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Pozvánka na koncert 
PRAŽSKÉHO KYTAROVÉHO 
KOMORNÍHO ORCHESTRU 
pod vedením Vladimíra Novotného 

kytaristky Elišky Balabánové, 
oceněné na mnoha mezinárodních 

soutěžích, 
který se koná 

ve čtvrtek 6. 4. 2006 od 19 hodin 
v synagoze v Ledči nad Sázavou 

Program: 
J. S. Bach, W. A. Mozart, 

A. Lutoslawsky, E. Bernstein.. . 

Z jara 
Jan Staněk 
Strach měla sedmikráska -
chudinka nevěděla, 
zda bílou hlavinku zvednout bude 
moci, 
když chladné jsou noci. 
Ale dnes ráno? 
Slunce má polibků rozsypáno. 
Lesy, jež dosud mlčely, 
jarními větry zazněly. 
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Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou uložilo dne 7. června 2004 starostovi města 
úkol vyhledávat další zájemce na výstavbu marketu poté, co odmítlo žádost developerské 
společnosti ESLOT na zablokování pozemků v lokalitě Plácky formou smlouvy o smlouvě 
budoucí. Po zkušenostech s jejími předchůdci (firma INVEST-MARKT, 
DEVENLOPMENT TRADING) jsme došli k závěru, že přes developerské firmy cesta 
k marketu v Ledči nevede. 

Od poloviny roku 2005 jednáme se zájemci o výstavbu marketu v Ledči nad Sázavou. 
Zájemci se s námi kontaktovali postupně a z vlastní vůle. Vědomi si zájmu občanů o tako-
véto služby v našem městě a úkolu uloženém zastupitelstvem, přistupovali jsme k jednání 
vždy ochotně a otevřeně. Všem třem zájemcům jsme hned v úvodu sdělovali tyto podmiň-
ky: 
- nabídli jsme lokality na Pláckách naproti ČSAD, nad sídlištěm Stínadla a u Zoufalky 
- zájem všech tří subjektů však směřoval do centra města na lokalitu u kina 
- při jednání o lokalitě u kina jsme všechny tři zájemce upozornili, že se jedná o lokalitu 

pro město velice cennou, kde bude nutné v režii investora vyřešit: 
- demolici objektu čp. 52 a 53 u autobusového nádraží a domku č. 46 v areálu TS 
- vybudování nové čekárny na autobusovém nádraží, nebo finanční kompenzaci ČSAD 
- přemístění či úpravu a rekonstrukci autobusového nádraží 
- rekonstrukci budovy městského kina, v případě bourání budovy městského kina jeho 

náhradu novým objektem 
- vyřešení pozemkových záležitostí na tržnici (dohoda s firmou NOPO-S AMAR1TÁN) 
- cena městských pozemků do 500,- Kč/m2 

Jako první nás kontaktoval zástupce firmy BILLA Expanze ing. Pavel Mráz. Jednali 
jsme s ním dne 21. 6., 14. 9.2005, 5. 1. a 16. 2.2006, kdy doručil osobně přiloženou nabíd-
ku. 

Jako druzí nás kontaktovali zástupci firem Line, s.r.o. Rohatec ing. Zita Konupčíková, 
společně s TESCO Stores ČR s.r.o. pan Oto Vacek. Jednali jsme s nimi dne 15. 10., 4. 11., 
16. 12.2005,2.2., 13.2. a 20.2. 2006. Nabízejí výstavbu „malého" marketu TESCO srov-
natelného s objektem v Mikulově. 

Jako třetí nás kontaktovali zástupci firem BKB-Praha s.r.o. Mgr. Václav Šilhavý 
a. MAGELLAN GROUP Michal Hartmann. Jednali jsme s nimi dne 4. 11. 2005, 11.1. 
a 20. 2. 2006. Nabízejí výstavbu objektu PENNY MARKET, (realizovali objekt ve Světlé 
n. S.) 

Až do 13. 2. 2006 jsme nesdělovali těmto třem subjektům informace o konkurenci 
a všem poskytovali stejné informace. Nesdělovali jsme žádné informace ani ledečské ve-
řejnosti. 

Zastupitelstvu města jsme s týdenním časovým předstihem předložili k jednání dne 
27. 2. 2006 tři nabídky a umožnili jejich předkladatelům prezentaci nabídek na veřejném 
zasedání zastupitelstva města. Z této prezentace a veřejného projednání si zastupitelstvo 
vybralo jako preferovaného uchazeče společnost BILLA, se kterou povedeme další jedná-
ní o realizaci jejich záměru postavit v lokalitě u kina obchodně-kulturní centrum. 

(článek starosty S. Vrby pokračuje na str. 7) 

DOČKÁME SE V LEDČI MARKETU? 

Návštěva ministra kultury 
Ministr kultury Vítězslav Jandák navštíví 

ve čtvrtek 23. března 2006 v 15 hodin naše 
město. Nejprve si prohlédne ledečské památky 
v městské památkové zóně, zhodnotí její roz-
sah s vedením radnice a po 16. hodině se usku-
teční v obřadní síni městského úřadu na 
Husově náměstí beseda s občany, na kterou 
vás srdečně zveme. Jaroslav Doležal 

místostarosta 



ZPRÁVY Z RADNICE 
• Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sáza-
vou konaného dne 13. února 2006 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
zadání zpracování projekční studie (návrh 
konstrukčního řešení, odhad nákladů, situační 
pohledy) na rekonstrukci ledečské lávky firmě 
ATING ing. Bělohradský Ledeč nad Sázavou 
a firmě Mach, Havlíčkův Brod ve dvou varian-
tách - 1. náhrada stávající stavby, 2. nové situ-
ování lávky přes ostrov. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
Dodatek č. 1-2006 ke kupní smlouvě 
č. 93001/2002 o dodávce tepla pro DPS v ul. 5. 
května s firmou ATOS, s.r.o. Cena za jednotku 
je stanovena na 348,80 Kč/GJ bez DPH. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
Dodatek č. 1-2006 ke kupní smlouvě 
č. 45001/2002 o dodávce tepla pro byt na poli-
klinice v ul. Habrecká 450 s firmou ATOS, 
s.r.o. Cena za jednotku je stanovena na 418,50 
KČ/GJ bez DPH. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
Dodatek č. 1-2006 ke kupní smlouvě 
č. 45005/2002 o dodávce tepla pro polikliniku 
v ul. Habrecká 450 s firmou ATOS, s.r.o. Cena 
za jednotku je stanovena na 418,50 Kč/GJ bez 
DPH. 
• RM schvaluje v souladu s ustanovením 
§ 102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
ve znění pozdějších změn a doplňků přijetí na-
bídky firmy ROVEX s.r.o. Slatiňany na nový 
hydraulický výtah ve smuteční síni v Ledči 
nad Sázavou. 
• RM schvaluje v souladu s ustanovením 
§ 102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších změn a doplňků přijetí vý-
povědi smlouvy o pronájmu nebytových pros-
tor kanceláře v 1. NP v domě čp. 478 -
Poliklinika, uzavřené dne 16. 1. 2004. se spo-
lečnosti PGB Invest s r.o. Libušin v domě 478 
- Poliklinika. 
• RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném zně-
ní zveřejnění záměru Města pronajmout 
pozemek pare. č. 478 v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou. 
• RM ukládá v souladu s § 102 odst.3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění sta-
rostovi města Stanislavu Vrbovi jednat s ve-
doucím školského odboru kraje Vysočina 
mgr. Ludvíkem o navýšení normativního roz-
pisu rozpočtu přímých NIV na rok 2006 pro 
Základní školu Ledeč nad Sázavou o částku 
min. 700 000,- Kč. 
• RM odkládá v souladu s § 102 odst.3 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
rozhodnutí o přechodu ekonomických agend 
na myFENIX (SAP) od firmy PVT. 
• RM odkládá v souladu s § 102 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
rozhodnutí o zařazení do rozpočtu na rok 2006 
prostředky na nákup serveru nutného na pře-
chod ekonomických agend na myFENIX 
(SAP) od firmy PVT a požaduje pro příští jed-
nání rady města doplnění podkladů o stanovis-
ko finančního výboru. 
• Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 27. února 2006 
• ZM vyhlašuje v souladu s § 85 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
v souladu s cl. IV/6 obecne závazné vyhlášky 
Města Ledeč nad Sázavou c. 12/95, úplné zně-
ní vyhl. č. 03/2001 vcetne dodatku c. 1 výběro-
vé řízení pro žadatele o pujeku z „Fondu 
rozvoje bydlení". 
• Termín podání žádosti na půjčku z FRB se 
zahajuje 28. 2. 2006 a končí 31.3. 2006. 

• ZM stanovuje v souladu s § 67 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění počet 
členů Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
na funkční období 2006-2010 na 15 členů. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
výběr preferovaného uchazeče BILLA spol. 
s r.o., Modletice 67, Říčany u Prahy k výstav-
bě marketu v lokalitě Hrnčíře. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
uzavření Dodatku č.l ke Smlouvě na služby 
prováděné v oblasti svozu a nakládání s komu-
nálními odpady na dobu do rozhodnutí o vý-
sledku veřejné soutěže s firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 
120 00 Praha 2. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 3 písm. 
j) zákona č.l28/2000 Sb. o obcích v platném 
znění přijetí dotace z programu 298110 z Mi-
nisterstva financí ČR ve výši 7,000 mil. Kč na 
akci „Rekonstrukce lávky přes řeku Sázavu 
vč. přilehlých chodníků a veřejného osvětlení" 
evidovanou pod číslem ISPROFIN 
298110-2087 a její zapojení do rozpočtu měs-
ta na rok 2006. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č.l28/2000 Sb. o obcích v platném znění 
nabídku města Ledeč nad Sázavou na využití 
budovy bývalé školy v Barborce na sídlo fi-
nančního úřadu a obvodního oddělení Policie 
ČR. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění uzavření Rámcové smlouvy 
s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se síd-
lem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sá-
zavou na opravy, údržbu a úklid městských 
komunikací, údržbu a provozování městských 
hřbitovů, údržbu a obnovu dopravního znače-
ní, údržbu a monitorování uzavřené skládky 
Rašovec, údržbu a provozování veřejného 
osvětlení, údržbu městských travnatých ploch 
a zimní údržbu městských komunikací. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem 
Husovo náměstí 16 584 01 Ledeč nad Sázavou 
za částku bez DPH 500 000,00 Kč, s DPH 595 
000,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou „Údržba 
a provozování hřbitovů v Ledči nad Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst.4 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem 
Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sáza-
vou za částku bez DPH 1 260 504,00 Kč, 
s DPH 1 500 000,00 Kč. Předmětem smlouvy 
jsou „Letní úklid komunikací a chodníků 
v Ledči nad Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., 
se sídlem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč 
nad Sázavou za částku bez DPH 588 235,00 
Kč, s DPH 700 000,00 Kč. Předmětem smlou-
vy jsou „Obnova dopravního značení v Ledči 
nad Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní) v platném znění uzavření smlouvy o dílo 
s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se síd-
lem Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou za částku bez DPH 200 000,00 Kč, 
s DPH 238 000,00 Kč. Předmětem smlouvy 
jsou „Údržba a monitorování uzavřené sklád-
ky Rašovec v Ledči nad Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem 
Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sáza-
vou za částku bez DPH 2 016 806,00 Kč, 
s DPH 2 400 000,00 Kč. Předmětem smlouvy 
jsou „Údržba a provozování světelných bodů 
v Ledči nad Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem 
Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sáza-
vou za částku bez DPH 950 000,00 Kč, s DPH 
1 130 500,00 Kč. Předmětem smlouvy jsou 
„Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sáza-
vou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem 
Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sáza-
vou za částku bez DPH 1 000 000,00 Kč, 
s DPH 1 190 000,00 Kč. Předmětem smlouvy 
jsou „Údržba komunikací a chodníků v Ledči 
nad Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem 
Husovo náměstí 16, 584 01 Ledeč nad Sáza-
vou za částku bez DPH 2 100 000,00 Kč, 
s DPH 2 499 000,00 Kč. Předmětem smlouvy 
jsou „Zimní úklid komunikací a chodníků 
v Ledči nad Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 85 písmeno a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném 
znění postupné odkoupení pozemků o celkové 
výměře 37 755 m2 v lokalitě Plácky v k.ú. Le-
deč nad Sázavou od paní Josefy Rajdlové, Na 
Potoce 192, Ledeč nad Sázavou za cenu 90,-
Kč/m2. 
• ZM schvaluje v souladu s § 85 zákona pís-
mena a) č., 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění prodej pozemku parc.č. 2065/24 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou o výměře 32 m" za 
cenu 20,- Kč/m2 manželům Vrbkovým, bytem 
Ledeč n/S čp. 414. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000Sb., o obcích v úplném znění 
uzavření darovací smlouvy s panem Petrem 
Malinou, bytem J. Haška 572, Ledeč nad Sá-
zavou jako dárcem finanční hotovosti 100 
000,- Kč na zakoupení plynových masek, dý-
chacích přístrojů a chemických obleků pro 
potřeby vybavení obsluhy zimního stadionu. 
• ZM ukládá panu Stanislavu Vrbovi, staros-
tovi města Ledeč nad Sázavou, jednat o pod-
mínkách pro poskytnutí příspěvku 
a o projednání podmínek vyzvat Město Světlá 
nad Sázavou k předložení návrhu smlouvy na 
poskytnutí příspěvku na provoz Domova dů-
chodců Světlá nad Sázavou. 

