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R O K 
Rok je slovo pozoruhodné například tím, že se vyskytuje pouze v češtině a v polštině. Ale ještě 

pozoruhodnější je jeho původ. Vzniklo ze slovesa říct, takže do jeho velmi blízkého příbuzenstva 
patří nejen výrazy výročí a výroční čili opakující se po roce, ale také slova výrok, úrok, rokovat, 
odročit a rovněž výrazy obročí, vyjednaný důchod a obrok, denní dávka ovsa pro koně. Tato vý-
znamově vzdálená slova spolu vzájemně souvisejí právě slovesem říct. Slovo rok totiž nejdříve 
označovalo lhůtu při právním jednání. Jakoukoli lhůtu, lhůtu jakékoli délky. Podstatné bylo, že 
šlo o vyřčenou lhůtu, o lhůtu, která se řekla. Do té a té doby bude dluh splacen, řeklo se, a tento 
výrok o lhůtě byl rok. Protože se ale lhůty nejlépe počítají od jara do jara či od zimy do zimy, bý-
valy velmi často dvanáctiměsíční, a slovo rok se tedy vžilo jako označení časové jednotky dva-
nácti měsíců. Sloveso rokovat pak nejprve označovalo soudní jednání, při němž se určovaly 
lhůty, tedy roky; když se lhůty odkládaly, odročovalo se. Obrok a obročí byly sjednané, řečené 
dávky. Řeklo se, že úředník nebo kůň dostanou tolik a tolik. Podobně vzniklo i slovo úrok - šlo 
o placení ve smluvené čili vyřčené lhůtě. 

A když mluvím o roce, měl bych říct něco také o úsloví Jednou za uherský rok", které zna-
mená za dlouho, eventuálně nikdy. Pochází z 18. století z dob válek s Turky. Tehdy byli čeští 
vojáci najímáni na službu do Uher, dnešního Maďarska, údajně najeden rok, ale tato lhůta se 
většinou výrazně prodloužila. Často na doživotí. 

My Vám přejeme, aby ten následující rok byl pro vás — naše spoluobčany a čtenáře Ledeč-
ských novin veskrze úspěšný, abyste ho prožili ve zdraví a plné svěžesti a se spoustou hezkých 
zážitků. Pokud vstup do nového roku 2007 zaspíte nebo ho propásnete kvůli povznesené silves-
trovské náladě, nemusíte zoufat. Události, obdobně jako cykly zavedeného kalendáře, coby řa-
doví občané se vší pravděpodobností neovlivníte. 

Jaký asi bude? Uleví se našim starostem či peněženkám? Astrologové a prognostici slibují 
hory doly, ale to slibovali loni také. Bez ohledu na četné sliby, podle nichž v roce končícím sed-
mičkou bude mnoho lepšího, než v roce letošním, můžeme najisto počítat s jedním: pečení ptáci 
nám do úst létat nezačnou. Na všechno, po čem zatoužíme, si budeme muset vydělat. A s touto 
podmínkou ať je tedy rok 200 7 co nejlepší. Redakce Ledečských novin 

JE TO ALE NADÍLENÍ. Když se na začátku prosince procházela ledečským náměstím miku-
lášská suita, nebylo ani takové „horko" zlobivým dítkám, ale mocnostem samotným. Teplota se 
v tento den totiž pohybovala na 15 °C! Tolik často nebývá ani o Velikonocích. A tak vyplazené ja-
zyky čertů (a ti jsou na teplíčko jako jatí) nebyly ani tak kvůli lačným choutkám rohatých, jako 
kvůli přirozené regulaci. Ani svatý biskup to neměl lehké, když se mu rosil hustý bílý vous a v ru-
kou by místo berly mohl v tomhle netradičním počasí klidně držet i pomlázku, a tak relativně nej-
lépe na tom byli éteričtí andělé. 

