti z daru amerického Červené-
ho kříže 7724 plechovek kondenzova-
ného mléka, z něhož bylo do dne 
návštěvy podáno celkem 30.896 porcí 
mléka. - Děti za mléko poděkovaly a pí 
Thompsonové podaly kytici a zvětšeni-
ny fotografií našeho města. 
Šťastně skončil požár, který vypukl dne 
11. dubna v 16.30 hod. v budově okr. 
soudu č. 7 mezi stropem přízemí a pod-

lahou prvního poschodí. Okamžitým 
zákrokem hasičského sboru byl hned 
v zárodku uhašen. 
Také srážka automobilů dne 20. dubna 
na rohu Poštovní a Nádražní ulice skon-
čila šťastně. Srazilo se zde totiž auto au-
todopravce Kovaříka z Ledče n. S. 
s nákladním autem ledečské mlékárny. 
Karoserie aut byly sice poněkud poško-
zeny, ale k úrazu nepřišel nikdo. 
Větší hmotnou škodu způsobil požár, 
který vypukl dne 5. května v 15 hodin 
v papírně v Podolí a který zničil dřevěný 
domek a velké množství (několik vago-
nů) starého papíru. 
1951 
V celé naší republice rychle pokračuje 
elektrifikace. Dnes už pomalu není 
obce, která by nebyla elektrifikována. 
Bez proudu zůstávají v okrese už jen ně-
které osady a samoty. V r. 1951 dočkaly 
se elektrického osvětlení i „Plácky", 
poslední část města, kde elektrický 
proud nebyl dosud zaveden. 
Rostoucí elektrifikaci neodpovídá však 
zatím počet elektráren a množství vyrá-
běného proudu. V době spotřebních 
špiček (zvláště v zimních měsících) 
bylo proto nutno přistoupit k vypínání 
elekt. proudu. V Ledči to bývalo někdy 
až na 4 hodiny, když byl „vypínací tý-
den". (Jednotlivá místa Jihlavského 
kraje se ve vypínání po týdnech střída-
la. - Vypínání pokračovalo i v letech 
1952-1955. Teprve zapojení elektrár-
ny ve Slapech nepříjemný nedostatek 
odstranilo). 
Ačkoliv hospodářská situace našeho 
státu se stále zlepšuje, přece jen v pon-
dělí dne 26. února musely být znovu za-
vedeny lístky na mouku, chléb a bílé 
pečivo. Stalo se tak proto, protože nízká 
cena uvedených potravin byla příčinou, 
že někteří lidé nezodpovědně kupovali 
tyto potraviny, aby jimi krmili domácí 
zvířectvo. - Zdejším obyvatelstvem 
bylo státní opatření přijato s plným po-
chopením. 
1956 
V řadě ledečských domácností už také 
mohlo být přistoupeno k rozvodu roz-
hlasu po drátě, jehož ústředna byla na 
zdejší poště instalována v létě. 
Z mimoměstských komunikací v ledeč-
ském okolí byla pěkně upravena silnice 
na Dolní Královice, která od Pekelska 
až do Bezděkova byla v červenci - srp-
nu vyasfaltována. 
Bytová otázka v našem městě zůstává 
stále kritickou. Vždyť po roce 1949 
stoupl počet obyvatel v Ledči n. S. asi 
o 1200 osob (včetně přechodně přihlá-
šených). Od tohoto roku do jara 1955 
však bylo postaveno pouze 155 bytů, 
které obývá 608 občanů. - Proto není 
divu, že na jaře zaznamenala bytová 
komise rekord: 220 žadatelů o byt. Její 
práce s přidělováním bytů, které se ob-
čas uvolní, není proto jednoduchá. 
Děje se tak podle bytového pořadníku, 
v němž žádost každého žadatele je obo-
dována podle potřeby. 

