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PRÁZDNINY JSOU HISTORIÍ, 
ZAČAL ŠKOLNÍ ROK 2006/7 

ZÁŘI JO VÉ NA UČENÍ, KTERAK SI ŽÁCI V ŠKOLE I MIMO NI VĚSTI MAJÍ 
Zák má míti horlivost v učení, poslušnost, vděčnost. Má býti čist a cudný. Horlivost 
žáků jeviti se má už v tom, že v určitou hodinu - v létě o šesté, v zimě o sedmé ráno - bez 
omeškánípřicházejí do učebny. Kpilnosti žákovské náleží, aby nechodil student žádný 
za školu, aby nelíčil strojenou nemoc. Pro zaviněnou zanedbupůl hodiny vyučování má 
nedbalec obdržeti jednu ránu, pro zanedbu celé hodiny dvě rány. Když se vypravuje 
lekcí nebo opakuje, mlč! Zák nechť tělo neroztahuje, když sedí, ať nohu nedává přes 
škamnu, nechť s otevřenou hubou žáci nenaslouchají. Neplivej, když na tě hledí přísto-
jící. A cestou ze školy se nezastavuj, neper, a kráčeje domů rovnou svatým obrazům 
a sochám poctu vzdávej! 
(útržky ze starých školních řádů: žateckého, z řádu Codicill, z Kazatele od Konečné-
ho, aj.) 

A je to tady! Pohoda letních prázdnin se vypařila jako pára nad vodou (v červenci do-
slova, zato v srpnu to bylo málem na brusleni). Netradičně 4. září začalo deset měsíců po-
vinností, učení, úkolů a zkoušení pro žáky a studenty ledečských škol. Samozřejmě, že 
největší změna je to pro prvňáčky. Jak pojímají svůj vstup do „chrámu vědění"? To je pa-
trné ze snímků - s radostným i méně radostným očekáváním, někdo by nejraději nastou-
pil zimní spánek, u dalších se dají vytušit třídní výtečníci - prostě normální škola. 

Aby se bylo na co těšit, nabízím prázdninové dny tohoto školního roku. Začneme 
ještě tento měsíc, kdy uctíme našeho patrona sv. Václava - 2 8 . 9 . Podzimní prázdniny 
připadnou na 26.-27. 10. Také v listopadu máme státní svátek - 1 7 . 1 1 . Větší porci vol-
na přinesou Vánoce: 23. 12.-2. 1. 2007. Pololetky jsou 2. 2., jarní prázdniny budou 
v našem kraji v termínu 5.-11.3. Velikonoce budeme velebit od 5. do 9. 4., květnové 
svátky podle tradice 1. a 8. A konec bude na dohled - školní rok končí 29. 6. 2007. 

Redakce Ledečských novin přeje všem žákům i jejich pedagogům hodně zdraví, elá-
nu a vůbec vydařený školní rok. ok 
(Více uvnitř listu v příspěvcích ředitelů škol.) 

VÝZVA 
Redakce Ledečských novin nabízí 

všem zaregistrovaným politickým i ne-
závislým subjektům pro říjnové komu-
nální volby prostor pro prezentaci svých 
plánů, záměrů a kandidátek. Prostor je 
omezen na stránku A4 tisku (A4 strojo-
pisu+kandidátka+logo...). Termín ode-
vzdání materiálů do redakce LN je 
27. září 2006. 

FINANČNÍ ÚŘAD 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 
584 01 Ledeč nad Sázavou, Poštovní 520 
informuje občany a podnikatelskou ve-

řejnost, že od 1. 10. 2006 bude oddělení 
majetkových daní a ostatních agend 
přemístěno do 1. patra budovy bývalé ZŠ 
v ulici Barborka č. 790 v Ledči nad Sáza-
vou. Od tohoto data budou agendy daň 
z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, 
daň dědická, daň darovací a registrační 
pokladny již vyřizovány na uvedeném de-
tašovaném pracovišti FÚ. 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 

Ledeč nad Sázavou 
Připravujeme na dny 7.-8. října 2006 

KRAJSKOU SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU 
Bude uspořádána v novém chovatelském 

areálu v Pivovarské ulici. Předpokládáme, že 
bude vystaveno 600 králíků, 500 holubů a 400 
kusů hrabavé a vodní drůbeže. 

Součástí výstavy bude i bohatá chovatelská 
tombola, stánek s občerstvením a koncert malé 
dechové hudby. Výstava bude výbornou příle-
žitostí k nákupu kvalitních chovných zvířat. 
Informace o výstavě: Jaroslav Kafka, Chřeno-
vice, tel.: 569 721 225, 73 7 362 779. 
LEDEČŠTÍ CHOVATELÉ VÁS ZVOU 
K NÁVŠTĚVĚ TÉTO VÝJIMEČNÉ CHO-
VATELSKÉ AKCE! 

FOTOVÝSTAVA 
Městské muzeum v Ledči n. S. vás 

zve na výstavu fotografií 
OKEM AMATÉRA 

Galerie na ledečském hradě 
6.-29. září 2006 

Otevřeno ÚT-NE: 9-12; 13-16 hodin 

Městské muzeum na ledečském 
hradě vás zve na výstavu 
KOUZLO PŘÍRODY 

SAMOROSTY - Josefa Vosyky 
OBRAZY - Lenky Říhové 

Výstava bude zahájena 1. 10. 
2006 v 17 hodin a potrvá do 29. 10. 

Návštěvní doba: 
ST, NE 9-12; 13-16 hodin 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 28. srpna 2006 
• Rada města pověřuj e starostu města k proj ed-
nání podmínek půjčky Městu na krytí navýšení 
příspěvku na opravy hradu v roce 2006 u druhé-
ho společníka firmy AQUACOMPHARD s.r.o. 
• Schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a in-
stalaci zabezpečovacího zařízení s hlášením na-
padení pro projekt „EZS Městského muzea". 
• Schvaluje výběr TDI na stavbu „Rekonstruk-
ce lávky přes řeku Sázavu včetně přilehlých 
chodníků a veřejného osvětlení" v Ledči nad 
Sázavou - Josef Ptáčník STAVREKO, Světlá 
nad Sázavou. 
• Schvaluje změnu závazných ukazatelů RM -
rozpočtová opatření RM03. 
• Schvaluje uzavření dodatku k nájemní 
smlouvě č. 12/N-06 z 13. a 16. 6.2006 uzavřené 
mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Finančním 
ředitelstvím v Brně na rozšíření pronájmu neby-
tových prostor v čp. 790 v ulici Barborka v Led-
či nad Sázavou. 
• Schvaluje odeslání výzvy OS-OdMI k ukon-
čení pronájmů, resp. užívání bytových a nebyto-
vých prostor v čp. 52 a 53 v ulici Hrnčíře 
v Ledči nad Sázavou k 31.8.2006 v souvislosti 
s připravovanou demolicí těchto objektů. 
• Schvaluje přechodné umístění pracovnice 
ČSAD BUS Chrudim, a.s. (po dobu výstavby 
supermarketu) do IC Města Ledeč nad Sázavou. 
• Schvaluje uzavření písemné dohody s ČSAD 
BUS Chrudim, a.s. v němž se Město Ledeč nad 
Sázavou zaváže vytvořit v rámci akce stavby 
Supermarketu náhradní prostor za současně uží-
vaný a ten jim bude pronajat. 
• Schvaluje uzavření nájemní v smlouvy 
ŝ  MUDr. Janou Smejkalovou, ul. Žežická 3, 
Ústí nad Labem s účinností od 1. 9. 2006 na 
dobu neurčitou na pronájem 42,07 m2 nebyto-
vých prostor v budově čp. 450, ul. Habrecká 
(poliklinika) Ledeč nad Sázavou za účelem pro-
vozování ordinace dětského a dorostového lé-
kaře. 
• Schvaluje poskytnutí stavebního materiálu 
na opravu 11 m chodníku u domu čp. 1112 v ul. 
Petra Bezruče v Ledči nad Sázavou prostřednic-
tvím TS, s r.o. Ledeč nad Sázavou s tím, že prá-
ce provede svépomocí žadatel p. Tomáš 
Skalický. 
• Schvaluje uzavření dohody o narovnání se 
ZZS kraje Vysočina v předloženém znění. 
• Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem nebytových prostor a garáží ZZS v areálu 
čp. 450, ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou pro 
rok 2006 v předloženém znění se ZZS kraje Vy-
sočina. 
• Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem nebytových prostor a garáží ZZS v areálu 
čp. 450, Ledeč nad Sázavou s účinností od 1. 1. 
2007 na dobu 10 let v předloženém znění se 
ZZS kraje Vysočina. 
• Schvaluje přistoupit k jednostrannému zvy-
šování nájemného u nájemních bytů v majetku 
města, u kterých není stanoveno smluvní ná-
jemné. Dle žádosti firmy ATOS se jedná o byty 
v domech čp. 77, ul. Čechova; čp. 109, Husovo 
nám.; čp. 145, ul. Mlýnská; čp. 400, ul. 28. říj-
na; čp. 450, ul. Habrecká; čp. 473, ul. 5. května; 
čp. 498, ul. 28. října; čp. 790, ul. Hrnčíře; čp. 
1060, ul. Družstevní; čp. 1290, ul. 28. října, Stí-
nadla 
• Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 1 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou s pí 
Ivou Kratochvílovou na dobu určitou od 1. 9. 
2006 do 31. 8.2007. 
• Schvaluje pronájem bytu č. 21, 5. května 
1202, Ledeč nad Sázavou paní Marii Tvrdíko-
vé, bytem Tasice 10. Rada města stanovuje ná-
jemné 769,- Kč 
• Schvaluje pronájem bytu č. 6, 5. května 
1202, Ledeč nad Sázavou paní Věře Miláčkové, 
Zahrádecká 912, Ledeč nad Sázavou. Rada 
města stanovila nájemné 760,- Kč 
• Schvaluje zveřejnění záměru Města odprodat 
objekt čp. 811 se stavební parcelou č. st. 2033 
v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

• Schvaluje zveřejnění záměru města pronaj-
mout část pozemku parc.č. 226/2 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou. 
• Schvaluje pronájem bytu č. 9 v domě čp 77, 
ul. Čechova v Ledči nad Sázavou manželům 
Vratislavu a Petromile Jandusovým, na dobu 
určitou od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a stanovuje 
smluvní nájemné ve výši 1500,- Kč měsíčně 
každoročně upravované o míru inflace. V přípa-
dě, že manželé Jandusovi budou řádně plnit po-
vinnosti nájemníka, bude nájemní smlouva 
k bytu č. 9 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči 
nad Sázavou prodloužena. 
• Schvaluje bezplatné užívání pozemků ve 
vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou v prostoru 
rekultivované skládky Rašovec pro uspořádání 
kulturní akce „Ukončení léta" - Country kon-
cert dne 1. 9. 2006. Za pořádek zodpovídá pan 
Jiří Souček, bytem M. Majerové 1090, Ledeč 
nad Sázavou a pan Petr Choutka, bytem Stínad-
la 1096, Ledeč nad Sázavou. 
• Ukládá OlaM připravit jmenovitý přehled 
stávajících nájemců nebytových prostor v budo-
vě čp. 450, ul. Habrecká (poliklinika) Ledeč nad 
Sázavou a jejich plateb za m2/rok s cílem jednat 
s nimi o navýšení plateb. 
• Rada města projednala žádost Ing. Josefa Je-
řábka, Bojiště 40, 584 01 Ledeč nad Sázavou o 
pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou a k.ú. Veliká za účelem zeměděl-
ského hospodaření, které jsou v současné době 
předmětem pronájmu ZEMKO Kožlí a ukládá 
OlaM jednat s oběma zájemci a připravit návrhy 
nájemních smluv se situací a vyznačením dotče-
ných pozemků na další jednání RM. 
• Rada města neschvaluje žádost p. Jaroslava 
Mahovského, Ponětice 112, 664 51 Šlapanice, 
protože město nedisponuje žádnými vhodnými 
prostorami pro zamýšlený účel. Doporučuje ža-
dateli obrátit se na fy Glost se žádostí o poskyt-
nutí prostor u mostu. 
• Neschvaluje žádost pana Mojmíra Ježka 
o zapůjčení služebního vozu Pečovatelské služ-
by. 

Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 14. srpna 2006 
• Zastupitelstvo města schvaluje zřízení pra-
covní skupiny zabývající se problematikou Ma-
teřské školy Ledeč nad Sázavou ve složení 
Stanislav Vrba, Ing. Zdeněk Tůma, Karel Ur-
ban, Otto Vopěnka, Otakar Kubát. 
• Schvaluje zřízení pracovní skupiny ve slože-
ní Stanislav Vrba, Ing. Pavel Nácovský, MVDr. 
Pavel Vrbka, Karel Šrámek, Vidu Gunaratna, 
která stanoví pravidla pro zveřejňování komen-
tářů na ledečském webu. Pracovní skupina do 
31.8. 2006 podá zprávu o výsledku jednání. 
• Schvaluje návrh zastupitele Miroslava Kou-
by přepracování zadávací dokumentace veřejné 
zakázky „Nakládání s odpady na území Města 
Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ve svo-
zové oblasti zadavatele" na zjednodušené podli-
mitní řízení, které bude předloženo ke schválení 
na příštím zasedání zastupitelstva města. 
• Schvaluje vzdání se předkupního práva k po-
zemku parc.č. 247/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
za předpokladu, že vlastník pozemku, společ-
nost NOPO-SAMARITAN, s.r.o. Ledeč n. S. 
tento pozemek prodá společnosti BILLA, s.r.o. 
a ta získá stavební povolení pro výstavbu super-
marketu. 
• Schvaluje přijetí nabídky firmy SMP CZ, a.s. 
Praha na realizace akce „Rekonstrukce lávky 
přes řeku Sázavu vč. přilehlých chodníků a ve-

Holcim 
Symbol, na kterém se d i stavit 

výroba, dopraví a čerpán! betonu 
průmyslové betonové podlahy 
akreditovaná zkušební laboratoř 

Hotdm (Cesto) as-
betonáma ledečnad Sázavou 
teL: 569 7211*2, mobil: 711841327 
www.hotcirn.cz 

řejného osvětlení" a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy. 
• Schvaluje přijetí dotace od Kraje Vysočina 
na akceschopnost dobrovolných hasičů ve výši 
30 000,- Kč. 
• Schvaluje přijetí pojistné náhrady od pojiš-
ťovny ve výši 5300,- Kč. 
• Schvaluje přijetí dotace od Úřadu práce na 
veřejně prospěšné práce ve výši 144 900,- Kč. 
• Schvaluje přijetí dotace od Kraje Vysočina 
na Metropolitní síť IV ve výši 300 000,- Kč. 
• Schvaluje přijetí dotace od Kraje Vysočina 
na akci e-Podatelna ve výši 48 286,- Kč, přijetí 
dotace od Kraje Vysočina na akci Veřejně pří-
stupný internet ve výši 144 956,- Kč, přijetí 
grantu od Kraje Vysočina na akci „Ledečský 
majáles" ve výši 9000,- Kč, dotace od Kraje Vy-
sočina na akci „LeNet Web 05" ve výši 15 000,-
Kč, přijetí dotace od Kraje Vysočina na provo-
zování pečovatelské služby v úhrnné výši 
447 000,- Kč. 
• Schvaluje snížení dotace z Kraje Vysočina 
ve výši - 1 500 000,- Kč na zajištění dávek so-
ciální péče UZ 98072. 
• Schvaluje přijetí dotace SROP od Minister-
stva pro místní rozvoj na akci Metropolitní síť 
LeNet ve výši 2 993 000,- Kč (2006) a 399 000,-
Kč (2005). 
• Schvaluje poskytnutí půjček z FRB těmto zá-
jemcům: 
- Společenství vlastníků bytů domu čp. 930 
v ul. M. Majerové v Ledči nad Sázavou ve výši 
500 tis. Kč - částečné zateplení obvodového 
pláště výměnou oken. 
• Schvaluje podle zařazení Informačního cen-
tra v Ledči nad Sázavou do cechovní organizace 
Asociace turistických informačních center se 
sídlem ul. 5. května 18/1325, 140 00 Praha 4. 
• Zastupitelstvo města ukládá starostovi města 
Stanislavu Vrbovi projednat nabídku od firmy 
SMP CZ, a.s. Praha na realizaci akce „Rekon-
strukce lávky přes řeku Sázavu vč. přilehlých 
chodníků a veřejného osvětlení" s právníkem. 
• Ukládá starostovi města Stanislavu Vrbovi 
pokračovat v přípravě projektové dokumentace 
plaveckého bazénu. 
• Ukládá tajemníkovi města Ing. Molínovi za-
bezpečit podmínky dle podepsané DEFINICE 
PROJEKTU (myFENIX) v oblasti organizační, 
personální a rozpočtové. 
• Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí na 
změnu sídla příspěvkové organizace Mateřská 
škola Ledeč nad Sázavou na Stínadla 1049 
a snížení kapacity obsazení Mateřské školy 
v Ledči nad Sázavou ze 190 dětí na 171 dětí. 
• Odkládá navýšení dotace (příspěvku) na 
opravy hradu Ledeč nad Sázavou v r. 2006 
o 465 tis. Kč společnosti Hrad Ledeč nad Sáza-
vou s r.o., kde je Město Ledeč nad Sázavou 75% 
společníkem a spoluvlastníkem. 

HLEDÁTE KLID., HEZKÉ POSEZENÍ 
A DOBROU KUCHYNI? 
TO VŠECHNO NAJDETE 

V RESTAURACI NA VRŠKU 
Zveme vás k příjemnému posezení 
v klidném prostředí uprostřed krás-
né přírody Vrchoviny (10 km od Led-
če n. S.). Obědy, večeře, minutková 
kuchyně. Připravíme vám na přání 
slavnostní tabule k životním jubile-
ím, svatbám, pracovním schůzkám, 
party s grilováním na terase restau-
race... Kapacita 55 osob, parkování 
aut v objektu. Srdečně vás zveme 
k návštěvě restaurace Na Vršku. 

Ivo KOBOS 
Horní paseka 47 

(u Ledče n. S.) 
Tel.: 569 731 057 
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Historie Oblastní charity Havlíčkův Brod 
Oblastní charita Havlíčkův Brod v letošním roce slaví 15. vý-

ročí svého vzniku. A jak to všechno začalo? V roce 1991 začala 
vznikat střediska domácí ošetřovatelské služby (domácí péče) 
jako experiment ministerstva zdravotnictví. Tato střediska vzni-
kala pod záštitou České katolické charity a jedno ze středisek 
vzniklo i v Havlíčkově Brodě. Domácí ošetřovatelská služba je 
tedy již od roku 1991 poskytována na Havlíčkobrodsku a Světel-
sku. Nosnou myšlenkou domácí péče byla a je touha pomoci ne-
mocným a umírajícím lidem pobývat doma co nejdelší možnou 
dobu. 

V roce 1992 projevilo několik lidí z havlíčkobrodské farnosti 
přání navázat na tuto myšlenku pomoci bližnímu. Tehdejší du-
chovní správce Mons. Antonín Duda byl této iniciativě naklo-
něn, podpořil vznik Farní charity Havlíčkův Brod a dále jí 
napomáhal v jejích prvních krůčcích. Farní charita Havlíčkův 
Brod vznikla 1. října 1992 a jejím zřizovatelem je Diecézní cha-
rita Hradec Králové. Vznik Farní charity HB byl podpořen sna-
hou realizovat projekt na zřízení chráněného bydlení pro matky 
s dětmi. 

Středisko domácí ošetřovatelské služby přešlo pod nově 
vzniklou Farní charitu Havlíčkův Brod. Ta se tímto stala nestát-
ním zdravotnickým zařízením, poskytovatelem odborné ošetřo-
vatelské péče jak v podobě profesionálních služeb, tak v podobě 
dobrovolné pomoci. Domácí ošetřovatelská služba byla v roce 
1993 doplněna službou pečovatelskou. Farní charita HB tehdy 
zaměstnávala 7 pracovníků v domácí péči. V té době vedl havlíč-
kobrodskou charitu Ing. Petr Kletečka, 
který byl dobrovolným ředitelem 4 roky. 
MUDr. Magdalena Weberová byla a do 
dnešního dne je odborným garantem 
právě této zdravotní domácí péče a zá-
stupcem statutárního orgánu. 

Stejně jako v Havlíčkově Brodě vzni-
kaly farní charity také v ostatních měs-
tech a obcích našeho vikariátu jako 
například v Přibyslavi, Senožatech, 
Krucemburku, ve Velké Losenici 
a v Humpolci. 

Všechny farní charity pracovaly pře-
devším na dobrovolné bázi, pořádaly 
různé akce, podporovaly výměnné poby-
ty dětí z Ukrajiny, pomáhaly při živel-
ních katastrofách sbírkami šatstva apod. 
Mezi dobrovolníky byli především věří-
cí farníci, a tím byly charity úzce spjaté 
s farností. 

V roce 1993 byla zahájena příprava projektu Azylového domu 
- chráněného bydlení pro matky s dětmi. Díky kontaktům Die-
cézní charity Hradec Králové byla navázána spolupráce s ně-
meckou Diecézní charitou Kolín nad Rýnem a některými 
dalšími neziskovými organizacemi působícími v této diecézi. 
Tito, dnes již naši přátelé, uspořádali v dětských domovech v Ně-
mecku sbírku, která významně přispěla na rekonstrukci budovy 
domova. Azylový dům pro matky s dětmi mohl být slavnostně 
otevřen jen díky spolupráci s Městem Havlíčkův Brod, Okres-
ním úřadem Havlíčkův Brod a spolupráci s kolínskou diecézí. 
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni byl otevřen v květnu 
1994. 

V roce 1995 se Farní charity Havlíčkův Brod ujal již na plný 
úvazek regionální ředitel Bc. Jiří Vondráček. Za jeho působení 
se ujednotila činnost Charitní ošetřovatelské a pečovatelské 
služby, Charitní domov pro matky s dětmi v tísni poskytoval 
nově vznikajícím službám podobného typu stáže a odborné pora-
denství. V té době na havlíčkobrodské charitě pracovalo 10 za-
městnanců. 