Věřme, že Ježíšek to bude mít s nadílením už jednodušší, že bude zima jak má být, aby se mu 
lépe táhly sáně s hojnými dárky, aby si děti o prázdninách užívaly tradičních radovánek, které 
k tomuto svátečnímu času i ročnímu období patří. ok 

Předplaťte si vaše noviny 
V listopadu byl zahájen předprodej Ledečských novin na rok 2007. Využijte i vy této nabíd-

ky, která vám zaručuje, že vám Ledečské noviny budou chodit pravidelně až do domu. Cena 
pro ledečské předplatitele 120, - Kč na rok (12 čísel LN), pro „přespolní" je to 204, - Kč. Ve 
volném prodeji přijde jedno číslo LN na 10,- Kč. Přejeme vám mnoho hezkých chvil nad 
stránkami našeho měsíčníku. Předplatné si můžete zajistit na městském úřadě (redakce, se-
kretariát) a na informačním centru. Redakce 

Oznámení Finančního úřadu 
v Ledči nad Sázavou 

Finanční úřad v Ledči nad Sázavou 
oznamuje, že od 1. 10. 2006 jsou agendy 
majetkových daní (daně z nemovitostí, 
daně z převodu nemovitostí, daně dědic-
ké a darovací), agenda registračních po-
kladen a oddělení daňové kontroly pouze 
na detašovaném pracovišti FU Barborka 
790, Ledeč nad Sázavou (budova bývalé 
ZŠ). 

Oddělení daňové správy - daně z příj-
mů, DPH, silniční daně, daňové registra-
ce, oddělení vymáhání, podatelna 
a daňová pokladna zůstávají na původní 
adrese Poštovní 520, Ledeč nad Sázavou. 

Oslava Vánoc u stromečku 
- ukázka vánočních tradic a zvyků 
- strom vánočních přání 
- zdravice starosty města Ledeč n. S. 
- rozdávání Betlémského světla 
- společné zpívání koled se sborem ZUŠ 

a kapelou Měkoň band 
- teplé nápoje pro zahřátí 
Sobota 23. prosince 16.00 na Husově 
náměstí v Ledči nad Sázavou. 
Pořádájí: DDM, Junák a ZUŠ Ledeč. 

Římskokatolická farnost 
děkanství v Ledči n. S. 

pořádá 
24.12. 24 hod. Půlnoční mše svatá 
25.12. Boží hod vánoční 

9 hod. Mše svatá 
14.30 hod. Vánoční koncert 
skupiny Naděje 

26. 12. Svátek sv. Štěpána 
9 hod. Mše svatá 

1.1. 2007 Nový rok - Slavnost Matky 
Boží Panny Marie 
9 hod., 17 hod. Mše svatá 

6. 1. 2007 Slavnost Zjevení Páně 
- Tří králů 
9 hod. Mše svatá 
14 hod. Putování za Betlémskou 
hvězdou 

Vánoční nabídka! 
Gymnázium, Střední odborná škola 

a Vyšší odborná škola v Ledči nad Sáza-
vou nabízí ledečské veřejnosti za symbo-
lickou částku 50 Kč až 150 Kč (podle 
velikosti pronajaté plochy) prostory 
sportovní haly u internátu o vánočním 
prázdninovém týdnu, tzn. 25. 12.-31. 12. 
2006 od 8 do 22 hod. Přijďte si zasporto-
vat ve vánočním čase. Místo v hale si za-
jistěte předem. 

Více informací lze získat na 
www.gvi.cz /Sportovní hala nebo na tel: 
739 673 864 Radomír Nulíček 

http://www.gvi.cz


ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENI 

ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 1. listopadu 2006 

RM stanovuje: 
- tyto osoby pro užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR při občan-
ských obřadech: 
Mgr. František Trpišovský, člen zastupitelstva města, při obřadu uzavírání sňat-
ku, 
PaedDr. Ilona Dokoupilová, členka rady města, při obřadu vítání občánků, 
Ing. Vladimír Molín, tajemník MěÚ, při významných příležitostech a občan-
ských obřadech. 

(Starosta města má právo užívat závěsný odznak se státním znakem ČR při vý-
znamných příležitostech a občanských obřadech ze zákona.) 
RM schvaluje; 
- následující složení komise pro otvírání obálek a hodnotící komise veřejné zakáz-
ky „Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů 
ze svozové oblasti zadavatele" včetně určení náhradníků: 
komise náhradníci 
Ing. Jan Drápela Ing. Petr Stránský 
Josef Nechvátal RNDr. Pavel Policar 
Mgr. František Trpišovský Martin Píbil 
Ing. Karel Anderle z MěÚ Chotěboř Karel Šrámek 
Zástupce z MěU Světlá n. S. Jana Fotrová 
Tajemník komise: Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP MěÚ Ledeč nad Sáza-