UPOZORNĚNÍ! 
dne 16. 3. 2006 v 19 hodin dojde k přečíslo-
vání telefonních linek Hasičského zá-
chranného sboru a nové telefonní spojení 
bude: 
Ředitelství územního odboru Havlíčkův 
Brod 
spojovatel ... 950 275 111 
fax ...950 275 108 
ředitel ... 950 275 120 
Centrální požární stanice Havlíčkův Brod 
spojovatel ... 950 275 111 
fax ...950 275 178 
Polární stanice Ledeč nad Sázavou 
spojovatel ... 950 276 111 
fax ...950 276 115 
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Ad „Hejtman a jeho zprávy" 
Pan Jaroslav Doležal, místostarosta Ledče nad Sázavou, zveřejnil v lednovém čís-

le Ledečských listů článek pod názvem „Hejtman a jeho zprávy". V jeho úvodu se 
zmiňuje o tom, že pravidelně posílám zprávy do místních novin. A že v nich „hejt-
man jednou bojuje za přehradu v Mostišti, podruhé za obchodní společnosti v ne-
mocnicích, jindy zase za pořádek na dálnici D l . Bohužel se v těchto jeho zprávách 
nedočteme řešení problémů, které nejvíce trápí nás, obyvatele Ledečska, periferní 
oblasti kraje Vysočina." A pak mi připomíná „několik nejpalčivějších problémů va-
šeho města" - konkrétně čtyři. 

K mým článkům - nemohu se v nich rozepisovat o konkrétních problémech každé-
ho místa kraje Vysočina, ale snažím o seznámení občanů s nejnaléhavějšími aktualita-
mi, které se snažíme řešit a většinou se v různé míře a různým způsobem dotýkají 
celého kraje. Že současně uvádím konkrétní příklady, je spíše ilustrativní. Pan místo-
starosta ovšem současně ladí svůj článek do roviny, že když o problémech Ledečska 
nepíšu, tak je vlastně ani na kraji neřešíme. Chci k tomu poznamenat dvě věci. 

Ta první je, že nemohu a nechci nutit kohokoliv ani tedy Ledečské listy, aby zve-
řejňovaly moje články. Pokud tak činí, jsem tomu rád, ale pokud odpovědní usoudí, 
že mé články jsou hloupé, nezajímavé nebo Ledče jako města v kraji Vysočina se ne-
týkající nebo, že není třeba informovat tímto způsobem, co se děje na kraji, budiž, je 
to jejich plné právo. 

Ta druhá věc, kterou chci napsat, je, že mě tón, v jakém pan místostarosta vede 
svůj článek, mrzí. Nemám pocit, že bychom Ledeč nad Sázavou v čemkoliv šidili, 
spíše naopak. 

Nyní tedy konkrétně k otázkám a komentáři pana místostarosty: 
K neutěšenému stavu silnice Vilémovice - Pavlíkov. 
Pan Doležal o ní píše: „Je mi záhadou, proč krajský úřad nevyužil v roce 2004 při-

dělenou státní dotaci na rekonstrukci této komunikace." Ve skutečnosti kraj žádnou 
státní dotaci na tuto silnici nedostal. Kraj Vysočina převzal silnice od státu ve značně 
zchátralém stavu, ale nestěžujeme si, zařadili jsme opravu silnice do našich priorit 
a činíme kroky ke zlepšení stavu. Ovšem nemůžeme vše řešit okamžitě, jsme pocho-
pitelně limitováni finančními možnostmi. Jmenovaná silnice je projekčně připrave-
na a byla již radou kraje schválena pro podání žádosti na finanční dotaci v rámci 
SROP (společný regionální operační program) s termínem podání 31. března 2006. 
Tedy na dořešení nedobrého stavu komunikace stále pracujeme. 

K silnicím Vrbka - Kozlov a Kouty - Horní Paseka. 
Je lehké několika větami konstatovat, že něco není v pořádku a na někoho „hodit" 

zodpovědnost. Obtížnější je v několika větách vysvětlit tuto složitou problematiku, 
jejíž řešení nezávisí zdaleka jen na kraji, ale na nutnosti dohody více subjektů. Tro-
chu mne udivuje, že pan místostarosta bagatelizuje problém „nevyřešených vlastnic-
kých vztahů". Přitom sám musí mít s obtížností obdobných situací své zkušenosti. 
Možná bylo řešení z více stran odkládáno nebo chyběla vůle najít kompromis. Na-
posledy došlo k posunu a konkretizaci možných řešení dne 9. ledna (tedy před zve-
řejněním uvedeného článku), kdy přímo na místě jednali radní kraje Vysočina, pan 
Miroslav Houška a Miroslav Březina, zástupce ředitelky krajského úřadu, se staros-
tou obce Horní Paseka, panem Janem Jindrou. 

Dále pan Doležal píše „o ostudě města - oprýskaném Domě dětí a mládeže na Hu-
sově náměstí, který je příspěvkovou organizací kraje Vysočina". Ovšem už nepíše, 
že dům je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a že kraj 
těžko může opravovat cizí majetek. A že k převodu tohoto majetku kraji si klade ten-
to úřad podmínky, které ani město neakceptuje. Je zkrátka opět nutný konsensus ně-
kolika subjektů, k němuž zatím ne pouze naší vinou nedošlo. 

Ve čtvrtém příkladu ledečským problémů je zkreslení faktů nej výraznější. O zru-
šení sídla posádky RZP ( rychlé zdravotnické pomoci) v Ledči nad Sázavou se nikdy 
nejednalo, přestože to tak před časem některá média interpretovala. Uvažovalo se 
pouze o snížení troj členné posádky RZP na dvoučlennou. Nakonec ředitel Zdravotní 
záchranné služby v rozjitřené atmosféře dohadů a fám od záměru počet členů posád-
ky po, měl jsem pocit korektní diskusi, které jsem se sám zúčastnil, ustoupil, přes-
tože na některých místech kraje dvoučlenné posádky bez problémů fungují. Pravdou 
je, že je dnes zájem naopak posílit tuto posádku o lékaře. Ty nové vedení Záchranné 
služby kraje Vysočina hledá, ale zatím je jednoduše nemá. Požádal jsem o vyjádření 
k aktuální situaci ředitele ZZS kraje Vysočina MUDr. Lukáše Kettnera, který mi 
sdělil: „Lékaře do posádky v Ledči nad Sázavou usilovně hledáme již delší dobu. 
Opakovaně jsme vypsali inzeráty, zatím ale bohužel bez výsledku. V našem úsilí 
hodláme pokračovat, dokud lékaře neseženeme." 

Ostatně jsem přesvědčen, že pan ředitel je ochoten kdykoliv představitelům města 
podat jasnou informaci o situaci. 

Na závěr bych rád znovu potvrdil svou vůli se kdykoliv ke všem konkrétním prob-
lémům vyjádřit a případně je řešit. Bez emocí a ironie, jasně a srozumitelně. 

Miloš Vystrčil, 
hejtman kraje Vysočina 

Spolupráce Ledče a kraje 
Mrzí mě, že spolupráce města Ledče nad Sá-

zavou s krajem Vysočina je v poslední době po-
měrně často zpochybňována a napadána. 
Dovolte proto, abych v těchto souvislostech 
uvedla, co je na kraji vzhledem k vašemu městu 
nového. 