V roce 1996 zahájila činnost Poradna pro ženy a dívky s před-
náškami pro děti a mládež na školách. V témže roce byly zrušeny 
farní charity ve vikariátu jako právní subjekty a staly se součástí 
Oblastní charity Havlíčkův Brod. 

V roce 1999 převzal vedení Oblastní charity Havlíčkův Brod 
Bc. Pavel Málek. Za jeho působení se rozšířila činnost Charitní 

ošetřovatelské služby do Ledče nad Sázavou, Chotěboře a jejich 
okolí. V listopadu roku 2000 zahájila činnost Občanská poradna 
Havlíčkův Brod. Počet zaměstnanců se zvýšil na 27. 

Rok 2001 byl pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod rokem vel-
kých příprav, které v té době vedla ředitelka, paní MUDr. Mag-
dalena Weberová. Na začátku tohoto roku byla poprvé v naší 
republice pořádána celostátní Tříkrálová sbírka a nejinak tomu 
bylo i v našem regionu. V březnu tohoto roku zahájil svou čin-
nost Klub maminek a dětí Zvoneček (nyní Mateřské centrum 
Zvoneček). Dále se připravovaly dva významné projekty, a to 
Denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným 
postižením v Ledči nad Sázavou a Středisko rané péče v Havlíč-
kově Brodě, které bylo podpořeno prostředky z předvstupních 
fondů Evropské unie. Oba tyto projekty zahájily činnost v průbě-
hu roku 2002. V roce 2001 pracovalo v Oblastní charitě Havlíč-
kův Brod již 33 zaměstnanců. 

V roce 2002 převzala vedení Oblastní charity Havlíčkův Brod 
Bc. Anna Blažková. Za jejího působení vznikly další projekty 
jako Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod, Mateřské cen-
trum Rolnička ve Světlé nad Sázavou, Astra - denní centrum pro 
seniory v Humpolci. Všechny tyto projekty zahájily svou činnost 
v roce 2003. V roce 2004 Oblastní charita HB vyhrála výběrové 
řízení na provozování Charitní pečovatelské služby v Humpolci. 
V roce 2005 byla pro širokou veřejnost otevřena Půjčovna reha-
bilitačních a kompenzačních pomůcek v Humpolci a v dubnu le-
tošního roku bylo otevřeno eNCéčko - nízkoprahové centrum 

pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou. 
Tedy shrneme-li dva předcházející 

odstavce, zjistíme, že od roku 2001, kdy 
se vedení Oblastní charity Havlíčkův 
Brod ujaly ženy, nejprve MUDr. Magda-
lena Weberová a o rok později Bc. Anna 
Blažková, se rozšířila činnost havlíčko-
brodské charity o neuvěřitelných devět 
nových sociálních služeb. Počet zaměst-
nanců v polovině letošního roku vzrostl 
již na 78. 

Kromě výše uvedených profesionál-
ních činností byla od počátku vzniku 
havlíčkobrodské charity prováděna také 
dobrovolná činnost, mezi kterou patřila 
pomoc lidem bez domova sbírkami šat-
stva a dalších potřeb, pomoc při živel-
ních katastrofách, a to jak formou sbírek, 
tak aktivní pomocí přímo v zatopených 

oblastech či zapojením se do projektu Diecézní charity Hradec 
Králové - Adopce na dálku. Dobrovolná činnost, která byla celé 
roky vykonávána, za významné pomoci kněží a farníků našeho 
vikariátu se spojila spolu s Fokusem Vysočina a dalšími organi-
zacemi do společného dobrovolného programu Podpora, který 
Sdružení Fokus Vysočina vede. 

Ke konkrétní pomoci lidem se přidala také zábavnější forma 
pomoci, a to pořádáním různých kulturních a společenských akcí 
ve městech, ve kterých působíme, jako např. Ples lidí dobré vůle 
- letos výroční 15. Putování za Betlémskou hvězdou, Svatomar-
tinské průvody, Masopustní jarmarky, Karuzošou, dětské karne-
valy a účast na trzích s prodejem výrobků, které vytvořili lidé 
využívající našich služeb. Rovněž pořádáme menší trhy při ně-
kterých našich akcích, jako je například Masopustní jarmark 
v Havlíčkově Brodě. 

Rok 2006 je pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod nejen ro-
kem výročním, ale také rokem, ve kterém se často díváme nazpět 
a zjišťujeme, co je za námi. Kolika lidem jsme mohli nabídnout 
pomocnou ruku, kolik lidí ji rádo přijalo, zda máme jít podobnou 
cestou stále dál a kam až se má naše cesta ubírat. 

Závěrem je třeba vyslovit velké poděkování všem pracovní-
kům a dobrovolníkům havlíčkobrodské charity a vůbec všem, 
kteří pomohli a pomáhají charitě naplňovat myšlenku pomoci 
druhému člověku a bez jejichž práce, osobního nasazení a ocho-
ty pomoci druhým by nebylo možné zdárně tuto patnáctiletou 
cestu ujít. Hana Tonarová, OCH HB 
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Návrhářka Renata Panská 
ve spolupráci s DDM Ledeč n. S. 

uvádí 
MÓDNÍ SHOW 

Dámy, líbí se Vám pohled na hezké šaty, pá-
nové, líbí se Vám pohled na okouzlující dívky, 
přijďte se tedy všichni pokochat pohledem na 
krásu. 
Akce proběhne 5.10. 2006 v kulturním domě 
Ostrov v Havlíčkově Brodě a 20. 10. 2006 
v sokolovně v Ledči n. S. od 20.00 hod. Vstup-
né 100 Kč. 
Výtěžek z módní show půjde na akci - 1 . Po-
sázavské olympijské hry. 
Bude představena nová kolekce spodního 
prádla obchodu EGO Fashion, dále představí 
obchod JANA - Golčův Jeníkov novou kolek-
ci značek, jako jsou Pietro Filipi, H.I.S. - Je-
ans, Wrangler, Lee, 4You, Kiltec, Elegance. 
Teenagerské oblečení značek, jako jsou Cars, 
Nexus, Depress, atd., představí obchod Mladá 
móda - Ledeč nad Sázavou. 
Závěr módní přehlídky patří ukázce společen-
ských a svatebních šatů z půjčovny svatebních 
šatů DUET. T.D. 

Kvalita a sledování kvality péče 
Společnosti Nemocnice Ledeč-Háj, 

spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou 
Společnost Nemocnice Ledeč-Háj, spol. 

s r.o., Ledeč nad Sáz., která provozuje ambulan-
ce interní, diabetologickou, plicní a gastroente-
rologickou, pracoviště RTG, biochemickou 
laboratoř a léčebnu dlouhodobě nemocných 
v Háji, usiluje trvale o zkvalitňování svých slu-
žeb. Vysoké kvality chceme dosáhnout pro-
střednictvím odborné úrovně našich pracovníků, 
zvyšováním jejich kvalifikace a zaměřěním se 
na lidskost a přívětivost k nemocným a vyšetřo-
vaným, kteří naši péči potřebují. 

Dosažení těchto cílů není možné bez spolu-
práce a trvalého kontaktu nejen s našimi pa-
cienty, ale je k němu zapotřebí znát názory 
i příbuzných a blízkých a nejen jich. Prosíme 
0 pomoc a spolupráci i širší veřejnost. Potřebu-
jeme zrcadlo a tímto zrcadlem jste Vy. Vaše ná-
zory, připomínky, nápady, stížnosti i pochvaly. 

Abychom tuto pro nás potřebnou komuni-
kaci s pacienty a ostatní veřejností usnadnili, 
nabízíme Vám několik možností: 
1. Na poliklinice ve vstupní hale a na všech 
odděleních LDN budou umístěny schránky, 
do kterých můžete vkládat své písemné vzka-
zy s připomínkami, nápady, stížnostmi a po-
chvalami. Budeme rádi, pokud uvedete 
kontakt na sebe, abychom Vám mohli odpo-
vědět, ale i nepodepsané připomínky nás bu-
dou zajímat a při naší práci je využijeme. 
2. Je možné se na nás obrátit prostřednictvím elek-
tronické pošty na adresu kaniok@nemledec.cz. 
3. Můžete nás oslovit prostřednictvím našich in-
ternetových stránek www.nemledec.cz, kde se 
lze vyjádřit na interaktivní části těchto stránek. 
4. Osobní schůzka po telefonické dohodě na 
čísle 569 726 600-1, nebo běžným psaním 
prostřednictvím pošty. 
Ke zlepšení informovanosti našich pacientů 
1 veřejnosti bude vedle schránek na poliklinice 
i LDN umístěn etický kodex práv pacienta. 

Prim. Mudr. Vratislav Kaniok 

Dočkali jsme se proplacení projektu MS LeNet SR0P 
Téměř s ročním zpožděním jsme se konečně dočkali proplacení projektu metropolit-

ní sítě LeNet SROP. Projekt byl financován ze 75 % z prostředků EU, z 15 % z MMR 
a z 10 % z prostředků města. Nejprve jsme však museli celý projekt zrealizovat a zafi-
nancovat vlastními silami a proplacené faktury předložit příslušným orgánům se žá-
dostí o proplacení ke kontrolám. Předtím v červnu 2005 jsme nejprve požádali 
0 prodloužení termínu ukončení akce o 1 měsíc z důvodu problematické migrace apli-
kací k 30. 6. 2005 tak, aby bylo možné poslat povinná hlášení a z dalších realizačních 
důvodů. Souhlasné rozhodnuti jsme obdrželi až v únoru 2006. 

V září 2005 jsme po kontrole Centra regionálního rozvoje (CRR) z Brna uzavřeli do-
kumentaci projektu a požádali o proplacení. 

Během podzimu 2005 jsme byli nuceni řešit prodloužení překlenovacího třímiliono-
vého úvěru u České spořitelny, a.s. až do 30. 6. 2006. 

15% platbu z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 399 tisíc Kč jsme obdrželi 
19.12.2005. 

V únoru 2006 jsme s konečnou platností ukončili administraci projektu SROP MS 
LeNet. 

Během jara 2006 proběhly detailní kontroly podkladů i realizace jak interní, tak 
1 z CRR. 

Dne 10. 7. 2006 byl konečně proplacen „evropský" 75% podíl ve výši 2 993 000,-
Kč. 
Dotace nebyla krácena. 

Dále budou následovat kontroly finančního úřadu, ministerstva pro místní rozvoj 
a evropských struktur. Pravidelně musíme o projektu SROP podávat monitorovací 
zprávy. 

Tabulka rozdělení nákladů v projektu MS LeNet (SROP): 
Celkové 
náklady 

EU + stát vlastní podíl 
úspora 

za tonery 
přepočteno 

Město (včetně FENIX) 2 121 644 Kč 1 664 665 Kč 456 979 Kč 180 000 Kč 276 979 Kč 

Městská knihovna 337 465 Kč 264 778 Kč 72 686 Kč 72 686 Kč 

Informační centrum 907 060 Kč 711 689 Kč 195 371 Kč 140 000 Kč 55 371 Kč 

Síť LeNet (včetně ZŠ) 956 356 Kč 750 367 Kč 205 989 Kč 205 989 Kč 

Celkem 4 322 525 Kč 3 391 500 Kč 931 025 Kč 320 000 Kč 611 025 Kč 

Případným přistoupením ledečské střední školy lze jednat o dalším „spolufinanco-
vání" projektu mechanismem vstupního poplatku do LeNet (totéž i v případě dalších 
subjektů). 