USNESENI 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 20. listopadu 2006 
RM doporučuje: 
- Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou schválit prodej bytu č. 1036/4 v domě 
čp. 1035-36, Stínadla, Ledeč nad Sázavou manželům Josefu a Růženě Pokorných, 
nájemníkům uvedeného bytu při splnění podmínek výše uvedených pod bodem 
1. až 4. podkladového materiálu č. RM-2a/2006-21. 
- Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou, aby do rozpočtu na rok 2007 byly za-
členěny náklady spojené s vytvořením Komunitního plánu sociálních služeb 
a s vydáním katalogu poskytovatelů sociálních služeb. 
- Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou schválit předložené znalecké posudky 
stavební části ČOV a kanalizace k ČOV a v jejich hodnotě (41 mil. Kč) navýšit po-
díl města ve společnosti Vodovody a kanalizace H.Brod, a.s. Technologickou část 
ČOV odprodat společnosti Vodovody a kanalizace H. Brod, a.s., za cenu v rozsahu 
5,5-6 mil. Kč. 
RM schvaluje: 
- výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Nakládání s odpady na území 
Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti zadavatele" 
uchazeče .A.S.A, spol. s r.o., Praha se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, který 
předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 
- provozní dobu Mateřské školy Ledeč nad Sázavou na všech pracovištích v době 
od 6.15 do 16.00 hodin. 
- udělení výjimky pro navýšení nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy 
Ledeč nad Sázavou o 4 děti takto: 
pracoviště MŠ 28. října 498 - horní třída 24+4 děti 
(c e 1 k e m 67 dětí) křesťanská třída 20 dětí 

dolní třída 19 dětí 
pracoviště MŠ Družstevní - jedna třída 24+4 děti 
pracoviště MŠ Stínadla - 1. a 2. třída po 24+4 děti 
(c e 1 k e m 68 dětí) 3. speciální třída 12 dětí 
- Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou společ-
nosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o., na rok 2006. 
- Dodatek č.l k nájemní smlouvě č. 2/N-06 se společností Hrad Ledeč nad Sáza-
vou, s.r.o., kterým se poukázaný příspěvek na opravy hradu ve výši 150 000,- Kč 
převádí jako záloha na úhradu nájemného vyplývající z této smlouvy. 
- účast Města Ledeč nad Sázavou na projektu vydání publikace leteckých snímků 
Toulky nad Vysočinou v rozsahu 6-ti stran za cenu 35 700,- Kč. 
- provedení očalounění 3 ks dveří v pronajatých prostorách v ordinaci dětského 
a dorostového lékaře MUDr. Jany Smejkalové v čp. 450 v ulici Habrecká (polikli-
nika) v Ledči nad Sázavou s tím, že práce budou provedeny a hrazeny pouze 
z prostředků žadatele. 
- a) provedení oprav rozvodů vody, kanalizace a výměnu bojleru v ambulanci MUDr. 
Jaremenka v ulici Habrecká č. 450 v Ledči nad Sázavou do konce roku 2006; 
- b) provedení obkladů a dlažeb v téže ambulanci do 31. 12. 2006 tak, aby byly 
v souladu s příslušnými hygienickými předpisy s tím, že náklady na tyto opravy 
ponese žadatel (nájemce nebytových prostor) formou předplaceného nájemného 
a práce provede firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
- zařazení žádosti MUDr. Jaroslava Římana, nájemce neurologické ambulance 
v objektu čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou (poliklinika), k realizaci 
v roce 2007. 
- uzavření nájemní smlouvy (resp. rozšíření stávající) na pronájem nebytových 
prostor (1 místnost o výměře 12,93 m2) za účelem rozšíření ordinace ušní, krční 
a nosní MUDr. Josefu Matějů v čp. 450 v ul. Habrecká v Ledči na Sázavou. 
- uzavřít s Janou Semerádovou „Dohodu o úhradě závazku" v předloženém znění 
dle podkladového materiálu RM-2a/2006-23. 
2a.2006/21RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 
odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění pronájem bytu 
č. 1101, 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou manželům Macharáčkovým, bytem 
Z. M. Kuděje 454, Ledeč n. S. Rada města stanovila nájemné 1314,- Kč. 
- Komisi pro občanské záležitosti ve složení: 
Předsedkyně: PaedDr. Ilona Dokoupilová 
Místopředsedkyně: Marie Čuchalová 
Tajemnice: Marie Bělohradská 
Členové: Jitka Gunaratna, Marie Petrusová, Eva Hrabalová, Jana Fot-

rová, Věra Bauerová, Marta Vrzáčková Iveta Kalivodová, 
Milan Štěpánek, Vladimír Komárek, Václav Vavřička 