Rada kraje v lednu 2006 schválila podání žá-
dosti o poskytnutí dotace z fondu Evropské unie 
na přeložku novéjrasy stávající silnice Vilémo-
vice - Pavlíkov. Žádost o vydání územního roz-
hodnutí na stavbu byla podána. Vseje na dobré 
cestě, výběrové řízení na dodavatele může pro-
běhnout nejpozději během jara, léta a může se 
začít stavět. Také rozhodnutí rady kraje o tří-
členných posádkách Zdravotnické záchranné 
služby s lékařem je jistě v souladu s přáním 
města i občanů Ledečska. Problém je ovšem 
v tom, že fyzicky lékaři záchranné služby chybí, 
a to nejen zde. Ředitelství ZZS v Jihlavě počítá 
se zachováním lékařů v Ledči i do budoucnosti 
a usilovně je hledá. Důkazem jsou inzeráty v tis-
ku i na úřadu práce. Také v oblasti kultury je 
spolupráce v plném proudu a funguje dobře. Pro 
rok 2006 získává ledečská Základní umělecká 
škola 47 tis. Kč na organizaci Festivalu decho-
vých orchestrů základních uměleckých škol 
a město 9 tis. Kč na Ledečský majáles 06. Tyto 
peníze jsou poskytnuty z krajského grantového 
programu Regionální kultura V. a jsou poskyt-
nuty na úhradu propagačních materiálů, proná-
jmů, úhradu ozvučující aparatury a pro cestovné 
a stravné účinkujících. Jedinou podmínkou je 
umístění loga kraje na akcích a uvedení kraje 
Vysočina jako jednoho ze sponzorů. To, že 
stavba ledečské sportovní haly roste před oči-
ma, jistě není třeba připomínat. Také to, že dota-
ce do gymnázia a integrované střední školy jsou 
nemalé, si můžete ověřit u ředitele Radomíra 
Nulíčka. Jen v letošním roce je na rekonstrukci 
elektroinstalace v budově gymnázia určeno 3,5 
mil. Kč. To vše svědčí spíše o dobré než špatné 
spolupráci. PaedDr.Martina Matějková, 

radní kraje Vysočina 

Kouřeni zakázáno 

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochra-
ně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a o změně souvisejících zákonů 
§ 9 odst. 1 zákona: Na místech, kde je podle 
§ 8 zakázáno kouřit, je provozovatel povinen 
umístit u vstupu zjeveně viditelný text zákazu 
kouření, který musí být pořízen v českém jazy-
ce černými tiskacími písmeny na bílém pod-
kladě na ploše o velikosti písma nejméně 
5 cm, a grafickou značku zákazu kouření, je-
jichž vzhled je stanoven zvláštním právním 
předpisem. 
§ 14 zákona: Provozovatel je povinen na mís-
tech prodeje alkoholických nápojů umístit pro 
kupujícího zjevně viditelný text zákazu prode-
je osobám mladším 18 let. Text musí být poří-
zen v českém jazyce černými tiskacími 
písmeny na bílém podkladě o velikosti písma 
nejméně 5 cm. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se sta-
noví vzhled a umístění bezpečnostních zna-
ček a zavedení signálů 
§ 3 odst. 1 nařízení vlády: Značky zákazu mají 
kruhový tvar s černým piktogramem na bílém 
pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; 
černý piktogram, červený okraj a šikmý pruh 
zaujímají nejméně 35 % plochy značky. 

Bc. Milena Werlová 
kraj ská protidrogová koordinátorka 
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Hejtman a jeho zprávy II. 
Nerad a ne příliš často si vyměňuji své názory přes média. 

Nicméně někdy jako místostarosta města Ledče nad Sázavou 
jsem k takové diskuzi donucen, neboť je to jediný způsob, 
jak co nejvíce občanům vysvětlit skutečný stav některých 
věcí. 

Můj poměrně kritický článek v lednovém čísle Ledečských 
novin ohledně informování hejtmana našeho kraje jsem ne-
myslel nijak zle, nijak škodolibě, a už vůbec jsem neměl za cíl 
některé problémy politizovat. Snažil jsem se pouze rozvinout 
diskuzi ohledně skutečných problémů, které občany našeho 
města a širšího okolí na periférii kraje Vysočina pálí. A stejně 
jako pana hejtmana mrzí tón mého prvního článku, tak mě 
mrzí některá naprosto nekompetentní tvrzení v reakci pana 
hejtmana, které značně překrucují skutečnost. Ze své funkce 
vím, že řešení mnoha problémů je někdy zdlouhavé a najít 
všeobecně přijatelný kompromis je mnohdy poměrně proble-
matické. To je asi i případ Domu dětí a mládeže na ledečském 
náměstí. Ovšem občany nezajímá, čí tato budova ve skuteč-
nosti je. Občané právem upozorňují na neutěšený stav této ne-
movitosti, která hyzdí jinak krásné ledečské náměstí. Kdo je 
zřizovatelem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, ten 
má právo a povinnost žádat majitele nemovitosti (tj. stát) 
o jeho údržbu, pokud však platí řádně nájem. Toto mé upozor-
nění mělo za cíl pouze vyvolat popř. urychlit příslušná jednání 
mezi krajským úřadem a Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových tak, aby bylo možné tento havarijní stav již 
začít řešit. A rychlost tohoto jednání závisí zejména na Kraj-
ském úřadu Vysočina. 

Ovšem, co se týče rekonstrukce krajské silnice Vilémovice 
- Pavlíkov a zamýšleného přesunu Rychlé záchranné služby 
z Ledče do Světlé, musím konstatovat, že tvrzení pana hej-
tmana jsou značně zavádějící, až nepravdivá. Ale jedno po 
druhém. 

Pan hejtman ve svém článku píše, že kraj nikdy žádnou stát-
ní dotaci na rekonstrukci silnice Vlémovice - Pavlíkov nedo-
stal. Pane hejtmane, dejte svým podřízeným za úkol, aby 
prošli schválený zákon o státním rozpočtu na rok 2004. Zde se 
v kapitole 327 130 - výstavba a obnova silnic druhé třídy ob-

jevuje pod evidenčním číslem 327 132 50 59 akce s názvem 
„Rekonstrukce silnice 11/150 Vilémovice - Pavlíkov". Výše 
dotace přidělená na rok 2004 zde činí 16,0 miliónů Kč. Komu 
jinému tato dotace byla přidělena, když ne kraji Vysočina, 
majiteli komunikace II/150? Jen pro upřesnění, ve stejné kapi-
tole pouze o pár řádků níže se objevuje dotace ve výši 32,4 
mil. Kč na rekonstrukci ledečského mostu. Moc dobře si 
vzpomínám, co mě osobně, starostovi města, všem zaměst-
nancům našeho investičního oddělení a dalším zainteresova-
ným dalo za práci, kolik jednání jsme museli na různých 
úrovních absolvovat, než se tato akce začala skutečně realizo-
vat. A opět záleželo pouze na vašem úřadu. Nechybělo mnoho 
a i tato dotace málem propadla. Dokázal bych pochopit Vaši 
argumentaci ohledně nevyřešených majetkových poměrů, 
ohledně problémů se stavebním povolením, ohledně problé-
mů s nesouhlasem ekologů apod., ale argumentovat tím, že 
tato dotace nebyla nikdy přidělena, mi připadá vaší funkce ne-
důstojné. 

Za ještě nehoráznější považuji tvrzení, že se nikdy nejedna-
lo o zrušení posádky Rychlé zdravotnické služby v Ledči nad 
Sázavou. Máme v ruce dopis tehdejšího ředitele této příspěv-
kové organizace kraje Vysočina MUDr. Sedláka ze dne 28. 4. 
2005, kde navrhují různé transformační změny v této organi-
zaci. Pod bodem n) je uvedeno: „zahájit jednání se zřizovate-
lem a HZS o možnostech přesunu výjezdové skupiny RZP 
z Ledče nad Sázavou do areálu HZS Světlá nad Sázavou - ter-
mín 2. pololetí 2006". Další komentář k tomuto problému dle 
mého není třeba. Buď se snažíte tuto skutečnost bagatelizovat, 
anebo spíše nevíte, co se ve Vámi zřízených organizacích při-
pravuje za Vašimi zády. 

Nemám zájem tento spor dále vyhrocovat. Zájmem města 
Ledeč nad Sázavou je spolupracovat jak s krajským úřadem, 
tak se všemi dalšími státními orgány tak, aby se Ledeč nad Sá-
zavou v rámci finančních možností co nejvíce rozvíjela ku 
prospěchu všech občanů a návštěvníků našeho města. Ale na 
některé nepravdy prostě reagovat musím. 

Jaroslav Doležal 
místostarosta města 

Ministr vnitra si prohlédl Barborku 
V pondělí 20. února 2006 v 9.00 hodin navštívil Ledeč nad Sázavou 

ministr vnitra ČR Mgr. František Bubian. Na ledečské radnici jej uvítal 
starosta města s místostarostou a radní ing. Zdeněk Tůma. Návštěva 
se uskutečnila na pozvání starosty města a měla následující program: 
9.00-9.15 přivítání na radnici, jednání svpředstaviteli města 
9.15-9.30 setkání s vedením Policie ČR (pplk. Bačkovský a major 
Wurm) 
9.30-9.45 setkání s vedení HZS (pplk. Nácovský a kpt. Hess) 

9.45-10.10 prohlídka budovy bývalé základní školy v Barborce 
10.10-10.40 setkání s novináři (MF DNES, ČTK, Vysočina, Cesta Vy-
sočiny) 

Hlavní bodem programu byla prohlídka opuštěné budovy ZŠ v Bar-
borce, kterou město nabídlo Policii ČR a finančnímu úřadu ke společ-
nému využití. Nabídka města ministra vnitra zaujala a hodlá ji 
podporovat tím, že přislíbil spoluúčást resortu ministerstva vnitra na 
krytí nákladů spojených s potřebnými úpravami budovy pro její navrho-

vané využití. 
Při jednání se zástupci policie a hasičů po-

tvrdil ministr vnitra opodstatněnost umístění 
těchto institucí v Ledči nad Sázavou. Zástupci 
města zároveň informovali pana ministra o po-
zici a historii města Ledeč nad Sázavou, které 
vždy bylo přirozeným spádovým centrem le-
dečského regionu, v nedávné minulosti do-
konce největším okresem v republice. S pozicí 
obce II. typu se doposud ledečská radnice ne-
hodlá smířit a bude i nadále vyvíjet snahy o zís-
kání statutu obce s rozšířenou působností. 
Proto v nynější situaci usiluje o zachování 
a pojištění všech důležitých institucí ve městě. 

Jednání se kromě výše uvedených osob 
zúčastnil i poslanec Parlamentu ČR ing. Petr 
Zgarba se svým asistentem panem Zdeňkem 
Chládem. 

Po návštěvě ministra vnitra jsme společně 
s místostarostou Doležalem seznámili přítom-
né novináře se současným děním a záměry 
v našem městě. Stanislav Vrba 

starosta města 
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Statistické údaje HZS územního odboru Havlíčkův Brod 
a ledečské požární stanice za rok 2005 

V uplynulém roce zasahovaly jednotky HZS okresu Havlíčkův Brod u 1112 mi-
mořádných událostí (předchozí rok 2004 to by to 1099 událostí). Z toho bylo 148 
požárů (předchozí rok 2004 bylo 114 požárů). Účast hasičů u dopravních nehod 
se počtem 289 mírně navýšila oproti předchozím letům. Proti roku 2004 se počet 
výjezdů na technické havárie (tj. otevírání uzamčených prostor z důvodu akutního 
nebezpečí, odstraňování větví a stromů, odstraňování překážek či obtížného hmy-
zu, vyprošťování osob z výtahů, havárie vodovodů v objektech) mírně snížil. Kon-
krétně v číslech se uskutečnilo 590 zásahů při technických havárií. Oproti tomu 
v roce 2004 bylo 752 podobných zásahů. Osmadvacetkrát vyjely jednotky k pla-
ným poplachům. Došlo k jedné události s podezřením na nebezpečnou zásilku 
s epidemiologickým obsahem, která se naštěstí nepotvrdila. 

Zbylý počet 55 výjezdů jde na vrub olejovým haváriím a úniků nebezpečných 
látek. Hasiči zachránili 91 osob hlavně při vyprošťování z havarovaných vozidel 
a evakuovali přes 90 osob z ohrožených objektů (např. zaplavené objekty). 

Pokud se detailněji podíváme na rozbor požárů, zjistíme, že škoda způsobená 
ohněm v loňském roce na území našeho okresu, dosáhla 10,17 milionu korun 
(předchozí rok 2004 to bylo 3,11 milionů). Snad dobrou vizitkou zůstává výše 
uchráněných hodnot majetku přes 185 milionů korun. Bohužel ve statistice požárů 
se vedle 8 zraněných osob (převážně lehká zranění) objevují tři úmrtí. 