Další dotace na informatiku, které město v letošním roce inkasovalo, (skutečnost): 
Veřejně přístupný internet 144 956,- Kč 
Elektronická podatelna 48 956,- Kč 
LeNet MAN doplněk SROP 300 000,- Kč 
WEB 05 - úprava webu 15 000,- Kč 
Celkem v roce 2006: 508 912,- Kč 
Dotace nebyly kráceny. 
V roce 2006 jsme tedy obdržely platby na IT v celkové částce 3 501 912,- Kč. 

Přehled IT projektů (dle žádostí): 
Seznam IT projektů 

Vlastní zdroje Dotace 

rok 2004 

LeNet WEB 15 000,00 10 000,00 

Metropolitní síť SROP 598 672,00 3 293 000,00 

Celkem 613 672,00 3 303 000,00 

rok 2005 

E-Podatelna LeNet 48 286,00 48 286,00 

LeNet MAN doplněk SROP 459 759,00 300 000,00 

LeNet chráněný asistovaný internet05 200 065,00 144 956,00 

Celkem 708 110,00 493 242,00 

rok 2006 

LeNet WEB 05 15 000,00 15 000,00 

ZŠ - Asistované WEBCAM připojení školy prostřednictvím LeNet (2/2) 129 501,00 100.000,00 

05 LeNet Bezpečnost veřejných stanic 50 000,00 50 000,00 

Celkem 194 501,00 165 000,00 

Celkem za IT projekty 1 516 283,00 3 961 242,00 

Město za poslední tři roky realizovalo obnovu IT infrastruktury města za 5 477 525,-
Kč, z toho použilo 1 516 283,- Kč (tj. 505 428,- Kč ročně) z vlastních zdrojů a obdrželo 
3 961 242,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že město šetří v oblasti IT ročně 9501. Kč (dle zprávy audito-
ra) na prostředcích na lidské zdroje a cca 5001. Kč na běžných nákladech, vkláda-
né investiční náklady města představují asi 1/3 generovaných úspor. 

Ing. Pavel Nácovský, vedoucí odboru samosprávy 
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Projekty procházejí kontrolou 
Město Ledeč nad Sázavou realizovalo v letech 2004-2006 řadu význam-

ných akcí se zapojením dotačních prostředků, které podléhají následné kon-
trole příslušných orgánů a mají svůj specifický režim daný podmínkami 
poskytovatele dotace, kterým bylo v prvé řadě ministerstvo financí, minister-
stvo životního prostředí, státní fond životního prostředí, ministerstvo pro 
místní rozvoj, Kraj Vysočina a EU (SROP). Museli jsme se při administraci 
těchto projektů přizpůsobit řadě různých podmínek, hlídat termíny a způsoby 
plateb, předkládat a uchovávat požadované doklady, plnit podmínky třikrát 
měněného zákona o veřejných zakázkách a naučit se zpracovávat závěrečná 
hodnocení akce. Vzhledem k nebývalému objemu dotačních prostředků (76,5 
mil. Kč) a počtu rozpracovaných akcí jsme v závěru roku 2005 proto zřídili 
novou funkci projektového manažéra, který dostal administraci dotačních ti-
tulů a spolupráci s kontrolními orgány na starost. Přehled aktivních akcí zve-
řejněný v listopadových Ledečských novinách dosahoval v závěru roku 2005 
počtu 21 s celkovým objemem 50,8 mil. Kč!! 

K 31. srpnu 2006 byly v sledování projektového manažéra tyto akce: 
Název akce Dotace Podíl města Vyhodnocení Zpracoval 

1 Sportovní centrum - led. plocha 31 000 000 13 500 000 30. 09.2005 Čubanová 

2 Povodňové škody 2004 3 000 000 0 2004 Čubanová 

3 LeNet WEB - webové stránky 10 000 15 000 2004 Kvačková 

4 Chodníky, mostky Pivovarská 2 367 000 1 578 000 31.12. 2005 Čubanová 

5 Rekonstrukce obřadní síně 1 800 000 674 000 30. 06. 2006 Čubanová 

6 Chodníky Tyršovo nábřeží 3 100 000 1 000 30. 06. 2006 Čubanová 

7 Regenerace zeleně Husovo n. 480 800 97 625 97 625 Boumová 

8 Parkoviště a tribuna ZS 5 800 000 2 501 000 31.08.2006 Čubanová 

9 Metropolitní síť LeNet 3 293 000 598 672 30. 09. 2005 Kvačková 

10 E-Podatelna LeNet 48 286 48 286 31.03.2006 Kvačková 

11 LeNet MAN doplněk SROP 300 000 459 759 30. 04. 2006 Kvačková 

12 LeNet asistovaný internet MŠ 144 956 200 065 30. 04. 2006 Kvačková 

13 Foglarova Ledeč 973 717 324 573 30. 06. 2006 Kvačková 

14 Sadové úpravy v Háji 1 465 365 488 455 31.01.2007 Dvořák 

15 Bezpečnost veřejných stanic 50 000 50 000 31.07. 2006 Kvačková 

16 LeNet WEB 05 15 000 15 000 30. 04. 2006 Kvačková 

17 ZŠ-Asistované WEBCAM 100 000 129 501 31.12.2006 Nácovský 

18 Rekonstrukce ledečské lávky 7 000 000 0 31.12. 2006 Čubanová 

19 Zabezpečení skalních masivů 15 612 000 1 744 000 31.12. 2006 Dvořák 

C E L K E M 76 560 124 22 424 936 

-sv-

KARUZOŠOU pofřetí 
Třetí ročník půvabné pěvecké soutěže klientů ústavů sociální péče a stacio-

nářů proběhl ve čtvrtek 7. září 2006 od 9.30 hodin v ledečské sokolovně. Sou-
těže se zúčastnili zástupci deseti sociálních zařízení a téměř tři desítky 
soutěžících. Jejich výkony hodnotila porota, ve které zasedli vysočinští po-
slanci Jan Kasal a František Bublán, ředitelka Oblastní charity H. Brod Bc. 
Anna Blažková, lesní správce ing. Jan Krejza, starosta Stanislav Vrba a mís-
tostarosta Jaroslav Doležal. Soutěž bravurně moderovali pánové Karel Hrůša 
a Roman Vávra z ledečského Petrklíče, který byl společně s TJ SOKOL hlav-
ním pořadatelem této akce. 

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli akci uspořádat, byly to: 
Lesy ČR s.p., ČMSS, a.s., Kooperativa, a.s., SodovkárnaN. Ves u Chotěboře, 
Ovoce a zelenina Čechov, Ovoce a zelenina Husovo náměstí, Oblastní charita 
H. Brod, TJ SOKOL, Město Ledeč nad Sázavou, členové poroty a rodiče dětí 
ze stacionáře Petrklíč. 

Iveta Vrbová 
vedoucí stacionáře Petrklíč 

Změna pravidel na 
ledečském webu 

Oficiální stránky města Ledeč nad Sá-
zavou zpřísnily svá pravidla. Od soboty 
26. srpna 2006 již není možno psát ko-
mentáře k jednotlivým příspěvkům. Prá-
vo vkládat své příspěvky na ledečský 
web je dáno pouze občanům Ledče nad 
Sázavou, přidružených obcí a zaměst-
nancům městského úřadu a městských 
organizací. Ostatní zájemci o zveřejnění 
svého příspěvku mohou požádat redakci 
webu. 

To jsou zásadní změny nových pravi-
del na oficiálních stránkách města, které 
se po dva roky vyznačovaly téměř abso-
lutní otevřeností. Kdokoli zde mohl po 
zaregistrování vložit na stránky svůj pří-
spěvek, kdokoli i nezaregistrovaný i ano-
nym mohl ke kterémukoli příspěvku 
napsat svůj komentář. Starosta města po 
dva roky trpělivě odpovídal, vysvětloval, 
informoval. Až do letošního jara zde pro-
bíhala poměrně čilá a slušná diskuse. 
Stránky s 335 příspěvky, 30 anketami 
a tisícovkou fotografií navštívilo z kraje 
září 2006 již půl milionu hostů. Od letoš-
ního jara s nástupem odpůrců stavby prv-
ního supermarketu ve městě však 
komentáře velice zhrubly, anonymní 
exhibicionisté se zde předháněli v ne-
slušných, zesměšňujících, ironizujících 
a mnohdy též hloupých výpadech a pro-
jevech, které kazily jinak velice slušnou 
vizitku města. Srpnové zastupitelstvo 
města se proto na návrh RNDr. Pavla Po-
licara (ODS) dohodlo napříč politickým 
spektrem na nutnosti změny pravidel. 
Jmenovalo ze svého středu pracovní ko-
misi ve složení Karel Šrámek (KSČM), 
MVDr. Pavel Vrbka a Stanislav Vrba 
(oba SNK), vedoucí IT ing. Pavel Nácov-
ský a webmaster Vidu Gunaratna, která 
po dvoutýdenní e-mailové diskusi při-
stoupila k výše uvedeným razantním 
změnám. 

Ledečský web tím bohužel ztrácí svoji 
jedinečnost. Pro pár anonymních ne-
zdvořáků, kteří dokázali zneužít dobře 
zamýšlené nabídky otevřenosti a přítul-
nosti městských stránek a popletli si de-
mokracii s anarchií, slušnost 
s hulvátstvím, diskusi s napadáním a ob-
viňováním a komunální politiku s exhibi-
cionismem za každou cenu. 

Namísto zrušených komentářů nabízí 
nyní ledečský web novou rubriku Dotazy 
a odpovědi, i zde však bude vyžadováno 
jméno tazatele. Nová pravidla upozorňu-
jí též na možnost využívání e-mailové 
korespondence s radnicí a na zodpověd : 

nost autora za obsah jeho příspěvků. Pro 
půlmiliontého návštěvníka měla ledeč-
ská radnice připraven dárek v podobě 
DVD filmu o Ledči a Sluneční zátoce. 
V den dosažení půlmilionté hranice se na 
ledečské stránky podívalo 10 000 hostů a 
půlmiliontý návštěvník v tomto fofru 
svoji příležitost včas se přihlásit zřejmě 
propásl! 

Nové znění Pravidel i rubriku Dotazy 
nyní naleznete na hlavní stránce. 

Stanislav Vrba 
starosta města 

l S W S f e K f W W f f 5 



Informační servis 
Kolaudace komunikace na Koželské ulici 

Kolaudační řízení akce „Oprava silnice č. 11/130 
v Ledči nad Sázavou, ul. Koželská" proběhlo až po 
uzávěrce tohoto vydání Ledečských novin dne 
14. 9. 2006. Předcházelo mu povolení předčasného 
užívání stavby od 1. srpna 2006. Během uplynulého 
měsíce byly dokončeny všechny nedodělky jak na 
krajské komunikaci, tak i na chodníkách, které patří 
městu. Ledečské Technické služby zde zadláždily 
žulovou mozaikou spodní část chodníků od Husova 
sboru ke křižovatce Hůrka, kde byl chodník o půl 
metru rozšířen na úkor vozovky, dále zámkovou 
dlažbou další dva úseky od ulice Hůrka přes křižo-
vatku Pod Skalkou až k ulici Na Skalce a na posled-
ním úseku chodníků pod internátem byl položen 
asfaltový koberec. Pod povrchem chodníků jsou 
uloženy chráničky pro možnost rozšiřování metro-
politní sítě LeNet. Nové chodníky na spojnici mezi 
jednotlivými budovami ledečské střední školy při-
spějí zajisté k bezpečnějšímu pohybu chodců. Naše 
město tím opět zkrásnělo, a to na důležité příjezdové 
komunikaci. 