80 LET. Snímek je z května roku 1926, kdy byla na ledečském náměstí slavnostně odha-
lena socha Mistra Jana Husa od táborského sochaře Rudolfa Kabeše. Před osmdesáti 
lety to sice ještě bylo Riegrovo náměstí, ale po více než šesti desítkách let dostalo právě 
název po husitském kazateli. 
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II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE 
O PUTOVNÍ POHÁR S&K&K 

Také druhý ročník hokejového turnaje firmy SKK z Ledče nad Sázavou při-
nesl velmi kvalitní sport. Osm účastníků, rozdělených do dvou skupin, bojovalo 
ze všech sil o pocty nej vyšší. Všichni ze sebe vydali maximum a tak byli spoko-
jení i přítomní diváci. Samozřejmě, že nej spokojenější byli sami pořadatelé, ne-
boť se jim kromě dobré organizace a zajištění hodnotných cen podařilo 
v náročném turnaji i zvítězit. A tak závěr hokejové sezony v ledečské zimní hale 
získává i novou tradici. Pořadatelé mají totiž i vyšší ambice, které hodlají uplat-
nit už v příštím ročníku. Jaké? To bude překvapení o poslední dubnové sobotě 
roku 2007. 

Pořadí v turnaji: 1. SKK Ledeč n. S., 2. HC Rangers Zruč n. S., Bernartice, 
Kola Ledeč n. S., Stadion Ledeč n. S., Motorkáři, Zboží, Čechtice. 

Na snímkuje vítězné družstvo SKK Ledeč n. S. 
Sponzorsky se na turnaji podílely: 
SKK Ledeč n. S., K+K-MAD F. Krupka, Zemnípráce-M. Vrzáček, Autodoprava 
J. Uher, ATOS Ledeč n. S., Pneu Servis J. Hůla, ATING-Bělohradský, Evos 
Hydro-Semík, Unimont-Cihlář, hotel Stadion-Malina, Stylová pivnice-M. Pi-
pek, Papírnictví-D. Junáček, Jatka Kožlí-V. Svondr, Cukrárna-Krajíčková, 
Botex-Bízová, Autodoprava-J. Bíza, Klempířství-J. Dvořák 

Ohlédnutí za první sezonou na ZS 
První úplná sezona provozu zimního stadionu 2005/2006 započala v polovině 

října 2005 a skončila k poslednímu dubnu 2006. Po uplatnění zkušeností z jarního 
provozu 2005 ji lze hodnotit jako úspěšnou. Svědčí o tom fakt, že do harmonogra-
mů jednotlivých měsíců se dokonce ani nevešly všechny objednávky na pronájmy 
ledů (neobsazené ledy lze spočítat na prstech jedné ruky a vznikly pouze neserióz-
ním přístupem objednatelů). 

V průběhu této sezony se ještě harmonogram sladil s přáním ledečské veřejnosti 
na stálých hodinách veřejného bruslení (4x týdně, o prázdninách každý den), záj-
mových skupin na víkendy, pravidelnými tréninky a zápasy pro oddíl ledního ho-
keje, „hobby ligisty" na všední dny. 

Hobby liga je soutěž hokejových družstev sestavených z nadšenců, kteří mají 
hokej jako svůj koníček a reprezentují zároveň svoji firmu, obec, bydliště, společ-
ný zájem. Pro tuto sezonu se do Hobby ligy přihlásilo 20 družstev a jejím vyvrcho-
lením bylo, podobně jako v hokejové extralize, play off, jehož finále se odehrálo 
24. dubna 2006. V rámci Hobby ligy bylo za celou sezonu sehráno 450 utkání. 

Sezona ledečského zimního stadionu byla jednou z nejdelších v kraji, o čemž 
svědčí i dubnové tréninky havlíčkobrodských a jihlavských krasobruslařek u nás 
v Ledči. 

Kreditu haly výrazně napomohlo dobudování zázemí (parkoviště, veřejné 
osvětlení, tribuna, světelná tabule, ozvučení a občerstvení), což se projevilo klad-
ně v možnosti pořádání prvního hokejového turnaje s celorepublikovou působnos-
tí. 

Přejeme si, aby náš „zimák" ještě více vstoupil do podvědomí sportovní veřej-
nosti a jeho další sezony byly ještě povedenější než ta letošní. 