V hasebním obvodu ledečských hasičů se v loňském roce zasahovalo při 198 
mimořádných událostech. Z toho bylo 26 požárů, 38 dopravních nehod, 125 tech-
nických pomocí, šestkrát jednotka vyjížděla k úniku nebezpečných látek a jeden-
krát se jednalo o planý poplach. 

Přestože došlo oproti roku 2004 ke snížení počtu výjezdů, počet usmrcených 
osob se zvýšil. Jedna osoba zahynula na následky dopravní nehody, dalším usmr-
ceným byl vodák, který se s partou svých kamarádů snažil sjet na raftu řeku Sáza-
vu ve Stvořidlech. Parta pěti mladíků se snažila sjet výše uvedený úsek řeky při 
jarních povodních, bohužel asi v polovině úseku došlo k převrácení raftu. Jak už 
bylo řečeno, jedna osoba zahynula, ostatní čtyři vodáci byli z rozbouřené řeky 

vích stromu) po třech 
mocí vrtulníku, 
se zmínil, že došlo 
požárech, bohužel 
v našem hasebním ob-
šlo o tragický požár 
dne 15. dubna 2005, 
telky domu usnuly 
vypukl požár. Obě se 

zadusily zplodinami hoření a ani po dlouhé resuscitaci se nepodařilo vrátit je k ži-
votu. Případ je o to smutnější, že jednou z usmrcených byla dva a půlletá holčička. 
V druhém případě se do hasičské statistiky zamíchal oběšený muž nalezený při po-
žáru rekreační chaty v obci Habrovčice. 

V závěru článku bych chtěl upozornit, že od února letošního roku přechází le-
dečská stanice do režimu tzv. bezobslužné. V případě výjezdu k mimořádné udá-
losti nezůstává v budově spojař (jak to bylo doposud), ale vyjíždí všichni 
příslušníci sloužící ve směně a budova je zajištěna proti vniknutí. Po dobu nepří-
tomnosti jednotky je možno jakoukoliv mimořádnou událost nahlásit na krajské 
operační středisko pomocí telefonu umístěného u vchodu do požární stanice. Sa-
mozřejmě dále platí čísla tísňového volání 150 a 112 od každého telefonního ope-
rátora, která vás spojí na centrum tísňového volání v Jihlavě. 

Kpt. Vítězslav Hess 

(kde se zachytili na vět-
hodinách vyproštěni po-

V úvodu článku jsem 
k úmrtí třech osob při 
všechna se odehrála 
vodu. V jednom případě 
v obci Hněvkovice ze 
kdy poté, co dvě obyva-
v podkroví, v přízemí 

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 PODHLEDY 
• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE 
• ROZVOZ 

OTEVŘENO: PO - PÁ 8 - 16,30 
SO 8 - 1 1 , 3 0 

TRITEX LUČÍCE 
s 569 48 91 16, 724 10 52 09 
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU! 

KOSMETICKÉ SLUŽBY 
Od 3. dubna 2006 b u d e diplomova-
ná zdravotní sestra ošetřovat lékař-
ským přístrojem 

LASEREM 
• trvalé odstranění ch loupků (hor-

ní ret, brada, tňsla, podpaží...) 
• trvalé odstranění žilek a p igmen-

tací 
• oblast fotoomlazení 
Nutnos t objednání, počet volných 
míst omezen! 
Informace na adrese: 
Choutková Marie 
Husovo nám. 141, tel.: 728 05 72 10 

Společně v sociálních službách 
Tento projekt je spolufinancován Evrop-

skou unii (Evropským sociálním fondem), 
státním rozpočtem České republiky a krajem 
Vysočina 

Jen málo našich spoluobčanů se může chlu-
bit tím, že oni sami ani nikdo z okruhu jejich 
blízkých nepotřebuje sociální nebo zdravotní 
služby. Být mladý, zdravý a bez jakéhokoliv 
sociálního handicapu je jistě velkou výhodou, 
která je však bohužel často pouze krátkou ži-
votní etapou. Proto, abychom dobře zvládli 
i období kritická, slouží nám všem zdravotní 
a sociální služby. Zatímco síť zdravotních slu-
žeb v našem regionu je všem občanům dobře 
známa a je poměrně vyvážená, sociální služby, 
jako je pečovatelská služba, stacionáře, pora-
denství , chráněné dílny, chráněná bydlení, do-
movy důchodců, raná péče, osobní asistence, 
domovy po matky s dětmi, azylové ubytovny 
apod., nebyly v našem regionu s ohledem na 
potřeby uživatelů dosud řádně zmapovány. 

Kraj Vysočina, který řadu těchto aktivit 
společně s městy a některými obcemi financu-
je, zahájil projekt „Komunitní plánování so-
ciálních služeb v kraji Vysočina" (KPSS), 
jehož cílem by mělo být zhodnocení sortimen-
tu služeb z pohledu uživatelů a efektivní vy-
užívání finančních prostředků pro podporu 
sociálních služeb. 

Město Světlá nad Sázavou, jako obec s roz-
šířenou působností, mělo možnost se přímo 
zapojit do projektu a tuto možnost také využi-
lo. Protože si však uvědomujeme, že rozsah 
služeb je často nadregionální (např. spádová 
území domova důchodců, stacionáře Petrklíč, 
charitní ošetřovatelské služby atd.), oslovili 
jsme i našeho největšího partnera, město Le-
deč nad Sázavou, a také ostatní obce, aby se 
společně s námi podílely na vzniku komunit-
ního plánu sociálních služeb našeho regionu. 
Velice jsme uvítali, že město Ledeč nad Sáza-
vou tuto nabídku přijalo a že můžeme spojit 
síly, poskytnout si vzájemně zkušenosti a na-
bídnout případné možnosti konkrétní spolu-
práce ve prospěch handicapovaných 
spoluobčanů. 

KPSS nebude ale pouze jen o spolupráci 
měst a obcí jako zadavatelů a často význam-
ných zdrojů financování. Nej užitečnějším 
krokem bude zapojení všech poskytovatelů 
sociálních služeb (Sociální centrum města 
Světlá nad Sázavou, Pečovatelská služba Le-
deč nad Sázavou, Oblastní charita Havlíčkův 
Brod, Fokus Vysočina Havlíčkův Brod, ÚSP 
Ledeč nad Sázavou, Centrum pro zdravotně 
postižené Havlíčkův Brod, stacionář ÚSVIT, 
Život 90, atd.) a hlavně zapojení uživatelů so-
ciálních služeb, jejichž názory jsou při zpraco-
vání těchto plánů nej cennější. Vítán bude 
samozřejmě i každý jiný podnět, který se so-
ciálními službami přímo nesouvisí, ale může 
pozitivně změnit kvalitu života obyvatel v na-
šem regionu. 

Pokud se nám podaří společným úsilím spl-
nit tento úkol, měli bychom mít ve druhé polo-
vině roku 2007 na stole KPSS celého regionu, 
který by měl být použitelný pro obě města 
a všechny obce při schvalování konkrétních 
akčních střednědobých plánů, uložených bu-
doucím zákonem o sociálních službách (v sou-
časné době projednáván již v senátu). 

Ing. Josef Maleček 
místostarosta města Světlá nad Sázavou 

S i P R O F l R J E A L 

PŮJČÍME VÁM 
6 000-160 000 Kč • bez ručitele 

VOLEJTE: 100 166 000 (zdarma) 
724 022 441 
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Tříkráloví koledníci letos 
vykoledovali pres 52 milionů Kč 
Tisková zpráva Sdružení Česká katolická 

charita z úterý 7. února 2006 
Koledníci charitní Tříkrálové sbírky 2006 

shromáždili do zapečetěných pokladniček 
částku 52 381 349,06 Kč. Výtěžek sbírky se 
nyní soustřeďuje na centrálním sbírkovém 
kontě, kam směřují i částky věnované jed-
notlivými dárci prostřednictvím složenek 
a bankovních převodů. Poté budou prostřed-
ky rozděleny na desítky projektů na pomoc 
lidem v nouzi. Část sbírky je určena na hu-
manitární a rozvojovou pomoc do zahraničí. 

„Chci opravdu velmi poděkovat všem, kteří 
se na sbírce podíleli - ať jako koledníci nebo ve-
doucí skupinek, organizátoři a jejich pomocní-
ci, stejně tak pracovníkům na úřadech, 
městským strážníkům i policii, kteří mnohde 
dohlíželi na bezpečí koledníků a samozřejmě 
všem, kdo do sbírky přispěli jakýmkoli darem," 
říká Marek Navrátil, hlavní koordinátor Tříkrá-
lové sbírky 2006. „Jsem zvláště rád, že se všich-
ni dobrovolníci ve zdraví vrátili domů," říká 
Navrátil. 

Koledování probíhalo v prvních dvou ledno-
vých týdnech, úřední rozpečeťování a sčítání 
obsahů posledních pokladniček bylo dokonče-
no minulý týden. Nyní probíhá na charitách 
kontrola dokladů a vyhodnocování sbírky na 
schůzkách „tříkrálových" asistentů. 

Téměř všechny domácnosti také obdržely 
dopis, ve kterém Charita děkuje za příspěvek 
a informuje, jak s vybranými penězi naložila 
v loňském roce. A pokud někdo koledníky ne-
potkal a chtěl by ještě přispět, může tak učinit 
přiloženou složenkou. Na rozdíl od anonymní-
ho daru do pokladničky může dárce při platbě 
složenkou či při platbě z účtu obdržet potvrzení 
o daru. 

Tříkrálovou sbírku pořádalo Sdružení Česká 
katolická charita (SČKCH) na celém území re-
publiky letos již po šesté. Do ulic se vypravilo 
13 151 skupin dobrovolníků, většinou dětí 
v doprovodu dospělého vedoucího. Koledníci 
lidem zazpívali, popřáli šťastný nový rok, na 
přání napsali svěcenou křídou na dveře 
„K+M+B 2006" a předali drobné dárky. Poté 
poprosili o příspěvek do kasičky na podporu 
projektů pro lidi v nouzi. Začátek koledování 
byl na mnoha místech doprovázen žehnáním 
koledníkům od biskupů a kněží, průvody, diva-
delními představeními či koncerty. „Sbírka má 
také duchovní rozměr a mohli jsme ji uskutečnit 
jen díky nesmírné podpoře dobrovolníků," říká 
Oldřich Haičman, generální sekretář SČKCH. 

Letošní vykoledovaná částka (52 381 349 Kč) 
je mnohem vyšší než v roce 2004 (43 239 672 
Kč). Kvůli mimořádným okolnostem (solidarita 
českých dárců s oběťmi úderu vln tsunami v ji-
hovýchodní Asii) měla sbírka zatím nej vyšší 
výnos do pokladniček v loňském roce (celkem 
57 485 545 Kč). Jsou však i výjimky - např. 
v Javorníku či v pražské arcidiecézi vykoledo-
vali letos víc než loni. 