- povolení sídla cestovní kanceláře Jana Tottera na adrese Ke Stínadlům 557, Le-
deč nad Sázavou. 
RM odkládá: 
- prodloužení smlouvy o pronájmu plochy (s uvedením práva pro město využívat 
druhou stranu tabule buď na přímé vylepování plakátů, nebo na montáž lehké kon-
strukce - vitríny) na Husově náměstí pro umístění informační a reklamační tabule, 
na pozemku parc.č. 2215/23 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o 2 roky s Emilem Tučkem, 
Agentura Let, Babice 201E, p. Říčany u Prahy. 
- provedení stavebních úprav - odvedení dešťových vod z pozemků pare. 
č. 2290/3, 2146/6, 2136/7 v kat. území Ledeč nad Sázavou. O způsobu realizace 
akce bude rozhodnuto počátkem roku 2007. 
RM ukládá: 
- starostovi města Stanislavu Vrbovi informovat do 5-ti dnů písemně všechny 
uchazeče veřejné zakázky „Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad Sáza-
vou a odstranění odpadů ze svozové oblasti zadavatele" o výběru nej výhodnější 
nabídky. 
- vedoucímu Odboru samosprávy Ing. Pavlu Nácovskému zajistit nabídku na roz-
šíření sítě nouzového osvětlení, aby odpovídalo platné normě. Termín: do 18. 12. 
2006 
RM neschvaluje: 
- žádost firmy ROBOINVEST o snížení nájemného pozemků v lokalitě Sluneční 
zátoka. 
- žádost Konfederace politických vězňů - pobočka 12. Havlíčkův Brod na umož-
nění instalace pamětní desky do vchodu radnice (bývalého okresního soudu) 
v Ledči nad Sázavou. 

USNESENÍ 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 1. listopadu 2006 
Zastupitelstvo města stanovuje: 
- měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města Ledeč nad Sázavou s plat-
ností od 1. 11. 2006 v následujících hodnotách: 
za výkon funkce člena rady 1430,- Kč 

předsedy výboru (komise) 490,- Kč 
člena výboru (komise) 420,-Kč 
člena zastupitelstva 150,- Kč 

příplatek podle počtu obyvatel 90,- Kč 

USNESENÍ 
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 27. listopadu 2006 
ZM schvaluje: 
- znalecké posudky stavební části ČOV a kanalizace k ČOV a v jejich hodnotě (41 
mil. Kč) navýšit podíly města ve společnosti Vodovody a kanalizace H. Brod, a.s. 
Technologickou část ČOV odprodat společnosti VaK za cenu v rozsahu 5,8-6 mil. 
Kč. 
- navýšení příspěvku na neinvestiční náklady na žáky od obcí ve výši 488 500,-
Kč. 
- přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 529 400,- Kč na pro-
jekt „Sadové úpravy Háj". 
- přijetí grantu od Krajského úřadu na akci „Výtvarně dramatická maturita devá-
tých tříd" ve výši 16 755,- Kč. 
- zařazení do přípravy rozpočtového procesu investičních akcí na rok 2007 vybu-
dování chodníku na pozemku parc.č. 2289/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou dle 
návrhu a žádosti Ing. Jiřího Kroužka, bytem Stínadla 1043, Ledeč nad Sázavou ze 
6. 6. 2005. 
ZM volí: 
- za členy kontrolního výboru (předseda - Ing. Jan Drápela (SZ)): 
Rudolfa Severu (ČSSD) 
Libuši Danešovou (ODS) 
Ing. Zdeňka Janáka (KSČM) 
Ing. Dagmar Janečkovou (KDU-ČSL) 
Ottu Vopěnku (SNK) 
Petra Fialu (SZ) 
- za členy finančního výboru (předseda - Karel Šrámek (KSČM): 
Mgr. Petra Vaňka (ČSSD) 
Ing. Miloslava Palána (ODS) 
Ing. Josefa Boumu (KDU-ČSL) 
Ing. Zdeňka Tůmu (SNK) 
Miroslava Koubu (SNK) 
Mgr. Josefa Ježka (SZ) 
ZM neschvaluje: 
- nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
budovy čp. 242 na Husově náměstí s pozemkem parc.č. st. 223 o výměře 220 m2 