Vybrali jsme dodavatele lávky 
Zastupitelstvo města na svém srpnové zasedání 

vybralo firmu, která do konce roku provede rekon-
strukci lávky pro pěší přes řeku Sázavu u sokolovny. 
Stala se jí pražská firma Stavby mostů Praha, a.s., 
která nabídla nahradit stávající chatrnou lávku no-
vou klenutou železobetonovou konstrukcí s navazu-
jícími ocelovými rampami a schodišti. Za cenu nižší 
jak 7 mil. Kč s DPH se zavázala provést v září demo-
lici stávající konstrukce a následně do konce roku 
i vybudování lávky nové, včetně veřejného osvětle-
ní a dláždění chodníku na Mizerově. Investiční akce 
bude hrazena ze 100 % ze státní dotace, získané 
z poslanecké iniciativy ing. Petra Zgarby (ČSSD). 
Železobetonová lávka bude 2 m široká, 37 m dlouhá 
a mostovka se zábradlím bude 1,6 m vysoká. Beto-
náž lávky bude prováděna do předem připraveného 
bednění v druhé polovině října. Do tělesa lávky ne-
zapomeneme nechat uložit volné chráničky pro pří-
padné rozšiřování metropolitní sítě LeNet. Nová 

lávka musí být umístěna min. 50 cm nad stoletou vo-
dou tedy nad kamennými opěrami o 70 cm výše. 
Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem byla pode-
psána starostou města ve čtvrtek 7. září 2006. 

Chřenovická lávka je dokončena 
Výstavba nové lávky a komunikace mezi Hněvko-

vicemi a Chřenovicemi byla dokončena v plánova-
ném termínu. Na nových pilířích se zde od konce 
srpna vypíná ocelová konstrukce nové 90-ti metrové 
lávky. Příjezdová komunikace z obou obcí směrem 
k řece je též hotova. Na chřenovickém břehu na oce-
lovou lávku navazuje i železobetonové lávka přes 
mlýnský kanál. Nová ocelová zeleně natřená mostní 
konstrukce je opatřena dřevěnou podlahou z modří-
nových fošen z hněvkovických lesů, která bude 
sloužit jako pochůzná plocha pro pěší i pojízdná pro 
motoristy. 

14-ti milionová akce financovaná ze 75 % z pro-
středků evropských fondů Phare 2003 tak již po ko-
laudaci dne 11. září může začít sloužit veřejnosti. 

Oživlá skládka na Rašovci 
Dvakrát v průběhu prázdnin zazněla na zelené plo-

še rekultivované skládky Rašovec hudba. Stalo se 
tak poprvé za deště v sobotu 12. srpna 2006, kdy se 
zde se svolením rady města uskutečnilo přátelské 
posezení motokrosových závodníků a jejich přátel 
při reprodukované hudbě s videoprojekcí a občer-
stvením. Tato deštivá premiéra pořadatele na štěstí 
neodradila a první zářijový den zde akci zopakovali, 
tentokrát pod názvem Ukončení léta, na kterou si 
pozvali ledečskou kapelu Country gang, jež od 
18:00 až do půlnoci hrála k tanci i poslechu. Vlastně 
nejprve k poslechu a s přibývající náladou poslucha-
čů i k tanci. Po setmění na akci dorazil i lampiónový 
průvod z nedaleké Obrvaně. Stovka návštěvníků ho 
přivítala bujarým potleskem. 

Opravy ve školní kuchyni 
Tak jako každé prázdniny i letos jsme věnovali po-

zornost a finanční prostředky opravám ve školní ku-
chyni. Bylo nutné se vypořádat s nálezy pracovníků 
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krajské hygienické stanice a s protokolem v ruce od-
straňovat jejich zjištění. Všechny podlahové vpusti 
v kuchyni tak prošly kompletní rekonstrukcí spočí-
vající ve vybourání stávajících vpustí a osazení a za-
dláždění nových. Opraveny byly nátěry stěn a stropů 
v kuchyni i suterénu, nátěry ocelových konstrukcí 
i na schodišti před jídelnou, izolací byly opatřeny po-
trubní rozvody v suterénu kuchyně, kde musela být 
též provedena částečná obměna kovového nádobí. 

Úpravy v mateřské školce v ul. 28. října 
V budově mateřské školky v ulici 28. října byla 

řadu let vykazována kapacita dětí v počtu 80 míst. 
Stavební uspořádání budovy však umožňuje při li-
mitu 4 m2 podlahové plochy najedno dítě zde umís-
tit pouze 60 dětí. Dalším limitujícím faktorem je 
počet instalovaných umyvadel a záchodků. Proto 
o letošních prázdninách přijala ledečská radnice 
coby zřizovatel mateřské školky několik opatření. 
Společně s vedením MŠ projednal starosta města na 
krajské hygienické stanici povolení výjimky pro na-
stávající školní rok pro dosažení navýšení kapacity 
na 68 dětí. Firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. pro-
vedla na objednávku města nejnutnější úpravy na 
toaletách a v kuchyni spočívající v instalaci 1 ks 
umyvadla, 1 ks WC a odsávací digestoře do kuchy-
ně. 

Historický obraz Ledče již zdobí obřadní síň 
23. srpna 2006 byl se souhlasem zastupitelstva 

města zakoupen historický obraz Ledče nad Sáza-

vou. Olejomalba na plátně o rozměrech 56x41 cm 
osazená v tmavém dřevěném rámu zachycuje histo-
rický střed města s hradem a Mizerovem v pohledu 
od šeptouchovských skal. Malířské dílo z let kolem 
roku 1870 je signováno v pravém dolním rohu jmé-
nem Ledvinka. Obraz byl zakoupen za 38 000,- Kč 
a v této ceně stanovené znalcem bylo zahrnuto i vy-
čištění a odborné ošetření obrazu a jeho osazení do 
nového rámu. Obraz je umístěn v obřadní síni ledeč-
ské radnice. Autorem může být krajinář Karel Led-
vinka činný v letech 1847-1877. 

Kameny našly uplatnění v parčíku 
Kameny ze šeptouchovských skal jsme nechaly 

umístit v parčíku na Husově náměstí za Domem dětí 
a mládeže v Ledči nad Sázavou. Velké kameny od-
loupnuté ze skalních masivů na Septouchově zdobí 
nyní nově osázený parčík a budou zároveň připo-
mínkou na nebezpečí, kterým po léta nedaleké šep-
touchovské skály hrozily. Další z kamenů byl 
usazen u nově vybudované lávky u Chřenovic. Na 
tomto kameni bude umístěna pamětní deska s údaji 
o stavbě. 

Poděkování 
73 cm vysokou vázu s podpisem autora návrhu 

Bořka Šípka předal dne 4.července 2006 zástupce 
lindavských sklářů JUDr. Ctibor Kugler (na snímku 
první zprava) městu Ledči. Váza bude zdobit obřad-
ní síň na městském úřadu. Pro ty, kteří do těchto 
prostor nezavítají, přinášíme alespoň fotografii 
krásného dárku. Děkujeme. -sv-
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Nový školní rok 2006-2007 v ZS Ledeč nad Sázavou 
V letošním školním roce nastoupí do 1. ročníku 73 žáků, kteří 

budou rozděleni do tří tříd. Třídními učitelkami zde budou p. Ber-
náthová, Hrochová, Tůmová. Všichni žáci 1. ročníku budou mít 
třídy v budově v Komenského ulici, kde je umístěn celý I. stupeň. 

První stupeň v loňském školním roce opustilo 84 žáků, 
z nichž 25 žáků bylo přijato do víceletého gymnázia, ostatní žáci 
přešli na II. stupeň. 

Na prvním stupni bude i v letošním školním roce otevřena 
speciální třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami 
učení, ve které budou letos oddělení pro žáky 3. a 4. ročníku. Ve 
školním roce 2006-2007 bude mít I. stupeň 14 tříd a speciální 
třídu, bude ho navštěvovat 316 žáků. 

Z II. stupně odešlo 100 žáků, kteří byli přijati do středních 
škol nebo učebních oborů. Nejvíce žáků bylo přijato na Gymná-
zium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu v Ledči 
nad Sázavou - celkem 36 žáků. 6. ročník bude navštěvovat ve 
školním roce 2006-2007 69 žáků, kteří budou rozděleni do tří 
tříd. Třídními učiteli zde budou p. Koubský, Kroutil, Pešek. Na 
II. stupni bude 14 tříd s 339 žáky. 

Do starobního důchodu odchází pan učitel Rozkošný, jehož 
služby budeme ve školním roce 2006-2007 ještě částečně vy-
užívat a pan učitel Vobořil. 

Od nového školního roku nastupuje na naši školu pan učitel Mi-
chal Simandl, po mateřské dovolené se vrací na I. stupeň paní uči-
telka Soňa Kroutilová a pan učitel Kroutil přechází na II. stupeň. 

O prázdninách bylo vymalováno 5 tříd, realizuje se projekt 
„Veřejně přístupný internet", na který byla získána podpora 
z Fondu Vysočiny. Ve školní jídelně se odstraňují závady zjiště-
né hygienickou kontrolou, byla dokončena plynofikace kotelen 
v budovách v Nádražní a v Komenského ulici. 

Od 1. září 2006 se vyhláškou MSMT zavádí povinná výuka 
cizího jazyka od třetí třídy (3 hodiny týdně). V 7. třídě se pak 
zvyšuje týdenní počet hodin cizího jazyka ze tří na čtyři hodiny. 

ZŠ Ledeč nad Sázavou bude ve školním roce 2006-2007 tak 
jako dosud vyučovat žáky podle vzdělávacího programu Zá-
kladní škola čj. 16847/96 - 2. Z povinných předmětů klademe 
nej větší důraz v počtu vyučovacích hodin na český jazyk, mate-
matiku a cizí jazyk. V oblasti povinně volitelných předmětů žáci 
využívají naši nabídky z oblasti sportu. V 7., 8., 9. ročníku ve 
školním roce 2006/2007 otevíráme předmět sportovní hry. Je to 
celkem 6 hodin týdně navíc k povinnému předmětu tělesná vý-
chova. Z nabídky povinně volitelných předmětů dále žáci prefe-
rují především informatiku. 