Výtěžek ze všech pokladniček je shromáž-
děn na sbírkovém kontě 369-369369369/0800 
u České spořitelny, variabilní symbol 777 (na 
toto konto lze přispívat průběžně po celý rok). 
Z centrálního konta je pak výtěžek využit na 
podporu desítek konkrétních „domácích" pro-
jektů na pomoc rodinám a lidem v nouzi, senio-
rům a handicapovaným lidem v místech, kde 
byly peníze vykoledovány. Část je určena na 
humanitární pomoc do zahraničí, na koordinaci 
charitativní činnosti a na režii sbírky. 

Podrobné aktuální informace včetně výsled-
ků předchozích pěti ročníků Tříkrálové sbírky 
jsou na www.charita.cz s prokliky na stránky 
j ednotlivých diecézních Charit. Jan Oulík 

DOSTUPNÝ ÚVĚR PRO KAŽDÉHO 
• RUČENÍ NEMOVITOSTÍ 

• POTVRZENÍ PŘÍJMU 
TELEFON: 777 111 528 

Informační servis 
• Ocenění stonožkových pedagogů 

Jaroslav Kosprd, Jaroslava Příhodová a Dana Tůmová byli ve čtvrtek 2. března 2006 
na setkání stonožkových pedagogů v Litomyšli oceněni ministrem obrany Karlem 
Kuhnlem za jejich práci ve stonožkovém hnutí Na vlastních nohou. Ocenění sice spo-
čívalo v „pouhé" kytici růží a podání ruky, ale dostalo se ho z celé republiky pouze ne-
celým třem desítkám pedagogů. Prezidentka Hnutí Na vlastních nohou paní Běla 
Gran-Jensen představila ledečskou delegaci panu ministrovi jako jednu z prvních. Vy-
zdvihla iniciativu a dlouholetou spolupráci ledečské základní školy ve stonožkovém 
hnutí. Výsledkem této spolupráce je nezanedbatelný podíl ledečských dětí na charita-
tivní pomoci Stonožky po celém světě ve válkou sužovaných oblastech Bosny, Barmy, 
Beslanu, Bagdádu, Kambodži a opačně pořádání stonožkových akcí a návštěv v našem 
městě. Armáda ČR je patronem stonožkového hnutí, proto to ocenění od ministra 
Kuhnla, proto ta velkolepá říjnová akce Den s armádou ČR na ledečském závodišti, 
opakované návštěvy Běly Gran-Jensen a náčelníka generálního štábu AČR generálpo-
ručíka Pavla Stefky u nás v Ledči, vystoupení dívčího pěveckého sboru The JILLS 
v ledečském kostele a přítomnost ledečských dětí na vánočním koncertě v pražské Lu-
cerně. 

Společně s místostarostou Doležalem jsme ledečské pedagogy do Litomyšle dopro-
vodili a byli hrdi na pověst, kterou si ledečská základní škola díky stonožkovému hnutí 
vydobyla. Nemáme sice ve svých řadách Zlatého Ámose, nehonosíme se titulem Ta-
lent Vysočiny, ale máme se i na pedagogickém poli čím pochlubit. Jak Učitelské novi-
ny tak i Moderní obec přinesou z litomyšlského setkání svoji reportáž a ledečská 
základní škola v ní bude zajisté jmenována. 
• Založení o.p.s. Čistá Želivka 

Svazek obcí mikroregionu Ledečsko je jedním z devíti zakladatelů obecně prospěšné 
společnosti Čistá Zelivka, která vzniká z iniciativy zástupců měst a obcí v povodí Zeliv-
ky a přehradní nádrže Svihov. Dalšími zakladateli budou mikroregiony Posázavský kruh 
(Zručsko), Pelhřimov, Želivka (Čechtice, D. Královice), Zálesí (Humpolec), Stražiště, 
Košeticko, Český smaragd. Sídlo o.p.s. bude v Úpravně vody v Hulících. Společnost je 
založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regi-
onu povodí Zelivky, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického 
využití krajiny, ochrana životního prostředí se zaměřením na vodní zdroje, toky a vodní 
plochy. Heslem propagace je Čistá Želivka - investice do budoucnosti. 

Svazek obcí mikroregionu Ledečsko bude ve správní radě o.p.s. zastupovat pan Jo-
sef Váša, starosta Hněvkovic a v dozorčí radě pan Jan Jindra, starosta Horní Paseky. 
• Školská rada ZŠ Ledeč nad Sázavou 

Školská rada při ZŠ Ledeč nad Sázavou se v roce 2006 sešla již dvakrát. Nejprve 
v závěru loňského roku na své ustavující schůzi dne 15.12.2005 schválila svůj jednací 
řád, zvolila si předsedu a místopředsedu a projednala zprávu České školní inspekce. 

Následně dne 12. ledna 2006 se zabývala projednáním a schválením Výroční zprávy 
ZŠ Ledeč nad Sázavou za školní rok 2004/2005, přípravou školního řádu a návrhem 
rozpočtu ZŠ. 

Druhá letošní schůzka se uskutečnila dne 9.2.2006 a na tomto jednání byl schválen 
školní řád a návrh rozpočtu ZŠ na rok 2006. 

Školská rada ZŠ Ledeč n.S. pracuje ve složení: 
Stanislav Vrba - předseda 
Milan Štěpánek - místopředseda 
Josef Koubský, Mgr. Marie Čuchalová, Mgr. Jaroslava Bernáthová, Mgr. Petra Drá-

pelová, Iveta Vrbová, Jaroslav Doležal a Ing. Pavel Nácovský. 
• Dotace z programu Regionální kultura V. 

Město Ledeč nad Sázavou, Základní škola Ledeč nad Sázavou a Základní umělecká 
škola Ledeč nad Sázavou uspěly se žádostmi o podporu z krajského grantového prog-
ramu Regionální kultura V. V případě ZŠ se jedná o dotaci 15 tisíc korun na akci Matu-
rity devátých tříd (školní společenské pásmo s prezentací všech mimoškolních aktivit), 
ZUŠ obdrží 47 tisíc korun na Festival dechových orchestrů a Město Ledeč nad Sázavou 
získalo 9 tisíc korun na akci Ledečský majáles 06, který bude pořádat Informační cen-
trum ve spolupráci s oddělením školství a kultury MěÚ. Příspěvky z kraje Vysočina 
odpovídají 30 % plánovaných výdajů s pořádáním výše uvedených akcí. Na zpracová-
ní žádostí se podíleli pracovníci odboru samosprávy MěÚ Ledeč nad Sázavou ing. Pa-
velJSÍácovský a slečna Marcela Kvačková. 
• Školní kola soutěže § 11:55 

V měsíci únoru proběhla v našem městě školní kola soutěže § 11:55. Jedná se o zna-
lostní soutěž žáků šestých až devátých tříd základních škol či prvních čtyř ročníků ví-
celetých gymnázií. Základní škola uspořádala své školní kolo dne 21. února dopoledne 
v domě dětí a mládeže. Svoje znalosti zde změřili osmáci a deváťáci. Vítězství si odne-
slo družstvo z 9.D, které postupuje do oblastního kola. 

Na gymnáziu se školní kolo konalo dopoledne 24. února. Zde v soutěži primy, septi-
my, tercie a kvarty zvítězilo čtyřčlenné družstvo tercie a bude ledečské gymnázium re-
prezentovat na oblastním kole této soutěže, které se uskuteční dne 15. března od 10 
hodin v ledečské Sokolovně pod patronací domu dětí a mládeže. -sv-
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BILLA nabízí: (pokračování ze strany 1) 
Vybudování svojí prodejny o ploše 850 m2 s přiléhajícím objektem 

zásobování a kinokavárny (celková zastavěná plocha 1400 nT). Součás-
tí stavby bude i veřejné parkoviště. 

Projekt obchodního domu BILLA je řešen jako polyfunkční objekt 
obsahující kinokavárnu a plnosortimentní supermarket s potravinami, 
drogerií a domácími potřebami. Stavba je situována převážně na měst-
ských pozemcích v místě stávajícího kina, tržnice a domů v sousedství 
autobusového nádraží. 

Stávající budovy v tomto území (kino, domy čp. 52, 53 a 46) budou 
na náklady investora zdemolovány. Jako kompenzace městu bude vybu-
dována nová kinokavárna o kapacitě 85 míst (tři místnosti + bar + soc. 
zázemí) v patře obchodního objektu a jako samostatná stavba kancelář 
pro obsluhu autobusového nádraží. Kinokavárna a kancelář budou 
v majetku města. Celková výměra potřebných pozemků činní cca 4100 
m2. Nabídnutá cena 500,- Kč/m2. 

Harmonogram výstavby: 07/2006 - 03/2007. 
V marketu BILLA najde nové zaměstnání 30 místních lidí, prodávat 

se zde bude min. 6500 položek výše uvedeného sortimentu zboží v růz-
né cenové relaci. 

Při prvním jednání, které proběhlo již 2. března 2006, nás zástupci 
BILLY informovali o možném zkrácení harmonogramu výstavby na 
12/2006. Jsou ochotni přistoupit na bankovní záruky během výstavby 
marketu, jsou dohodnuti s majitelem současné tržnice o odkoupení po-
zemku, jsou připraveni splnit naše požadavky na provedení demolic, 
výstavbu objektů kinokavárny a autobusové čekárny, veřejného a auto-
busového parkoviště, úpravu navazujících komunikací, zachování do-
minantní zeleně. Další jednání s BILLOU proběhne koncem tohoto 
měsíce. Kromě starosty a místostarosty se prvního jednání částečně 
zúčastnili i zastupitelé RNDr. Policar a ing. Tůma. 

Společně s nimi jsme v sobotu 4. 3.2006 soukromým autem navštívi-
li market BILLA v Humpolci a market TESCO v Mikulově. TESCO 
v Mikulově je první „malé" TESCO v ČR. Nenašli jsme zde elektroni-
ku, domácí potřeby a nábytek, jak jsme zvyklí v prodejnách této značky. 
Cenově je sice TESCO níže, ale i v BILLE lze nalézt zboží nižší cenové 
úrovně. Při pečlivějším výběru může rozdíl v ceně na 100,- Kč nákupu 
činit pouhých pár korun. Naše porovnání obou marketů vyznělo jedno-
značně pro BILLU. 
Jaký bude další postup? 

Zastupitelstvo města se otázkou výstavby marketu bude zabývat na 
svém pracovním zasedání dne 13. března. Bude ustanovena pracovní 
skupina ze členů ZM pro vyjednávání se zástupci BILLY. Naší snahou 
bude dojednat dobré smluvní podmínky včetně patřičných záruk. Bude-
me požadovat i vhodné stavební řešení objektu doplněné o výraznější 
architektonické prvky. Budeme upřesňovat konečnou podobu interiéru 

kinokavárny, počet a velikost sálů a jejich zázemí i podobu a velikost 
autobusové čekárny. 
Co výstavba marketu BILLA městu přinese? 
- vyřešení neuspořádané lokality u autobusového nábřeží 
- demolici odstrašujících objektů u autobusového nádraží 
- výstavbu nového objektu kinokavárny jako náhrady současného 

městského kina 
- multifunkčnost kinokavárny - kino, společenský sál, internetová ka-

várna, soc. zázemí 
- výstavbu nové čekárny 
- vyřešení parkovacích potřeb v lokalitě Hrnčíře a rockového klubu 

v Prádelní ulici 
- vyřešení majetkových vztahů k pozemku městské tržnice 
- zisk z prodeje pozemků a převedení kinokavárny a čekárny do majet-

ku města 
- další nabídku obchodních služeb a konkurenci stávajícím prodejnám 
- nabídku 30-ti nových pracovních míst 
Co město Ledeč nad Sázavou realizací marketu BILLA ztrácí: 
- monopolní postavení současných prodejců! 
- budovu současného zchátralého kina!! 