v kat. území Ledeč nad Sázavou za tržní hodnotu 3 mil. Kč do majetku Města Le-
deč nad Sázavou. 
- koupi pozemku parc.č. PK 2148/1 o výměře 6761 m2 od spoluvlastníků Lubomí-
ra Chudoby z Prahy, Jitky Vlkové z Prahy a Jany Koubové z Bahna z důvodů ne-
úměrně vysoké požadované ceny (270,- Kč/m2). 
I. ZM ukládá: 
2a.2006/lZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města 
Stanislavu Vrbovi jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
o stavu budovy čp. 242 na Husově náměstí s pozemkem parc.č. st. 223 o výměře 
220 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou, o získání znaleckého posudku k této bu-
dově a o změně stanoviska ÚZSVM k úplatnému převodu této budovy. 
ZM odkládá: 
- koupi objektu čp. 33 včetně pozemku pare. č. 256/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, 
v ulici Pod Šeptouchovem v Ledči nad Sázavou od manželů Václava a Zdeňky Ku-
tilko vých, bytem Jabloňová 856, Ledeč nad Sázavou za nabídkovou cenu 
400.000,- Kč z rozpočtu roku 2007. 

1. Stanislav Vrba 
starosta města 

Karel Šrámek 
předseda návrhové komise 
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Z LEDČE DO JIZEREK 

Betlém vyrobený v Ledči nad Sázavou putoval v minulých dnech do Jizerských hor. 
Vyrobil ho pro farnost až k Tanvaldu ledečský umělecký truhlář Josef Pleva. Betlém 
vznikal přes tři měsíce a mistr na něm odpracoval na šest set hodin. Vytvořil betlémskou 
krajinu s typickými domky, jaké se nacházely v této části pohraničí. Figurky do betlému 
pocházejí z dílen mistrů řezbářů ale i lidových umělců. Tamějšímu faráři je věnovali věří-
cí. Tyto zbytky betlému nácházeli na půdách a některé pocházejí ještě od německých 
obyvatel. Josef Pleva zhotovil i některé pohyblivé části, které pohání motorek používaný 
při grilování. Prochází tak průvod koledníků jako na orloji, tak i řada oveček vcházejících 
a vycházejících ze skály. V pohybuje i mlýnské kolo, vodopád ve skále a troubějící pas-
týři. Každou chvilku pak na zvoničce zazní hlas zvonku. 

Raritou je, že celá betlémská krajina se dá ponořit do veliké starožitné truhly. Zde pak 
betlém přečká rok do dalších Vánoc. Betlém bude celé Vánoce vystavován v tanvaldské 
farnosti, kde ho budou obdivovat stovky návštěvníků místního kostela. Zvláště pak pro 
děti to bude nezapomenutelný zážitek. fp 

I když soukenictví byla tvrdá a namáhavá práce, přesto nám historie zanechala i úsměvné 
historky... 
Policajt „v luftu" 

Jistě jste ještě neslyšeli, že by se někde policajti oblékali do „luftu". A vidíte, v Ledči to 
dokázali. To bylo tak. Na jarmark do Ledče přijel soukeník, jmenoval prý se Kříž. Ledeč-
ská obecní rada chtěla koupit pro svého policajta sukno na novou uniformu. Pan Kříž měl 
ještě na prodej kus „myšky", šedomodré látky, z které se dělaly uniformy pro vojáky. Rád 
by byl obci vyhověl, ale sukna bylo už pro policajta málo. „To nás nerozhází, to je jen ma-
ličkost. Vyhovím rád, prodám rád. Doma mám takového prima sukna ještě dost a dost. 
Pošlu je zítra nebo nejdéle do týdne obci." Co soukeník na trhu slíbil, chtěl také čestně 
splnit. Ale kde vzít větší kus sukna, když doma nic neměl. Hlavou bleskla taškářská myš-
lenka: „Suku našponuji, natáhnu a bude ho dost. Sukna se vytahovala na soukenickém 
rámu na kuse vždy o několik loktů. Ty byly právě tou látkou z „luftu". Ledečtí páni na 
radnici dostali od Kříže včas 
cajta a ten zakrátko mohl se 
Vyšel v ní poprvé na parádu 