V minulém školním roce učitelé na pravidelných schůzkách 
pracovali na problémech souvisejících s přípravou školního 
vzdělávacího programu, podle kterého začneme na naší^ škole 
vyučovat od školního roku 2007-2008 (od 1. a 6. třídy). Školní 
vzdělávací program musí vycházet z rámcového vzdělávacího 
programu vydaného MŠMT. Dosud jsme se převážně zabývali 
monitorováním současné situace, našimi možnostmi. Rozebíra-
li jsme pojetí a cíle zákl. vzdělávání, jednotlivé klíčové kompe-
tence, průřezová témata podle RVP. Diskutovali jsme o nových 
metodách práce s žáky. V rámci příprav školy na ŠVP jsme for-
mou dotazníků mapovali názory rodičů a žáků. Učitelé se vzdě-

lávají absolvováním seminářů ped. center a národního ústavu 
pro vzdělávání. 

V letošním školním roce se soustředíme na vlastní školní 
vzdělávací program naší školy. Při této činnosti chceme spolu-
pracovat s radou školy, zřizovatelem a SRPŠ. 

V prosinci 2005 došlo k vytvoření rady školy, která se pravidel-
ně schází v devítičlenném složení pod vedením předsedy p. Vrby. 

Tak jako v minulém školním roce se i letos budeme snažit pro 
žáka naší školy, rodiče a veřejnost připravit akce, které žákům 
zpestří školní docházku a rodičům a veřejnosti více představí 
školu. V minulém školním roce to byly především akce „Den ar-
mády v Ledči n. S.", exkurze na letiště Ruzyně, návštěva sto-
nožkového koncertu v Lucerně, vystoupení našich hostů -
pěveckého souboru JILLS z USA, vystoupení stonožkových 
souborů v sokolovně, výstava výtvarných prací žáků v synago-
ze, akademie žáků 9. roč. a projektové dny zaměřené na výtvar-
né činnosti. 

Škola velice aktivně pracuje v mezinárodním hnutí „Na vlast-
ních nohou". V rámci tohoto hnutí pomáhají děti naší ZŠ dětem 
nemocným, dětem v oblastech válečných konfliktů a přírodních 
katastrof a zároveň se obohacují o pocit solidarity a pomoci 
svým vrstevníkům. Také si rozvíjejí svůj vztah k výtvarným 
činnostem. 

V tradičním „Stonožkovém týdnu" prodejem malovaných 
přání a výrobků získali žáci částku 27104,- Kč, která byla ode-
slána na konto hnutí. Všechny velké školní akce byly pořádány 
s velkou podporou „Stonožkového hnutí" a s pomocí vedení 
města. Vedoucí představitelé města se zúčastňují všech význač-
ných akcí a nezištně „Stonožkovému hnutí" naší školy pomáha-
jí. Úspěšná byla spolupráce školy s tělovýchovnými 
organizacemi ve městě. Samozřejmě v ní chceme pokračovat. 

Přeji žákům prvního ročníku, aby se jim v naší škole líbilo, 
všem žákům přeji hezké výsledky ve školní práci. Škole přeji, 
aby získávala stále větší důvěru veřejnosti a neustále se zlepšo-
valy vztahy mezi rodiči a školou. 

Jaroslav Kosprd, ředitel ZŠ 

Nový školní rok na Gymnáziu, Střední odborné škole 
a Vyšší odborné škole v Ledči nad Sázavou 

Dne 4. září 2006 byl na naší škole, tak jako na všech dalších 
školách v České republice, zahájen nový školní rok. Do prvních 
ročníků nastoupilo celkem 220 žáků a studentů, z toho 60 žáků 
do studijních oborů gymnázia, 43 žáků do studijních oborů 
střední odborné školy, 13 žáků do učebních oborů střední od-
borné školy, 45 studentů do vyšší odborné školy a 59 žáků do 
studijních oborů studia při zaměstnání. 

Zahájení školního roku bylo spojeno s několika významnými 
událostmi: 
1. Od 1. července 2006 došlo ke změně názvu školy na Gymnázi-

um, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč n. S. 
2. Byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, rozvodů 

vody a odpadů v budově gymnázia. Do všech tříd byl zave-
den internet, byla instalována nová počítačová síť, došlo k vy-
malování kabinetů a budova bude elektronicky chráněna 

včetně kamerového zabezpečení. Tuto akci financoval kraj 
Vysočina a zajišťoval pan Miloslav Šulc z oddělení správy 
realit majetkového odboru. Rekonstrukci prováděla forma 
AGOS stavební a.s. Pelhřimov. Děkujeme představitelům 
kraje Vysočina, panu Šulcovi i firmě AGOS Pelhřimov za 
zdařilou rekonstrukci. 

3. Na střední odborné škole byla provedena kompletní výměna 
počítačů v jedné učebně výpočetní techniky, která je nyní vy-
bavena 18 špičkovými počítači. 

4. Před dokončením je výstavba nové sportovní haly včetně 
osmi nových učeben. S podrobnostmi seznámíme veřejnost 
v dalším čísle Ledečských novin. 

Přeji všem žákům, studentům i všem zaměstnancům naší školy 
v novém školním roce hodně zdaru. 

Mgr. Radomír Nulíček, ředitel školy 
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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII 
(EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ 

REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA 

Komunitní plánování sociálních služeb 
v regionu Světelsko - Ledečsko 

Proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS), o kterém jsme vás již 
na těchto stránkách informovali, pokračuje ve spolupráci s krajem Vysočina a ob-
čanským sdružením Agora Central Europe Praha úspěšně dále. Při sběru podkladů 
pro analýzu poskytovatelů sociálních služeb nás samotné překvapilo, kolik sub-
jektů na našem území má snahu pomoci našim handicapovaným spoluobčanům. 
Celkem byl proveden sběr dat od 23 poskytovatelů, z nichž má 14 subjektů sociál-
ní služby jako hlavní náplň své práce. V současné době probíhá vyhodnocování 
těchto dat. 

Řídící skupina KPSS také na svém červencovém zasedání rozhodla, že KPSS 
pro region Světelsko - Ledečsko bude zpracováván ve třech liniích (pracovních 
skupinách): 
I. senioři a osoby s těžkým zdravotním postižením nebo sníženými duševními 

schopnostmi (plně invalidní občané nebo nezaopatřené děti s průkazem ZTP, 
ZTP/P) 

II. osoby s omezujícím zdravotním postižením nebo sníženými duševními schop-
nostmi (např. částečně invalidní občané, osoby se změněnou pracovní schop-
ností), osoby v přechodné krizi, společensky nepřizpůsobení občané, minority 

III. péče o rodinu, děti a mládež, osoby ohrožené závislostí, nezaměstnaní bez tr-
valého handicapu 

Zároveň se také formují dle těchto tří linií i pracovní skupiny KPSS. Vyzýváme 
všechny občany, kteří mají zájem o rozvoj sociálních služeb v našem regionu, aby 
využili možnosti zapojit se do některé z uvedených pracovních skupin. Zájemci 
o spolupráci mohou kontaktovat koordinátorku KPSS, ing. Věru Weingártnero-
vou, buď osobně na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, odboru sociálních věcí, 
nám.Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou nebo telefonicky na č. 569 496 
688 nebo e-mailovou poštou. 

Ing. Josef Maleček 
místostarosta města Světlán. S. 

POZVÁNKA 
Řídící skupina pro komunitní plánování sociálních služeb v regionu Světelsko -
Ledečsko ve spolupráci s občanským sdružením AGORA CENTRAL EUROPE 

Praha zve všechny zájemce o sociální služby a jejich rozvoj na 
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 

K SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM 
(pečovatelská služba, odlehčovací péče, odborné rodinné poradenství, 

denní stacionář, nízkoprahové centrum pro děti a mládež, domov důchodců, 
azylová ubytování, osobní asistence, poradenství, chráněné dílny, 

centrum denních služeb, tísňová péče) 
sál Společenského domu ve Světlé nad Sázavou 

úterý dne 12. září 2006 od 16 hodin 

Dětsky koutek 
Vážení spoluobčané, již 9 let je naše čtyřčlenná rodinka nájemníky městského bytu 

s půdní vestavbou v ulici Hlaváčova. Bydlí se nám zde velice hezky, sousedské vztahy 
jsou tady k nezaplacení a tak by se mohlo zdát, že si nemůžeme na nic stěžovat. Má to 
však ovšem jeden důležitý háček. 

Velice zde chybí sportovní a herní prostranství pro naše nejmenší děti, jakožto 
i mladší děti školou povinné. 

Na tuto problematiku již poukazuji od roku 2002, kdy jsem jednala s bývalým mís-
tostarostou p. Poborským, ale moje snaha vyšla naprázdno, protože do osudu města ne-
milosrdně poprvé udeřily ničivé povodně a tak mi bylo řečeno, že z finančních důvodů 
není tato realizace možná. Od té doby zde přibylo mnoho rodin s malými dětmi, ale si-
tuace je stále stejná (ač jsem již s nynějším p. starostou Vrbou na podzim loňského roku 
také jednala). Myslím si, že by stálo za úvahu srovnat stávající terén za domem, část 
pozemku oplotit a vybudovat zde dětský koutek hodný aktivního vyžití. Snad by poté 
zmizely i nevzhledné cedule na jediném betonovém prostranství v prostorách kotelny, 
o jejichž umístění se zasloužili naši „klidumilovní spoluobčané". Paradoxem však zů-
stává, že těmto občanům dětské hry začaly vadit v okamžiku, kdy jim odrostla jejich 
vlastní vnoučata. Ale to zde již nebudu a ani nechci rozebírat. 

Obracím se proto na Vás spoluobčany, šikovné firmy v okolí, podnikatele, ale i na 
zastupitele města, pomozte prosím tuto myšlenku realizovat v blízké budoucnos-
ti.Vím, že finanční situace není pro naše město jednoduchá, ale rozzářené dětské oči 
a veselý dětský úsměv za to přece stoj í. Hana Francová, Dis. 

Folklorní sou hor 
Škubánek 

přijme členy všech věkových kategorií 
od 3 let, chlapce i dívky. Dále muzikanty -
housle, klarinet, kontrabas, příp. akordeon. 
Kontakt: 604 368 204 a 723 244 394 

Folklorní soubor působí při ZŠ v Komen-
ského ulici ve Světlé nad Sázavou. Stal se 
součástí života školy, města i regionu. No-
vým školním rokem 2006-2007 vstupuje 
do 23. roku svého trvání. 

Soubor pracuje s dětmi od 3 let, nej starší-
mi členy jsou středoškoláci. 
Co nabízíme? 
- Zvýšení celkové samostatnosti. 
- Rozvoj schopností pracovat a spolupra-

covat v týmu. 
- Společná zábava, dobrá parta. 
- Péči o všestrannou pohybovou kulturu, 

zvyšování fyzické kondice, důraz na 
správné držení těla. 

- Rozvoj hereckých schopností, zlepšení 
jazykové kultury. 

- Získání pěveckých, rozvoj rytmických 
dovedností - velmi důležité při studiu ci-
zích jazyků. 

- Možnost cestování po České republice, 
ale i do zahraničí (dosud-Nizozemí, Slo-
vinsko, Polsko, Francie...). 

- Uplatnění cizích jazyků - při cestování. 
- Rozvoj tvořivosti, fantazie. 
- Odstranění trémy, obav z veřejného vy-

stupování. 
Přijďte si zacvičit, zazpívat, zahrát, přijďte 
se jen podívat. Můžete s sebou vzít i rodiče. 
Více informací, i nezávazné, a další po-
drobnosti - viz výše uvedené kontakty. 