Jsme si vědomi, že se jedná o obrovský zásah do charakteru městské 
zástavby v blízkosti centra města, o nepříjemnou konkurenci pro menší 
obchodníky, o zásadní a nevratné rozhodnutí. Proto budeme k dalším 
jednáním přistupovat velice obezřetně a se snahou dojednat pro město 
Ledeč nad Sázavou ty nejvýhodnější podmínky. 

Stanislav Vrba, starosta města • • • 

EDEČ nad Sázavou 

Studie Supermarketu BILLA a kinokavárny v Ledči 
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mflGnCTOVfl HORfl 
Bývá to vánoční doba „v bílém", jak se 

sluší na ten čas, ale ta letošní byla opravdu 
štědrá. Pro někoho snad až příliš. Přesto ne-
odradila skupinu více jak třiceti účastníků 
skautského tradičního pochodu na Mele-
chov. 

Sešli se tu z Kutné Hory, Světlé, Havlíč-
kova Brodu - i z Ledče. Ti poslední, bohu-
žel, v počtu, který není pro tohle zakládající 
středisko, které stálo u zrodu té čtyřicetileté 
tradice, příliš potěšující. Přišel pouze jediný 
- a shodou okolností právě ten, který stál 
u jejího vzniku a za těch čtyřicet let ani jedi-
nou z těch vánočních skautských akcí nikdy 
nevynechal. Má snad skončit ta pěkná tradi-
ce, která vytrvala a konala se nepřetržitě, 
rok co rok, i v době, která skautům nebyla 
vůbec nakloněna - spíše právě naopak? 

Shodou okolností právě ten nejstarší z le-
dečských Old-skautů ještě jakžtakž zachra-
ňoval to, co zbylo z tradice vánočních 
pochodů „Svatoštěpánských" či „Pro kole-
du na Melechov", jak se jim říkalo, na vr-
chol místní dominanty okolních vrchů, na 
Melechov (713). Vždy a za každých podmí-
nek! Nebyly někdy ideální pro ten celoden-
ní výlet, ale co se dá čekat v tuhle zimní 
dobu? Letošní zvlášť nebyl snadný - již le-
sem od posledních chalup až přes půl metru 
hluboká sněhová pokrývka. Prošlapávání 
cesty a nahoře u rozhledny malý ohýnek na 
zahřátí snad spíše jen pohledem. Ze se roz-
hořel a hřál po celou tu dobu, kdy se tam 
těch dvaatřicet ze Světlé, Brodu a Kutné 
Hory a k tomu ten jediný z Ledče - náhodou 
nejstarší mezi nimi - těšili dobrému pocitu 
z překonání náročné cesty, namáhavému 
výstupu o značném výškovém rozdílu a vy-
sokým sněhem. 

Pro ledečské Old-skauty, i kdyby to bylo 
jen pro toho jediného, stále zůstává „Mag-
netovou horou", místem už celých šedesát 
let od roku založení střediska v roce 1945, 
spojeným s tradicí a pamětí těch, kteří před 
šedesáti lety zakládali ve městě skautskou 
organizaci. Nedivte se, že na závěr použiji 
slov pana Wericha, která mohou platit - spí-
še stále platí, a to i tentokrát: „Neříkej, že 
nemůžeš, když nechceš, protože může přijít 
den, kdy budeš chtít a nebudeš moci!" 

S.Dalton 

Kurz účetnictví 
V březnu zahajujeme rekvalifikační kurz 
Ekonomika a účetnictví - aplikace na PC. 
Absolventi by měli být schopni vést samo-
statně účetnictví, včetně zpracování závěrek 
a zhotovení daňového přiznání pro FÚ. 
Tento kurz pořádáme ve spolupráci s Úřa-
dem práce Havlíčkův Brod. Rozsah je 120 
hodin. Ukončení v květnu 2006. 
Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integro-
vaná střední škola Ledeč nad Sázavou, Hu-
sovo náměstí 1 
tel. 569 726 042, 731 612 320 - Ing. Bouma, 
e-mail vosiss.ekonom@leden-net.cz 
www.gvi.cz 

BUDEME BOURAT MĚSTSKÉ KINO? 
Rada místního sdružení ODS se zabývala usnesením Zastupitelstva města Le-

deč nad Sázavou ve věci přijatého usnesení prioritně přijmout nabídku obchodní-
ho řetězce Billa na výstavbu marketu v památkové zóně v západní části Husova 
náměstí, v souběhu ulic Tyršovo nábřeží a ulicí Hrnčíře v místě, kde se také na-
chází budova městského kina, která má být tímto rozhodnutím demolována. Míst-
ní sdružení ODS přijalo v této věci názor: 
1.) MS ODS nechce a nezpochybňuje demokratičnost rozhodování v této věci, 

které v současné době plně spadá do kompetence tohoto orgánu a naši zástup-
ci využili možnosti plně vyjevit svůj názor ve věci rozhodování o přijetí na-
bídky od obchodních řetězců Billa, Penny a Tesco. 

2.) Domníváme se však, že byla porušena v minulosti přijatá usnesení ve věci 
prioritních úkolů k objektu kina, které mělo být v budoucnu přestavbou upra-
veno na víceúčelové kulturní zařízení. 

3.) Nezpochybňujeme potřebu města získat pro občany velkokapacitní obchodní 
zařízení, ani jeho umístění v centrální zóně města, i když územním plánem 
města v roce 1996 bylo toto území označeno za velmi cenné pro potřeby v ob-
lasti kulturního rozvoje města. 

4.) Konstatujeme, že pro tyto záměry územního plánu nebylo v minulosti toto 
území pro tyto aktivity nabízeno a jediný zájemce, který ZM předložil návrh -
byl ZM odmítnut. 

5.) Bylo však chybou, že členové zastupitelstva nedostali pro své rozhodování od 
odborných orgánů městského úřadu prvořadě vyjádření památkářů a napří-
klad i od zpracovatele územního plánu, ze kterých by bylo zřejmé, za jakých 
podmínek je možné tento záměr realizovat. 

6.) Vyjadřujeme však i naše přesvědčení, že při splnění určitých podmínek je rea-
lizace tohoto záměru možná, i když určitě preferujeme umístění většího ob-
chodního centra mimo území centra města, které je již značně dopravně 
přetížené. Druhý náš pohled je, že pro návštěvníky města, kteří přicestují ve-
řejnou dopravou, především autobusy, je tato poloha velice příznivá. 

7.) Předložený záměr obchodního řetězce Penny prokázal, že je možné najít řeše-
ní, kdy je možné opustit krajní variantu, kterou je demolice budovy kina. Tato 
budova má nepochybně svoji historickou, ale i architektonickou hodnotu. 
Rozhodně současný nedostatek finančních prostředků na rekonstrukci není 
důvodem k likvidaci. Tak bídně na tom tento objekt není. Například nabídka 
řetězce Penny byla přispět na nutné úpravy 6 mil. Kč. Hrubým odhadem by se 
dalo usoudit, že tato částka by kryla rekonstrukci střešního pláště, novou elek-
troinstalaci a plynové vytápění a komplexní rekonstrukci sociálního zařízení 
a vylepšení interiéru. 

8.) Prioritní nabídka řetězce Billa rozhodně nabídkou zřízení videokavárny s ba-
rem není plnohodnotnou nabídkou za likvidované kino, které možnou budou-
cí úpravou by svoji kulturní úlohu ještě navýšilo. Docházka dětí a mládeže do 
kinokavárny na dětská představení je těžko představitelná. Návštěva výukově 
vhodných filmů základními školami prostřednictvím kinokavárny se nám jeví 
jako nemožná. Pro přechodné období do celkové rekonstrukce kina j e kinoka-
várna určitým fešením. Je možné, že bylo jen otázkou vedení dalších jednání, 
zda by předvybraný uchazeč podmínku příspěvku na rekonstrukci kina nepři-
jal. 

9.) Stávající budovu kina vnímáme jako zařízení, které j e svojí zatím jen filmo-
vou nabídkou zázemím nejen pro obyvatele města Ledče nad Sázavou, ale 
i pro celé široké území, kdy v poslední době jsou běžné návštěvy až ze Zruče 
nad Sázavou, kde kino nedávno zaniklo. Zařízení, které plní i regionální úlo-
hu, na které se letitě podílel široko daleko nej lepší „kiňák" pan Pražák, si naše 
kino zasluhuje, aby mělo podporu členů zastupitelstva i v budoucnu. 

10.) Názorově sdělujeme, že j sme připraveni podpořit každá další rozhodnutí, kte-
rá v tomto území zachovávají prostor pro budoucí úpravy městského kina a ne 
ta rozhodnutí, která toto zařízení likvidují. Všechny výše uvedené názory 
jsme přijali při plném vědomí, že toto území disponuje prostorem, který je ve-
likostně dostatečný pro realizaci investičních záměrů vybraného uchazeče na 
výstavbu marketu. 

Tento formulovaný názor j e veřejným oslovením všech současných členů zastu-
pitelstva, zda by nebylo ještě možné přijaté rozhodnutí korigovat ve věci kina. Do-
předu odmítáme názor, že toto má být obstrukcí pro realizaci záměru, který se 
v minulosti nedařilo naplnit. Je to však poslední možnost záchrany tohoto objektu, 
při vědomí, že sami zástupci ODS v ZM nemají možnost bez další podpory tento 
záměr zvrátit. Další pozdější prohlášení po likvidaci objektu jsou bezvýznamným 
„mlácením prázdné slámy". 

4. března 2006 Místní sdružení ODS v Ledči nad Sázavou 
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Na návštěvě v ZUŠ 
Literárně dramatický obor je jedním ze čtyř vyučovaných oborů v základní umělec-

ké škole. Jeho hlavním posláním je rozvoj uměleckých vloh dítěte k divadelní a sloves-
né činnosti. Děti jsou v tomto oboru vedeny k tvořivé činnosti dramatické, přednesové 
a literární, které prohlubují u dítěte schopnost citového prožitku a estetického vnímání 
světa. Výuka probíhá v přípravném studiu (pro děti sedmileté) a základním studiu I. 
stupně (od osmi let v délce studia 6 let) a II. stupně (v délce 4 let). 

V ZUS Ledeč n.S. jsou děti vedeny učiteli Terezou Šťastnou a Tomášem Doležalem. 
Tématem lednových a únorových hodin skupiny 13-151etých žáků literárně drama-

tického oboru ZUŠ byl Pravěk, aneb putování časem. Jedním z úkolů žáků bylo vy-
myslet příběh s využitím pěti zadaných slov - jak, to už bylo na dětech. Nabízíme vám 
ukázku jedné z vytvořených prací. 
Pět slov: pazourek, přátelství, kly, bahniště, oheň 

Byla jednou jedna dívka Matu. A ta měla kamaráda Ukla. Oba se měli rádi, ale jejich 
rodiny se nenáviděly a jednoho dne se rodina Matu rozhodla opustit kmen. A tak se 
Matu s Uklem rozloučila a odešla. 