Kráčel hrdě před nebesy, 
nejsvětější svátost, ale ob-
sům nad hlavou, kde se 
ky. „Bouřka nám pokazí 
jsem se na ni těšil," myslel 
k dlouhým úvahám. Zvedl 
zlá předzvěst těžké kapky 
když z konve leje. Bouře se 
čalo pražit. Za deště nemohl 
vodu odběhnout a tak tedy pořádně až do kůže promokl. Vyšel na náměstí pěkně na slu-
níčko. Uniforma tam na něm nejen vysychala, ale začala se i srážet, stahovat. „Luft" utekl 
ze sukna, v „myšce" bylo policajtovi těsno. Ba víc než těsno. Policajt se začal dusit, mod-
ral v obličeji, škrtil ho vysoký límec, stahoval mu hrdlo. Ale křičet o pomoc nemohl, je-
nom chrčel. Lidé hned nevěděli, co se děje s jejich policajtem. Ale když se skácel k zemi 
jako špalek, spěchali mu na pomoc. Uřezali knoflíky u uniformy, uvolnili límec. Řezali 
a párali myšku, kde bylo třeba. Po Ledči rozlétla se neblahá zvěst: „Rozřezali na náměstí 
policajta". Zvěst roznesli lidé i do okolí. Za čas se říkalo po celém Ledečsku: „Víte co se 
stalo v Ledči? Rozřezali tam policajta" Nevěřící v úžasu poznamenávali: „To není mož-
né, vždyť to byl slušný člověk". Inu, Ledečáci nerozřezali opravdu policajta, ale jen 
„myšku". Vyšel z ní humpolecký „Luft". 

objednanou látku pro poli-
pochlubit novou uniformou, 
o Božím těle. 
pod nimiž nesl velebný pán 
čas neklidně pohlédl k nebe-
začaly kupit zlověstné mra-
všechnu tu slávu, a tolik 
si policajt. Neměl čas 
se prudký vítr, spadly jako 
a spustil se náhle liják, jako 
rychle přehnala a slunce za-
policajt mezi prvními z prů-

Děkujeme 
Děkujeme městu Ledeč nad Sázavou za 

poskytnutí vývěsní plochy v ulici Mostec-
ká pro divadelní skupinu Mimochodem. 

Doufáme, že budeme vývěsku dobře 
spravovat a občany Ledče včasně aktuál-
ně informovat o našich počinech. 

Za DS Mimochodem 
Tomáš Doležal 

Doba vánoční a novoroční 
je opět tady 

Jako každým rokem i letos je období vá-
noční a novoroční nejdříve obdobím shonu, 
někdy málem i trysku a potom naopak i ob-
dobím určitého zklidnění, zastavení a bilan-
cování. Osobně mám pocit, že naše 
Vysočina v roce 2006 zase o trochu více 
rozkvetla. Ne, že bychom neměli problémy. 
Peněz se pořád nedostává, na dálnici Dl ha-
várií přibývá a povodně a sněhové kalamity 
se nám rovněž nevyhýbají. Na druhé straně, 
začali jsme konečně pořádně opravovat sil-
nice, jsme slušně připraveni na čerpání ev-
ropských peněz, naše obce a města žijí 
čilým společenským životem, vypadá to, že 
i občanů Vysočiny přestalo ubývat a mírně 
ubylo i té nezaměstnanosti. 

Přestože to asi všichni víme, stojí za to 
zopakovat, že úspěchy i neúspěchy jsou 
vždycky dílem lidí. A je jedno, zda se jedná 
o úspěchy osobní, týmové, obecní, městské 
nebo krajské. Všem, kteří v roce 2006 přiloži-
li v práci pro náš kraj, jeho obce a města, pro 
jeho obyvatele ruku k dílu, proto moc děkuji. 
Přeji šťastné a veselé Vánoce a úspěšný 
a zdravý rok 2007. Miloš Vystrčil 

hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 

Špalíček 
turistických zajímavostí 

Česka 

Vychází v listopadu 2006 
Špalíček turistických zajímavostí 

Česka 
Publikace od kolektivu autorů je určena 

pro širokou veřejnost. Již název předpoklá-
dá bohatý objem turistických informací 
o zajímavých místech v celé České republi-
ce - ve 2247 heslech jsou popsané přírodní 
lokality, lidskou rukou vytvořené hmotné 
památky či místa s lidovými zvyky a tradi-
cemi, jako cenným duchovním odkazem 
našich předků. U jednotlivých hesel jsou 
z turistického pohledu zdůrazněny hlavní 
priority daného místa. Navíc nechybí ozna-
čení turistických známkových míst a dopo-
ručená turistická mapa ke každému heslu. 
Texty jsou proloženy celkem 364 barevný-
mi ilustracemi. Všechna hlavní hesla a dal-
ších 260 podhesel je shrnutých v rejstříku 
na konci knihy. Součástí publikace je mapa 
České republiky v měřítku 1:500000, ve 
které popisovaná místa najdeme. 
382 str., vázaná, speciální vánoční cena do 
31. 1. 2007 -399,- Kč 
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VÝSTAVA V SYNAGOZE 
o.s. Benediktus Chotěboř 

Vás srdečně zve na 

PRODEJNÍ 
VÝSTAVU 

SVÝCH 
VÝROBKŮ 

- keramika, smalt, drátování, 
svíčky, přáníčka, pohledy.. . 

Spojenou s výstavou obrázků ze 
života sdružení a představením 

nového kalendáře. 
Vstupné dobrovolné. 

SYNAGOGA 27.11.-22.12. 2006 
PO-PÁ: 8.30-12.30; 13-17 hod. 

Prodejní výstava obrazů 
Zdeněk Kopecký 

V galerii městského muzea 
na hradě v Ledči nad Sázavou 

5.-30. 12. 2006 
Otevřeno: Út-Pá 9-12; 13-16 

So, Ne, SV 13-17 
17. 12., 24. 12. 2006-zavřeno 

Zdeněk Kopecký (nar. 1953) 
Žije ve Zďáře nad Sázavou. Vystudoval 

průmyslovou školu strojnickou, později tří-
leté výtvarné studium při Domě kultury. 
Pracoval jako výtvarník a reprodukční fo-
tograf v tiskárně, kde mimo jiné výtvarně 
realizoval desítky návrhů knižních obálek, 
také ilustroval několik básnických sbírek. 
Od roku 2000 se věnuje pouze výtvarné 
tvorbě. 

Samostatné výstavy: 
Moravec 
Štěpánov nad Svratkou 
Rovečné 
Třebíč 
Seckovice ~ Tišnov 
Žďár nad Sázavou 
Ledeč nad Sázavou 
Havlíčkův Brod 
Jihlava 
Velké Meziříčí 
Světlá nad Sázavou 
Lomnice 
Karlov 

Předvánoční 
prodej knih 

Pan Pejša z nakladatelství U Jakuba 
Pelhřimov a Městská knihovna Ledeč 
n. S. Vás zvou 19. 12. 2006 od 10 hodin 
do 17 hodin na prodej nových a zlevně-
ných knih. Prodej se uskuteční ve vesti-
bulu Městského úřadu. Srdečně všechny 
zveme k nákupu pěkných knih různých 
žánrů pro děti i dospělé. Srdečně všechny 

Ocenění knihovny v Hradci 
V pondělí 27. 11. 2006 se v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě konala Malá kni-

hovnická slavnost. Již 6. rokem se snaží krajská knihovna ocenit velmi záslužnou práci knihovní-
ků neprofesionálních knihoven v kraji Vysočina. Letos získala ocenění i paní Marie Benešová, 
která vzorně vede knihovnu v Hradci. Knihovna je moderně vybavena, čtenáři mají k dispozici 
počítač a internet. Mimo to mají na výběr velké množství knih a časopisů. Nabídku knih ještě roz-
šiřují výměnné soubory knih z knihovny v Ledči n. S. Práci knihovny podporují i místní zastupite-
lé, což je vidět. Paní Benešové velmi blahopřejeme a zároveň velmi děkujeme za její obětavou 
práci a přejeme mnoho osobních i knihovnických úspěchů. 