HOUBAŘI SI UZIVAJI 
Takovou žeň pravých hřibů houbaři 

(a že jich je požehnaně) jistě už dlouho 
nepamatují. Snad každý si letos udělal, 
a dost možná ještě udělá, nějaký ten 
„osobáček" ve sběru hub. Také o různé 
podivuhodnosti ze světa hub není nouze. 
Nesporně mezi ně patří i ojedinělý nález 
pana Mildy Holaty z Loukova. Jeho hři-
bová pyramida je jistě jen málo k vidění. 
I zkušený houbař, jakým pan Holata je, 
se nad takovou zvláštností pozastaví 
a potěší. Těšíme se na další rarity - určitě 
ještě porostou! ok 
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Tenisové ohlédnutí 
ZA 10 ROČNÍKY TENISOVÝCH 

TURNAJŮ ŽEN 
LEDEČSKÝ ZÁMEK 

1. ročník se uskutečnil na ledečských kur-
tech v r. 1997 za účasti osmi hráček (3 z Ledče 
n/S. a 5 z jiných tenisových oddílů).Vítězné 
tažení Kláry Vítkové z VS Tábor v 1.-3. 
a v 5. ročníku přerušila v r. 2000 Veronika 
Stehnová z Lokomotivu Nymburk. Všechny 
první 4 ročníky byly u ČTS přihlášeny ve sku-
pině „C", proto byl o turnaj ze strany hráček 
nepříliš velký zájem (málo bodů do celostátní-
ho žebříčku). Proto se tehdy organizátoři roz-
hodli pojmout turnaje jinak. Přihlásit je u ČTS 
do skupiny „B", což ale znamenalo zajistit 
v případě požadavku hráček jejich stravování 
a ubytování. Dalšími změnami byly: volba ji-
ného termínu (kolidoval s pivními slavnostmi) 
kvůli divákům. Další podstatnou změnou byla 
snaha přilákat do Ledče n/S. hráčky z první 
stovky žebříčku ČR formou finančních cen 
(od 1. do 3. resp. 4. místa 100,-; 50,-; a 2x25,-
Euro). Ročníky 6.-8. se velice vydařily. Do 
Ledče přijíždělo 12-16 hráček a skutečně tu 
byly i z první stovky Českého tenisového žeb-
říčku (74, 85, 94, 97) a na ledečských kurtech 
se hrál špičkový tenis. 6.-7. a 9. ročník vyhrála 
Marcela Vašáková z TK Pernštejn Pardubice, 
8. ročník se stal kořistí Radky Hovorkové 
z TK Spartak Jihlava. Organizátory turnajů 
mrzelo, že již 9. ročník signalizoval populační 
problém s úbytkem tenistek, který postihl 
i Světlou n/S., Havlíčkův Brod, ale i jiné a da-
leko větší tenisové oddíly. Tento problém se 
projevil v počtu třech přihlášených tenistek do 
10. jubilejního ročníku a proto byl tento turnaj 
zrušen. Smutný konec snahy založit v Ledči 
n/S. tenisovou tradici. Už jen pro doplnění sta-
tistiky: 9-ti turnajů se zúčastnilo celkem 39 
hráček z 21 oddílů z celé ČR. Proto se organi-
zátorský tým rozhodl po dohodě se sponzory 
převést finanční i věcné dary na turnaje mláde-
že a soustředit své aktivity na tenisový potěr, 
kde by se efekt vynaložených sil a finančních 
prostředků měl projevit v budoucnost ledeč-
ského tenisu. Chtěl bych touto cestou poděko-
vat za 9-tiletou snahu pro tenis i pro město 
Ledeč n/S. něco udělat hlavně Marku Kroutilo-
vi, MUDr. Františku Vyroubalovi, Václavu Ho-
řejšovi, ing. Janě Tejnnecké, ing. Janu Vrbkovi, 
Pavlovi Jaremenkovi a dalším, např. rozhodčím 
Jirkovi Víškovi a Josefu Vašákovi ze Světlé n/S. 
Velký dík ale patří sponzorům, ať těm největ-
ším: MUDr. Jaroslavu Kroutilovi, Envicompu 
s.r.o., PCT s.r.o., K+K autodoprava s.r.o., 
MUDr. Františku Vyroubalovi, Městu Ledeč 
n/S., p. Kunáškové - dárkové předměty, OZ p. 
Cemper, ale i těm menším nebo občasným spon-
zorů. 

Přestože tenisové turnaje žen se již nebudou 
pravidelně opakovat, za vynaložené úsilí a za 
jakoukoliv pomoc v předešlých devíti letech 
všem výše uvedeným i nejmenovaným mno-
hokrát děkuji. 

Josef Hnik, člen TK Ledeč n. S. 

Kooperativa 
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA 

NABÍZÍ POJIŠTĚNÍ 
• Osob (životní, úrazové) 
• Majetku (stavby, domácnosti, rekreační ob-

jekty, auta) 
• Povinné ručení 
• Penzijní připojištění 
• Stavební spoření 

Kontakt: 
Havlíčkova 186 (u stadionu), Ledeč n. S., 

ST, PÁ 14-16 hod. 
Po telefonické domluvě kdykoliv 

- 604 161 302 

Za kolik v nové sportovní hale 
Sportovní hala Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad 

Sázavou je před dokončením. Plánovaná kolaudace je 11.9.2006 a j e naděje, že počát-
kem října bude zahájen provoz. Předpokládáme, že pro veřejnost bude hala přístupná 
v pondělí až pátek od 16 do 21.30 v sobotu a neděli od 8 do 22. Rádi bychom veřejnost 
seznámili s cenami, za které bude možno halu využívat. 

1/3 haly Kč/hod. 2/3 haly Kč/hod. Celá hala Kč/hod. 
1 cvičební hodina 

= minut 

Mládež do 15 let 150,00 250,00 350,00 60 

Dospělí - pondělí až pátek 200,00 350,00 500,00 60 

Dospělí - sobota neděle 250,00 400,00 600,00 60 

Případní zájemci se mohou kontaktovat na telefonním čísle 731 612 320. 
Mgr. Radomír Nulíček 

Házená konečně v Ledči 
V loňském roce postoupili ledečští házenkáři do II. ligy s jediným cílem: jako nová-

ček soutěž udržet a po ročním azylu ve Zruči nad Sázavou přivézt II. ligu do nové 
sportovní haly v Ledči nad Sázavou. Loňská sezóna byla pro místní házenkáře nad oče-
kávání úspěšná a svým 4. místem dosáhli historického úspěchu v dějinách tohoto spor-
tu v našem městě a zároveň byli zařazeni do soutěže o pohár CSH, ve kterém již 
úspěšně absolvovali dvě kola, kdy na štítě zůstali soupeři z Třeště a Zruče nad Sáza-
vou. Ve třetím kole přijede do Ledče Aritma Praha. 

Úspěšné muže doplňuje i tým žen, který je j iž pravidelným účastníkem II. ligy. 
Do nové sezóny nastupují ledečští muži j iž na domácí palubovce, což je jistě pro náš 

sport historická událost a šance. Srdečně zveme všechny fandy do sportovní haly v Ko-
želské ulici na všechna utkání v následujících termínech: 

Datum Muži Ženy 

23.9. Bohemians Praha Spartak Ústí n. L. 

7.10. Sezimovo Ústí Pardubice 

21.10. České Budějovice Severka Ústí n. L. 

11.11. Košutka Kobylisy 

25.11. Praha 4 -

Utkání mužů začínají vždy v 16 hodin, ženy ve 14 hodin. jd 

TENISOVÁ SOUSTREDENI ZÁVODNÍCH HRACU 
Ani o prázdninách nezaháleli hráči závodních družstev dorostu a mladších žáků. 

Od 17. do 21. července proběhl týden dorostenců. Za úmorného vedra splnili poža-
dovaných 15 hodin hry na dvorcích a ušlapaných cca 80 kilometrů na kole. Sehráli 
třicet setů, nejúspěšnější hráčkou se stala Pavla Vrbková. 

Naopak za deštivého a chladného počasí se uskutečnil tenisový týden mladších 
žáků od 7. do 11. srpna. Natěšených dvanáct hráčů absolvovalo 16 tréninkových ho-
din a najeli na kole přes padesát kilometrů. Odehráli přes sto setů způsobem každý 
s každým. 

Po takto náročných týdnech byl nutný odpočinek a myslím, že barvu antuky ne-
chtěl j en tak někdo v brzké době vidět. Marek Kroutil, TKL 
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Fotbalisté Ledče n. S. v roce 1966 
Horní - Pitrun A., Hořejší F., Franci J., Bobek J., Svoboda J., 
Vítek E. 
Prostřední-KalivodaL., OlijnykA., Stýblo B., Vávra K., Pešek 
B., MikšíčekF., Jiřík V 
Dolní - Lebeda P., Vratislavský J., Vyroubal F., Cikán J., Na-
vrátil J. 

Družstvo atletů ledečského dorostu na závodech v Jaroměřicích 
v roce 1958. 
Horní řada - Kamarýt, Hitka, Kouba E., Loukota, Horák, Sych-
rovský 
Dolní řada- Lebeda P., KonopkaM., Jakoubek K, Pálik, Cikán 
Jiří. 

ZEMŘEL JIRI CIKAŇ 
Na počátku druhého prázdninového měsíce došla do Ledče 

smutná zpráva - po dlouhé a těžké nemoci zemřel v sobotu 
5. srpna dlouholetý sportovec, atletický i fotbalový trenér, 
funkcionář, divadelník, statistik, kronikář, pedagog a novinář 
Jiří Cikán. 

Narodil se 29. prosince 1932 v Kopistech u Mostu. Po mni-
chovském diktátu spolu s rodiči opustil pohraničí a přestěhoval 
se do Dušníků, dnešní Rudné u Prahy. V místním oddíle začínal 
své první atletické krůčky v žákovské kategorii. Po válce, ve čtr-
nácti letech, přestoupil Jiří Cikán do AC Sparta Praha, kde se 
prosadil jako sprinter, dálkař a trojskokan. V roce 1950 zaběhl 
československý rekord starších dorostenců v běhu na 200 m pře-
kážek, a jako člen štafety 4 x 400 m pomohl vytvořit další rekord 
této věkové kategorie. Stal se i držitelem nejlepšího dorostenec-
kého výkonu v trojskoku 13,09 m. Ve Spartě byl v atletickém 
družstvu s hvězdami jako Skobla, Kantorek, Láznička, Fikejz, 
Lánský a Horčič. 

V roce 1952 nastoupil mladý talentovaný atlet na vojnu do 
tehdejšího ATK Praha (Dukla), kde trénoval a závodil v době 
největší slávy Emila Zátopka, Jungwirtta, Skobly, a dalších. 

Po vojně začal studium v Tyršově ústavu v Nymburce (střední 
pedagogická sportovní škola), kde se poznal s manželkou Danou. 
Následně v roce 1956 nastoupil jako učitel v odborném učilišti 
Kovo-foniš v Ledči nad Sázavou. Zde nejprve působil jako hráč 
a trenér místního fotbalového klubu a stál u zrodu atletického klu-
bu, zorganizoval výstavbu nové 400 m dlouhé a šestiproudé drá-
hy, kterou v té době stavěl největší odborník na škvárové stadiony 
Sibera. V našem městě posunul atletiku na vyšší úroveň a zejmé-
na mládežnické kategorie patřily mezi elitu kraje. 