Uklovi se velice stýskalo, zjistil, že je do Matu zamilován a že bez ní nevydrží. Proto 
sej í rozhodl najít. Vzal si na cestu jen pazourek a vyrazil. Ale ať hledal, jak hledal, ni-
kde ji nemohl najít. Jelikož už byla tma, ukončil pátrání a usnul. V noci ho něco vzbudi-
lo. Rychle si vzal pazourek a šel hledat zdroj hluku. Najednou uviděl mládě mamuta 
bez jeho rodiny. Ukl ze zkušenosti věděl, že i mláďata jsou nebezpečná, a že ho musí 
zabít. Potichu se tedy blížil k mamutímu mláděti. Když byl už skoro u něho, vykřikl: 
„Ko Matua keva dela!" (Za mou lásku Matu) a zabodl pazourek mamutovi přímo do 
hrudníku. Mamut sebou chvíli házel, ale potom mu „ztuhla krev v žilách" a umřel. Ukl 
si vzal jeho kly a šel hledat Matu. Najednou uviděl v dáli oheň. Byl to docela malý pla-
mínek a Ukl se rozhodl jít přímo za ním. 

Když už byl skoro u ohýnku, uslyšel křik: „Batua kes!" ( Pomoz nám, osude). Ukl 
neváhal a zahájil akci s názvem: „Matua dikto ka? " (Matu, jsi to ty?). Najednou uviděl 
Matuinu rodinu a rozhodl se jim pomoci. Všichni byli v bahništi a topili se. Vytáhl tedy 
Matuinu matku Kélu a otce Dudofuka a malého Keksíka, Matuina bratra, pomocí klů. 
Jen Matu nikde nebyla, zeptal se tady Kély: „Mokva Matu?" (Kde je Matu?). Kéla od-
pověděla: „Ukl, thoria mito sei! Batua hr batua Ukl." (Ukle, Matuje pod bahnem, po-
moz jí i nám, Ukle). Ukl neváhal a skočil do bahna. Byl tam už nějakou dobu a pořád 
nic. Ale najednou se vynořil i s Matu. Matu žila a po několika hodinách se probrala. 
Ukl ji požádal o ruku. Rodina souhlasila a všichni se vrátili zpět do jejich kmene. 

Matu si Ukla vzala a jestli neumřeli, žijí tam dodnes. 
Adriana Klimentová (13 let, 1. ročník) 

Den otevřených dveří v literárně dramatickém oboru ZUŠ 
Zveme vás na návštěvu ve čtvrtek 16. března v 16 hod. do učebny LDO v ZŠ Ko-

menského ul. Přijďte se podívat, rádi vám ukážeme, jak v hodmách pracujeme! 
Tereza Šťastná, učitelka LDO 

r O 

Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
• VEDOUCÍHO NÍZKOPRA-

HOVÉHO CENTRA 
• SOCIÁLNÍ 

PRACOVNÍK/PRACOVNICE 
• ASISTENT/KA SOCIÁLNÍHO 

PRACOVNÍKA 
NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA 
VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 

Požadujeme: 
- VŠ nejlépe sociálního, případně pe-

dagogického směru 
- manažerské schopnosti 
- komunikační dovednosti 
- velmi dobrou úroveň práce s PC 
- předpoklady a zkušenosti s přímou 

prací s dětmi a mládeží 
- kreativitu, flexibilitu 
- morální předpoklady 
- řidičský průkaz skupiny B 

Nabízíme: 
- práci s dětmi a mládeží 
- možnost dalšího vzdělávání v oboru 
- práci v mladém kolektivu 

Motivační dopis, životopis, kopie do-
kladů o vzdělání, fotografii a telefonic-
ký kontakt zasílejte nejpozději do 17. 
3. 2006 na adresu: 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
Žižkova 280 
580 01 Havlíčkův Brod 
nebo e-mail: 
sekretariat@hb.caritas.cz 

Masopustní průvod masek 
Opět po roce na mastný čtvrtek 23. února po 14. hodině 

prošel naším městem masopustní průvod masek. Sraz účast-
níků maškarního průvodu byl před areálem Mateřské školy 
na Stínadlech, kde sídlí i stacionář Petrklíč. Z jeho iniciativy 
se celá akce konala. Průvod masek pak zamířil po trase 

M. Majerové, Na Rámech, Lovčen, Komenského, Náměstí 
Svobody, Mostecká na Husovo náměstí, kde jej přivítali sta-
rosta a místostarosta města. Za policejní asistence a za do-
provodu Blažkovy kapely se několik desítek maškarádů 
v nejhustším dopravním provozu shromáždilo na náměstí 

u mariánského sousoší, kde se j im dosta-
lo občerstvení v podobě teplého čaje 
a sladkostí. Blažkova kapela navíc obdr-
žela od vedení města i dvě lahve Tuzemá-
ku a vyhrávala jak za mlada. 

Spontánní a veselá akce by se neusku-
tečnila bez pomoci a aktivity zaměstnanců 
stacionáře, knihovnic z městské knihov-
ny, Blažkovy kapely, policejního dopro-
vodu v osobách pánů Wurma a Lepešky, 
do průvodu přivedly svoje děti i vychova-
telky ze školní družiny. Akce byla uspořá-
dána ku příležitosti 15. výročí vzniku 
Oblastní charity H. Brod, která je zřizova-
telem stacionáře Petrklíč. Jeho klienti šli 
samozřejmě v čele průvodu. 

Všem jmenovaným i nejmenovaným 
účastníkům děkuji za pomoc a účast a za 
rok opět nashledanou. Iveta Vrbová 

vedoucí stacionáře 
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Máme šikovné děti! 

Soutěžící ve hře na dechové nástroje: zleva Petr Horný, Vít Po-
borský, Ondřej Martinek, Jitka Poborská, Miroslav Peca, Jan 
Jahn, Kristýna Veletová, Petr Veselý, Dominik Krejčík 

zpěv 
Miroslava Rosičková 
Barbora Hamajdová 
Petra Blažková 
Denisa Budilová 
Pavla Kolářová 
Lucie Vadinská 

- 1. místo 
- 2. místo 
- 3. místo 
- 3. místo 
- čestné uznání 
- čestné uznání 

Letošní únor byl pro děti Základní umělecké školy v Ledči 
n. S. měsícem soutěžním. Začátkem února se uskutečnila v Hav-
líčkově Brodě okresní kola soutěží ZUS ve zpěvu a ve hře na de-
chové nástroje, ve fotosoutěži ve Zruči n. S. se prezentovali naši 
výtvarníci a v Chotěboři měli svá klání žáci literárně dramatic-
kého oboru. Je velice potěšitelné, že se ledečští mladí umělci 
v nelehké konkurenci neztratili - naopak získali řadu velice pěk-
ných cen. 
Výsledky okresního kola soutěže hudebního oboru: 
zobcové flétny 
Tereza Brabcová - 1. místo 
Zuzana Jeřábková - 1. místo 
Rostislav Berka - 2. místo 
Barbora Wolfová - 3. místo 

Soutěžící žáci ve hře na zobcovou flétnu 
Zuzana Jeřábková, Rostislav Berka, Tereza Brabcová, Barbora 
Wolfová 

klarinety 
Jan Jahn 
Ondřej Martinek 
Petr Horný 
alt. flétna 
Dominik Krejčík 
příčná flétna 
Kristýna Veletová 
saxofon 
Vít Poborský 
trubka 
Miroslav Peca 
tenor 
Petr Veselý 
Jitka Poborská 
pozoun 
Karel Malimánek 
Jitka Poborská 

- 1. místo 
- 1. místo 
- 3. místo 

- 1. místo 

- 2. místo 

- 1. místo + postup do krajského kola 

- 2. místo 

- 1. místo - tenor 
- 2. místo - tenor 

- 1. místo + postup do krajského kola 
- 2. místo 

Lucie Vadinská, Miroslava Rosičková, Benisa Budilová, Petra 
Blažková, Barbora Hamajdová, Pavla Kolářová 

Okresní přehlídka recitátorů 
Žákyně literárního 
oboru ZUŠ Markéta 
Prchalová se zúčast-
nila okresní přehlíd-
ky recitátorů starších 
15 let konané 16. 2. 
2006 v Chotěboři. 
Svým pěkným výko-
nem vybojovala po-
stup do krajského 
kola v Třebíči. 

Fotosoutěž 
Deset žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Ledči 
nad Sázavou se dvaceti pěti fotografiemi představuje na výstavě 
pořádané Fotoklubem Zruč nad Sázavou ve spolupráci s od. kul-
tury MěÚ Zruč n.S. a společností Minolta Photo Imaging, s.r.o. 
V prostorách zručského zámku v sobotu 18. února 2006 ve 
14.30 hod. proběhla vernisáž s předáváním cen. I naši žáci zís-
kali tři ocenění. V kategorii A do 15 let - Jana Panská a Denisa 
Kudrnová, v kategorii B nad 15 let - Denisa Vránová. 

Denisa Vránová, Denisa Kudrnová, Jana Panská 

Za každým hezkým umístěním jsou samozřejmě hodiny mra-
venčí práce jak ze strany dětí, tak učitelů. Děkujeme všem dě-
tem za pěkné výkony, jejich rodičům za podporu, učitelům 
za přípravu a všem dohromady za dobrou reprezentaci! 

Jana Laudátová, ZUS Ledeč n. S. 



k R O K R k Y 

1881 
Dne 8. března 1881 byla velká voda, sahala až k domu A. Mo-
ravce č. 138 zde a č. 76 zde (rozuměj v Ledči). 
Dne 25. března 1881 č. 150 usneseno stavětí most železný za 
purkmistra Jana Hasáka. 
1891 
Dne 5. března 1891 při velké výšce vody šly ledy. 6. března. 
Byla velká povodeň a zbylými krámy po březích byl dřevěný 
obecní most přes řeku Sázavu sražen, strženy trámy, pánky vo-
dou odplaveny, jen zábradlí pozůstalo. Při komisi dne 8. března 
1891 uznáno, že zasazením nových trámů, pánků, stáhnutím zá-
bradlí, novými šrouby má starý most, co most prozatímní, býti 
upraven a nový most železné konstrukce na místě, kde domy čp. 
83-84 (ty zde stojí), do listopadu 1891 zbudován. 
1926 
Starosta města Josef Křivohlavý po velmi dlouhé a rušné debatě 
dal Vratislavu Winiarskému, jako úředníku městského elektrá-
renského podniku, výpověď z tohoto zaměstnání pro neschop-
nost. 
Zamítnuta žádost Antonie Kloutvorové v snížení nájmu z kio-
sku na náměstí. Roční nájemné činí 130 Kč. Antonii Horáčkové 
uděleno povolení k postavení řeznického krámku na části veřej-
ného statku v Nádražní ulici. 
Stavitel František Vorlíček v Ledči bude vybídnut, aby na stav-
bě silnice pod Septouchovem do Bohumilic zaměstnával místní 
dělníky a aby dělníkům platil vyšší mzdy dle kolektivní smlou-
vy. To samé se stane i ohledně stavby silnice v Pivovarském 
údolí. 