Turnaj dětí, 
mládeže a náctiletých 

Po zimě, kdy ještě 11.4. nás trápil sníh, 
jsme na tenisových dvorcích mohli uspořádat 
první turnaj místních mladých tenistů až 
23. dubna. Do pěti různých možností rozloso-
vání se muselo vejít rekordních 32 příchozích. 
V kategorii ml. žáků zvítězila Adéla Baumo-
vá, ve st. žácích a dorostu byli nejúspěšnějšími 
Jan Klička, Ota Křivohlavý a Lucie Bartáko-
vá. Za hráče DDM, kteří hráli turnaj čtyřher, 
zvítězily Aneta Strnadová s Marcelou Žáčko-
vou. Poděkování patří nejen hráčům za bojov-
né výkony, ale i rodičům, kteří setrvali i přes 
počáteční deštivé počasí a pomohli s úpravou 
kurtů. Za Tenisový klub Marek Kroutil 

SPORTOVNÍ AKADEMIE 
V sobotu 29. 4. 2006 jsme zažili výjimeč-

nou sportovní událost. TJ Sokol Ledeč nad Sá-
zavou pozvala své kolegy z jiných sokolských 
jednot a příznivce sportu z různých oddílů 
a připravila sportovní akademii - přehlídku 
sportovních aktivit, zpestřenou hudebními 
vstupy žáků ZUŠ Ledeč nad Sázavou. 

V úvodu si přítomní poslechli znělku 
14. všesokolského sletu, který se koná v letoš-
ním roce na Strahově v Praze. Jako první vy-
stoupili předškoláci a prvňáčci z Ledče n/S. 
s ukázkou cvičení na nářadí a dále se svými 
maminkami a jejich sletovou skladbou Korál-
ky. Následovaly ukázky dalších sletových 
skladeb - Rozkvetlá louka v podání cvičenek 
z Havlíčkova Brodu, Zpěv naděje v provedení 
žen z Nové Vsi u Chotěboře a skladbu Korálky 
nacvičily i maminky a děti z Bystřice n/Pern-
štejnem. Kromě těchto sletových skladeb byly 
k vidění i ukázky tanečního aerobiku děvčat 
z Kejžlic, aerobiku žaček a dorostenek z Bys-
třice n/Pernštejnem, ukázky karate oddílu 
J. Dvořáka z Havlíčkova Brodu, své svaly 
předvedl kulturista Jaroslav Husák - vícemistr 
České republiky nad 40 let a v neposlední řadě 
přispěly k příjemně prožitému odpoledni i již 
zmíněné hudební vstupy žáků ZUŠ v podání 
folklorního souboru, saxofonového kvarteta 
a flétnového souboru, pod vedením paní uči-
telky L. Čepové a p. učitele Růžičky. 

Je vynikající, že ledečský Sokol po více než 
10 letech opět uspořádal tělocvičnou akademii 
a za jejich práci s dětmi patří všem členům a 
organizátorům sportovní akce vřelý dík. Ško-
da jen, že účast ledečských diváků byla jako 
vždy nízká. Považuji tuto akci za velmi pove-
denou, děti byly bezprostřední, bez trémy, 
mohly se vydovádět na velké gymnastické ží-
něnce, no prostě prima! 

Věřím, že to není poslední akce a že nás 
čeká řada dalších. Ing. Eva Horná 

l i 



Stačí málo a mohli byste si polepšit měsíčně 

_ o 10 000 Kč! ^ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70 let 
Kavka Karel - 2. 5. 
Mikulová Stanislava - 6 . 5 . 
Machová Věra - 15. 5. 
Rajdlová Jaroslava - 22. 5. 
75 let 
Svatošová Naděžda - 3 . 5 . 
Kunášková Milada - 8. 5. 
Adam Vladimír - 22. 5. 
Tvrdík Antonín - 27. 5. 
Šimek Miloslav - 28. 5. 
Jaroš Vladimír - 28. 5. 
85 let 
Janatová Žofie - 28. 5. 
93 let 
Majorová Božena - 17. 5. 
94 let 
Radikovská Anna - 19. 5. 
Svatby 
Nechvátal Aleš 
Lisičan Roman 
Rajdl Ladislav 
Macharáček Aleš 
Krejčí Martin 
Vorlický Josef 
Rudinský Jan 
Narození 
Mansfeld Martin 
Úmrtí 
Pešout Jaroslav 
Kvášová Marie 
Hánečková Jarmila 
Miščiková Danuška 