Doménou pana Cikána nebyl jen sport. Byl také vášnivý diva-
delní ochotník a prakticky hned po svém příchodu do Ledče se 
stal osobností divadelního spolku Tyl. Svůj všestranný talent 
uplatnil také jako zdatný kreslíř a kronikář. Dodnes uchovávají 
v mnoha ledečských rodinách kroniky, které tvořil svým přáte-
lům. Škoda jen, že řada oněch oficiálních záznamů není k dispo-
zici širší veřejnosti. Jeho ročenky TJ Kovofiniš jsou studnicí 
informací a podrobných statistik rozvoje sportu v Ledči v druhé 
polovině minulého století. 

V době normalizace byl nucen opustit učiliště. Vyhlídky na 
lepší zítřky nastaly v roce 1979, kdy přijal nabídku atletického 
oddílu Liaz a přistěhoval se s rodinou do Jablonce. Zde čtrnáct 
let působil v roli tajemníka atletického oddílu, byl i členem vý-
boru, trenérem i vedoucím řady družstev. Byl dlouholetým čle-
nem Sportovně technické komise Českého svazu atletiky. 

S manželkou Danou vychoval syny Jiřího a Jana, kteří byli, 
jak jinak, než úspěšnými atlety. 

Do poslední chvíle svého bohatého života pracoval, a to i na 
nemocničním lůžku, na kterém v posledních týdnech svého ži-
vota trávil stále více času. Ale ani to mu nezabránilo, aby před 
odchodem do atletického nebe na stránkách novin propagoval 
svůj zamilovaný sport - atletiku. 

Poslední rozloučení s Jiřím Cikánem se, za účasti řady přátel 
z Ledče, konalo v gátek 11. srpna v obřadní síni městského 
hřbitova v Jablonci. Cest jeho památce! 

Za pomoci pánů - K. Vávry, P. Lebedy, J. Endlera 
připravil ok 

i 
. * 

Téměř rok byla na repertoáru hra Zvíkovský rarášek (hrála se 
lOx), na fotografii zleva: J. Cikán, E. Jiráková, J. Hýla - rok 
1958. 

V březnu 1957 se v režii B. Kováře „ dávala " hra J. K. Tyl - na 
snímku zleva: Jiří Zach, Jiří Cikán, Josef Primus. 

JHROMČŘICC 1958 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Hospodka Lukáš 
Veletová Simona 
Ouřada Jonáš 
Janáková Adéla 
Úmrtí: 
Sadílková Růžena 
Šotola Jaroslav 
Fotr Martin 
Výročí: 
70 let: 
Nešpor Josef 
Král Václav 
75 let: 
Veselý Ladislav 
Štěpánek Luboš 
Růžičková Jiřina 
80 let: 
Kubát Antonín 
85 let: 
Moravcová Jiřina 
90 let: 
Samohelová Marta - 3 . 9 . 
Jiřík Václav - 13.9. 
Svatby: 
Hradecký Petr - Šimková Martina 
Dvořák Martin - Zadinová Markéta 
Čapek Ivan - Kubová Zina 
Jelínek Pavel - Zítková Lenka 
Kopecký Martin - Hybštová Jana 
Herink Tomáš - Mohoritová Kateřina 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme členům hasičského sboru, kama-

rádům z dopravy a všem ostatním, kteří se na-
posledy přišli rozloučit s panem Jiřím 
Voskovcem. Bratr s rodinou 

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 13. září letošního roku oslavil 90. naro-

zeniny můj děda, pan Václav JIŘÍK z Ledče n. 
S. Milý dědo, k Tvému životnímu jubileu Ti 
přeji hodně zdraví a lásky. Chci, abys věděl, 
jak moc Tě máme rádi. 

Vnučka Erika s manželem, 
pravnoučata Ondřej a Barborka 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem, kteří se snažili rozluštit 

jména na „dožínkové" fotografii z minu-
lého vydání LN. Tentokrát se jich výji-
mečně ozvalo hned několik (pan 
Pekárek, paní Linková ...), ale opravdo-
vé překvapení v tajence přinesla paní Sta-
nislava Mikulová. Bez jediného zaváhání 
mi nadiktovala všech pětadvacet jmen! 
Rád bych v podobných odhaleních dobo-
vých fotografií pokračoval a budu opět 
spoléhat na vaši spolupráci a pomoc, ok 

PRODÁM 
Byt 2+1 v osobním vlastnictví v Ledči 

n. S. Byt je po kompletní rekonstrukci -
nová kuchyň, koupelna, dveře, podlahy. 
Výhled na město. Cena dohodou. Kon-
takt na tel.: 603 780 110 

ČISTĚNÍ KOBERCŮ, 
sedacích souprav, interiérů 

automobilů, montáž žaluzií, stínící 
techniky, sítí proti hmyzu a těsnění 

do oken. 
Volejte: 

723 229 767, 569 482 162 

KOSMETICKÝ SALON 
MONIKA 

Nově otevřený kosmetický salon 
M O N I K A nabízí tyto služby: 

• Celkové kosmetické ošetření pří-
rodními produkty 

• Depilace celého těla 
• Manikúra, pedikúra 
• Modeláž nehtů 
• Parafínové zábaly 
• Masáže celého těla 

Salon najdete v Cechově ulici 249 
v Ledči n. S. Tel: 737 910 930 

O Z N Á M E N Í 
MANIKÚRA A PEDIKÚRA 

HANA BOROVSKÁ, 
HABRECKÁ 450, 584 01 LEDEČ 

NAD SÁZAVOU 
OZNAMUJE ZMĚNU ADRESY 

PROVOZOVNY 
Od 1. 10. 2006 bude provozovna 

přemístěna na adresu: 
Husovo náměstí 13, Ledeč n. S. 

(1. patro nad prodejnou BOTEX) 

MINI SHOP 
Navštivte nově otevřený MINI 

SHOP na náměstí Svobody v Ledči 
n. S. (bývalá videopůjčovna). 

MINI SHOP NABÍZÍ: 
• Dobití kreditu mobilních telefo-

nů Eurotel, T-Mobile, Vodafone 
• Sportka, Sazka, KENO, Euromi-

liony, 
• Šťastných deset 
• Sázková kancelář FORTUNA 
• Časopisy 
• Cigarety 
• Cukrovinky 
• Zmrzlina 
• Studené nápoje 
• Teplé nápoje 
• Káva, víno, alkohol 
• Keramika 
Akce FORTUNA - ke každé sázen-
ce nad 100,- Kč je ZDARMA káva! 

Těšíme se na vaši návštěvu 
MINI SHOPU 

Jaký byl stroj času na skautském táboře? 
Stroj času v podobě magického kola s klikou nás každý večer zanesl 

do jiné doby. Jak to všechno začalo? Aniž by někdo z nás vůbec tušil, 
hned první večer jsme se ocitli v čase konce druhé světové války. Do tá-
bora přijeli na dobových motorkách ruští vojáci a přivezli s sebou těžce 
poškozený stroj času, který ukořistili při dobývání Berlína ve fašistic-
kých bunkrech. Ještě ten večer se podařilo stroj času našim táborníkům 
opravit. Byl slavnostně umístěn do magického sklepa a každý večer ko-
lem něho zasedla skupina odvážlivců, aby se otáčením kliky stroje a za 
zvuků tajemné hudby a nejrůznějších skřeků přenesla do neznámé doby 
plné tajemství. Během sedmi dnů jsme díky to-
muto stroji navštívili sedm různých dob. 

Stroj nás vozil křížem krážem, a tak jsme se 
hned první ráno probudili do roku 1945, zažili 
jsme sestřelení ruského letadla, zachraňovali 
jsme ruského pilota, snažili jsme se projít skrze 
fašistickou hlídku při dodávce potravin zraněné-
mu pilotovi, vozili jsme se s ruskými vojáky na 
historických motorkách a zkoušeli jejich zbraně. 

Další ráno nás stroj nenadále vysadil v daleké 
budoucnosti roku 3333. Invaze potvůrek z jiné 
planety vyhnala lidi na stromy a skály, a tak jsme 
si chvilku zkoušeli, jaké to je pobývat na lanech. 

Třetí ráno nás stroj času vysadil na indiánském 
území kmene Horkanů, kde jsme se svatou ženou 
Rabou plnili nejrůznější zkoušky zdatnosti a vytrvalosti, abychom pak 
mohli být přijati samotným náčelníkem Šedivým Medvědem při večerní 
obřadní slavnosti do řad bojovníků kmene. Ještě v noci jsme se znovu 
přesunuli v čase a už nás vítal ve své době středověký mnich i s andě-
lem. 

Další den byl tedy ve znamení náročného putování za svatým grálem. 
Během putování jsme potkali poustevníka, česnekem jsme se vybavili proti 
čertovi, který se nás snažil obehrát ve hře v kostky, vařili jsme bylinný lek-
tvar pro malomocného a zažili dokonce pravé rytířské souboje a plivání 
ohně v podání věhlasných rytířů Notorix Denatur, s nimi se do soubojů 
pouštěli jen ti nejodvážnější z nás. Svatý grál jsme nakonec odhalili a ten 
nejzdatnější ze všech poutníků získal nejen grál, ale i titul krále rytířů. 

Přestože další den byl poněkud zamračený, zanesl nás hned ráno stroj 
času do starověké doby faraónů Horního a Dolního Egypta. Stali jsme se 

svědky hrůzného činu, kdy faraón Neptajsamach 
I. a jeho dvě ženy byli otráveni jedovatým nápo-
jem a následně mumifikováni. Toho dne to stroj 
vzal hopem a z Egypta nás zavezl rovnou do cen-
tra antických olympijských her. Tak jsme se 
účastnili hodu diskem, řeckořímského zápasu, 
minimaratónu a dalších sportovních disciplín. 

Další dopoledne jsme zhlédli velice originální 
zpracování antické hry. Když jsme otáčeli klikou 
stroje ještě to odpoledne, najednou kolem sklepení 
proběhl za děsivých skřeků pravěký tvor s kyjem 
v ruce. Z ohniště ukořistil hořící kus dřeva a proná-
sledován dětmi prchal pryč. Čekalo nás modelová-
ní nádob a hrníčků z hlíny a vypalování v peci. 

Týden cestování se strojem času utekl nesmír-
ně rychle a než jsme se nadáli, ocitli jsme se doma, v kapitalistickém 
světě, kde se musí tvrdě pracovat, a tak jsme uklidili tábor, ukryli stroj 
času a odjeli za svými rodiči, přáteli a povinnostmi současnosti. 

Za skautské středisko Ledeč nad Sázavou 
Ivo Mirošovský a Eva Novotná 

Pekárek Ondřej 
Šilhán Denis 

Ouřada Matyáš 
Cernická Kateřina 

Hoskovec Jiří 
Ivanik Ivan 

-2. 9. 
-11.9 . 

-12. 9. 
-23.9 . 
-23.9 . 

-26.9 . 

-16.9. 
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