1931 
Dne 24. března intervenovali zástupci města v Praze u Státního 
pozemkového úřadu o příděl hotelu „Zlatá Praha" a u zemského 
výboru o stavbu nemocnice. Povoleny novostavby domů Bedři-
chu Kopeckému pod hřbitovem a Gustavu Holíkovi Na Rá-
mech. 
1936 
V březnu tohoto roku vysázeny stromy na vodojemech, v třeš-
ňovce na Septouchově, třešně v aleji u zahradníka Rudla, dopl-
něno stromoví na tržišti a v zahradě obecního domu čp. 16. 
Pokračuje se na dostavbě vodovodu. 
1941 
I bezpečnost obyvatelstva byla stále více ohrožena, protože po-
zvolna vzrůstala moc britského letectva a toto začalo s nočním 
i denním bombardováním zemí obsazených Německem. V dů-
sledku toho bylo opět obnoveno nařízení o zatemňování, které 
bylo po porážce Polska zrušeno. V březnu bylo také nařízeno 
budovat v domech protiletecké kryty. 
I když veřejný stavební ruch od počátku války je stále menší, 
přece dochází k menším pracím. Začíná se s přípravami na pře-
klenutí potoka Hutního u římskokatolického kostela a potoka 
v Hrnčířích. Na tyto práce povolilo ministerstvo 55% subvenci 
(10.3. 1941). 
V téže době Okresní úřad v Ledči našemu městu nařídil výmě-
rem ze 7. března postavení nových veřejných jatek z toho důvo-
du, že dosavadní jatky patřící podílníkům v Ledči, nynějším 
požadavkům nevyhovují. Po ročním jednání byly jatky zveřej-
něny za náhradu 181 253,30 K. 
Jako každého roku, tak i letos provedlo město určité úpravy 
v sadech na Septouchově a byly ořezány lípy na náměstí za 
obecní školou. Ve snaze, aby naše město bylo co nejvíce propa-
gováno, přistoupila obec za člena Klubu českých turistů (10. 3. 
1941), jemuž také poslala propagační materiál. V městské radě 
bylo také usneseno (31.3.) vyžádat si seznam českých letovisek 
a zjistit, zda už je mezi těmito uváděna Ledeč n. S., případně po-
žádat o zařazení. ok 

Chval každý duch Hospodina 
i Ježíše, jeho syna, 
udeřila desátá hodina. 
Opatrujte světlo, oheň, 
ať není žádnému škoden, 
odpočívejte spánembohem! 

Desátá hodina a první čtvrt, 
mnohým lidem život 
ta přijde nenadále, 
sebere žebráka i krále 

Pro budoucno bude jistě také zajímavé poznamenat, že před pa-
desáti lety - dnem 1. dubna 1956 byla v našem městě zrušena funkce 
městského ponocného. O ponocných se mimo jiné dozvídáme, že: 
V roce 1924 zemřelo v Ledči 26 dospělých osob, mezi nimi i dlouho-
letý ponocný Jan Radoš. Byl raněn mrtvicí při konání své povinnosti 
dne 19. září 1924. Novým ponocným byl zvolen Antonín Pfeffr 
z Ledče, odměna 15 Kč za každou noční hlídku. 24. srpna 1926 žá-
dají ponocní Korejtko a Tyl o přidělení služebního pláště. 11. 11. 

1949 odchází do důchodu ponocný Antonín Skála (jméno si dal po r. 
1945 místo původního Pfeffer). Místo něho s okamžitou platností 
přijat za ponocného Josef Píška, dělník, s hodinovým platem 12,20 
Kčs. Dále obdrží zřízenecký oblek, bude vzat do přísahy a přidělena 
mu služební zbraň. 

1953 - místo městského ponocného p. Písky převzal ponocenství 
Josef Semerád, kartáčnický mistr. 

i^fexf míwiy i i 



PŘEHLED VÝSTAV 
DŘEVOŘEZBY - náboženská tematika Ja-
romír Ryšavý - Ledeč nad Sázavou 
Galerie městského muzea 1 .4 . - 28. 5. 2006 
OBRAZY MALOVANÉ FOTOAPARÁ-
TEM Ing. Pavel Nácovský - Ledeč n. S. 
Galerie hradu (vězení) 1. 4.-30. 4. 2006 
(Z bitvy o Notorburg 2005) 
MY Z HRADU V. Základní umělecká škola 
- Ledeč nad Sázavou 
Galerie městského muzea a galerie hradu (vě-
zení) 1. 6.-29. 6. 2006 
VÝSTAVA LESNÍHO HISTORICKÉHO 
SKLA Pavel Čermák - Nová Ves 
Galerie městského muzea 1. 7.-30. 7. 2006 
VÝSTAVA OBRAZŮ - surrealismus Milan 
Fiala - Ostrava 
Galerie hradu (vězení) 1. 7.-30. 7. 2006 
VÝSTAVA OLEJOMALEB Vladimír Zu-
bov - Kutná Hora 
Galerie městského muzea 2. 8.-3. 9. 2006 
VIDĚNO OČIMA LAIKA - fotografie 
Martina Černá - Praha 
Galerie městského muzea 6. 9.-29. 9. 2006 
KRAJINOMALBY + SAMOROSTY Len-
ka Říhová, Josef Vosika - Zruč na Sázavou 
Galerie městského muzea 1. 10.-29. 10. 2006 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
3.3. Hotovcová Františka 

Pivovarská 634 
80. narozeniny oslaví 
3.3. Kopřiva Stanislav, Hradní 734 
19. 3. Rajdlová Josefa, Na Potoce 192 
90. narozeniny oslaví 
8.3. Jelínková Marie 

M. Majerové 657 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 
Narozeni 
Františka Staníčková 
Michael Tvrdík 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 
Zemřeli 
Hrabalová Miroslava 
Laszenko Ludmila 
Malášek Zdeněk 
Sobotka Josef 
Panský Jiří Po Shakespearově Romeovi 

a Julii a Snu noci Svatojánské 
Vás nyní 

MIMOCHODEM 
zveme na představení Moliérovy hry 

LAKOMEC 
konané ve dnech 7.-9. dubna 2006 

od 19 hod. v sále gymnázia v Ledči n. S. 
Hra díky svému tématu stále aktuální i, 

a možná právě, v dnešní době. 
Komedie o tajných láskách, neposlušných 
dětech, zlobivých rodičích, spoustě lží, jed-

né pokladničce, ale hlavně o penězích. 
V hlavní roli - Jan Vrzáček 

Kontakt: www.mimochodem.com 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme prostřednictvím Ledečských 

novin HZS v Ledči nad Sázavou za příklad-
nou a obětavou práci při hašení požáru. Díky 
jejich včasnému a profesionálnímu zásahu 
nám zůstala střecha nad hlavou. 

Děkují Novákovi z Ostrova 

VZPOMÍNKA 
Dne 20. března 2006 uplyne 10 smutných 

let od úmrtí paní Růženy Pařízkové z Ledče 
nad Sázavou. 

Stále vzpomínají dcery Jana, Zdena, vnu-
ci Petr a Pavel a vnučka Lenka. 

SNADNÉ PŮJČKY PRO KAŽDÉHO 
Neprojdete v bance? Zkuste to u nás! 

Kontakt: 728 672 975 

KINO - DUBEN 

AŽ SE JARO ZEPTÁ, mohou místní mladí fotbalisté prohlásit, že se přes zimu pečlivě připravovali. Mimo jiné se zúčastnili futsa-
lového turnaje VYSOČINA (zúčastnili se - Žďár n. S., N. Město, Chotěboř, Pelhřimov, Třešť, Světlá n. S., Bedřichov, Pohled, M. 
Budějovice, Stoky, Brtnice, Ledečn. S.), který se hrál od 8. 1. do 5. 3.2006. Za Ledeč kopali st. žáci, ml. žáci, st. přípravka a ml. pří-
pravka. A právě posledně jmenovaní v celém turnaji zvítězili před Pelhřimovem a Chotěboří. Pod vedením trénéra Marcela Inne-
manna hráli (pořadí nekoresponduje se snímkem): T. Bezděk, S. Bezděk, O. Matěna, O. Bíza, O. Březina, P. Kavka, D. Popek, E. 
Koubský, A. Innemann, L. Innemann. Na druhém snímku předává F. Milichovský ocenění E. Koubskému a T. Bezděkovi. Chlap-
cům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů ve škole i ve sportu. Text a foto: K. Hruša 

1. 4. LETOPISY NARNIE: Lev, čarodějnice 
a skříň 

17.00 Sourozenci Lucinka, Edmund, Zuzana a Petr 
se při hře na schovávanou dostanou prostřed-
nictvím kouzelné skříně do světa Narnie, kde 
žijí mluvící zvířata, trpaslíci, fauni, kentauři 
a obři. Kletba zlé Bílé čarodějnice Narnii 
uvrhla do věčné zimy 

5.4. DOMINO 
19.30 Nový akční thriller režiséra Tonyho Scotta 

se inspiruje skutečnými osudy Domino Har-
véyové, která opustila slibně se rozvíjející 
kariéru modelky a stala se lovkyní lidí. V 
hlavní roli Keira Knightleyová 

8. 4. SAW 2 
19.30 Zvrácený vrah se vrátil. Ďábelskou hru však 

tentokrát nebudou hrát dva lidé, ale hned 
osm. Saw 2 je vulgární rašple na vaše měst-
ské nervy, ostrá mordýřina pro všechny fa-
noušky Saw a horroru vůbec. 

12. 4. FINTY DICKA A JANE 
19.30 Remake komedie z roku 1977 sází na popu-

laritu Jimma Carreyho a Téy Leoniové. -
Dick se přičiní o ekonomickou katastrofu 
své firmy. Nechce se ale vzdát amerického 
snu o prosperitě, proto se s svou ženou roz-
hodne přijít k penězům jinak... 

15.4. JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, 
PLÁCAČKOU A ČEPICÍ 

19:30 Posunovač Franta Bláha se „sestřelil" na své 
rozlučce se svobodou. Měl si brát drážní 
uklízečku Gábinu Kleinovou. Ve skutečnosti 
však zemřel Frantův bratr, dvojče, který na 
tom byl ekonomicky o hodně lépe a neměl 
před svatbou. Franta neodolal pokušení 
a v náhlém popudu opilecké mysli si s ním 
vyměnil doklady. 

19.4. ERASMUS 2 
19.30 Xavier se po pěti letech od filmu Erasmus 

a spol vrací na scénu. Už je mu 30 a jeho ka-
riéra je neuspokojivá. K renomovanému spi-
sovateli má daleko, a proto pracuje 
příležitostně jako reportér či anonymní pisa-
tel. Jeho největším úspěchem v literatuře je 
spolupráce na scénáři kýčovitého TV seriálu 

22. 4. ŽÍT PO SVÉM 
19.30 Robert Redford v roli rančera je donucen si 

k sobě nastěhovat svou snachu (Jennifer Lo-
pezová) spolu s její dvanáctiletou dcerou, se 
kterými nemá zrovna nej lepší vztahy. Časem 
si ale k sobě najdou cestu a rány z minulosti 
se pomalu začínají hojit 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 
511, fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledeens.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod znač-
kou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. 
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