Plicková Veronika 
Mušková Magda 

Vopravilová Hana 
Kozelková Jitka 

Simandlová Petra 
Pospíšilová Jiřina 

Jasanská Lenka 

Peřinová Nikola 

Čapková Vlasta 
Borovská Marie 

Jeřábek František 
Vávrová Marta 

P O D Ě K O V A N Í 
Děkuji za projevená blahopřání, 

dárky a květiny k mým osmdesáti-
nám. Děkuji MÚ v Ledči n. S., O V 
a ZO KSČM, svazu důchodců a čle-
nům výboru samosprávy domu ěp. 
670. 

Srdečně děkuji i za pěkné uspořá-
dání rodinné oslavy manželům 
Tomkovým z Vinárny pod hradem 
v Ledči n. S. Josef Průša 

• Máte živnostenský list na zprostředkování služeb 
a mobilní telefon nebo jste ochotni si je pořídit? 

• Máte chuť a čas s námi spolupracovat 
alespoň 20 hodin týdně? 

• Máte dobré komunikační schopnosti 
a baví vás práce s lidmi? 

Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 169 169! Nabízíme Vám 
zajímavé uplatnění při spolupráci se silnou stabilní společností. 

Vaším úkolem bude péče o skupinu zákazníků: zprostředkování půjček 
a následné týdenní výběry hotovostních splátek přímo v domácnostech. 

ProFi Ua 
8 0 0 1 6 9 1 6 9 

[ Volejte zdarma! 

PROV1DENT 
FINANCIAL 

PRODÁM 
Pěkný byt 2+1 v osobním vlastnictví, 

cihlový, II. patro, 51 m2 - původní stav 
v udržovaném domě v Ledči nad Sáza-
vou. Rychlé jednání - tel.: 608 533 132. 

Byt 2+1 (v osobním vlastnictví) 
v Ledči nad Sázavou. Byt je slunný 
a udržovaný. Nová kuchyň a koupelna, 
nutno vidět. @ 607 964 525 

HLEDÁM 
Na sekání a uklízení trávy v kopco-

vitém terénu v Ledči n. S. Odměna 
dohodou. 
Kontakt na telefon: 281 920 444 

MŠ Kozlí nabízí ještě volná místa pro 
školní rok 2006/07'. Zápis probíhá až 
do konce června 2006. Zároveň zve-
me na den otevřených dveří 7. června. 

PODĚKOVANÍ 
Dovoluji si touto cestou vyjádřit po-

děkování zaměstnancům Technických 
služeb a Hasičskému záchrannému sbo-
ru v Ledči nad Sázavou za jejich rych-
lou a operativní pomoc při ochraně 
Pensionu Vila Markéta před rozvodně-
nou řekou Sázavou. 

Jaroslav Černický - Vila Markéta 

DEN MATEK. Jak už se stalo v Ledči tradicí, scházíme se už několik let před druhou květnovou nedělí, abychom oslavili Den matek. 
Městský úřad uspořádal v místní sokolovně malou oslavu s drobným pohoštěním a kulturním programem. Poděkování patří žákům 
mateřské školy, žáků základní umělecké školy a manželům Ulrichovým - jinak Duo Harmony. Jejich vystoupení byla pečlivě připra-
vena a přítomné maminky, babičky i prababičky je odměnily náležitým potleskem. Své pozdravy maminkám přednesli i představitelé 
města -pánové Vrba a Doležal. V závěru milého odpoledne se zpívalo a tančilo, takjak to má na opravdové oslavě být. ok 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
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