P O Z O R SOUTĚŽ - P O Z O R SOUTĚŽ - P O Z O R SOUTĚŽ - P O Z O R SOUTĚŽ 

Co pro mě znamenají Vánoce? 
Výkres, slohovou práci i například básničku na toto téma můžete odevzdávat v Městské kni-

hovně do 22. 12. 2006. Každé odevzdané dílo bude hned odměněno malým dárkem. 
Soutěž je určena žákům a studentům ledečských škol. Práce přihlášená do soutěže musí 

být označena takto: celé jméno, datum narození, škola a třída. Soutěž je individuální, kolek-
tivní práce nebudou hodnoceny. Vítězové budou odměněni věcnými cenami v lednu 2007. 
P O Z O R SOUTĚŽ - P O Z O R SOUTĚŽ - P O Z O R SOUTĚŽ - P O Z O R SOUTĚŽ 

Prosinec a vánoční strom 
Když procházíme v předvánočních dnech po městě, nemůžeme přehlédnout vánoční výzdobu 

ve výlohách i na ulicích. Na náměstí opět září vánoční strom. Ale málo lidí si asi uvědomí, že tento 
krásný zvyk sem přenesl ze severských států - konkrétně z Norska - básník, redaktor a spisovatel, 
který se narodil v nedaleké Čáslavi. Je jím Rudolf Těsnohlídek a tato skutečnost je obsažena 
v jeho básni, básni poslední, na rozloučenou. 

Jsem vánočnímu stromu podoben, 
kterému na náměstí dal jsem z dlažby růst, 
jak on jsem země syn a miloval jsem den, 
svým srdcem raněným i tichou prosbou úst 
Obsáhlá báseň pak končí slovy: 
Můj obraz vrátí se a do svátků Vám svitě, 
o vlídnou vzpomínku Vás plaše zaprosí, 
to na svět přijde Bůh a bude Vaše dítě. 

První vánoční strom stál v Brně a byla pod ním pokladnička na pří-
dětí. Rudolf Těsnohlídek totiž jed-
těné dítě a dal podnět k postavení 
Dagmar. 
našem každodenním shonu na 
poň v těchto svátečních dnech to-
obětavého člověka i jeho ušlechti-

sejí vycházet pranostiky (dosavad-
pár rad, jak už za pár dní vykročit 

žet, protože nás hřeje naše lepší já. 
Barboře má ležet sníh na dvoře 
oblevu (24. 12.). Meteorologové 
na 80 procent. Ale lepší jsou prý 

Vánoce třeskuté než tekuté. Ať se vám vyvedou a příští rok taky! Trochu staročeské novoroční 
magie... 

1. Pamatuj, co děláš na Nový rok, ovlivní tvé činy v průběhu celého roku. 
2. Vezmi si něco nového na sebe, abys byl celý rok jak ze škatulky. 
3. Nepohádej se, jinak z hádek nevyjdeš. 
4. Hlídej první novoroční návštěvu: žena přináší smůlu, muž štěstí. 
5. Nic nerozbij nebo bude celý rok rozkřápaný. 
6. Nenech viset prádlo, přineslo by ti to soužení. 
7. Pojez hrachu nebo čočky, budeš mít dostatek peněz. 
8. Pojez ovaru - prasátko nosí štěstí. ok 

spěvky ve prospěch opuštěných 
nou nalezl v bílovickém lese opuš-
útulku pro tyto děti, nazvaného 

Myslím, že bychom se měli v 
chvíli zastavit a vzpomenout ales-
hoto skromného, citlivého a 
lých snah. 

Na závěr pár ukázek, jak nemu-
ní počasí je poráží na hlavu) a také 
do nového roku. 

I studený prosinec se dá vydr-
O Vánocích se rozdáme. O sv. 
(4. 12.). Na Adama a Evu čekejte 
tvrdí, že tahle pranostika vychází 
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SEDMDESÁTILETÝ VODOVOD 
(záznam z kroniky) 

V tomto roce byla dokončena stavba městského vodovodu, dílo, které vyžadovalo mnoho du-
ševní práce, starostí, bojů a utrpení, avšak přineslo jeho budovatelům zadostučinění. Potřeba vo-
dovodu s dobrou zdravou vodou, byla v městě pociťována již před světovou válkou. Světová 
válka vypuknuvší v roku 1914, oddálila stavbu vodovodu na celou řadu roků. Stálý nedostatek 
dobré pitné vody, opakující se onemocnění tyfová a nátlak nadřízených zdravotních úřadů, donu-
tily město k stavbě vodovodu. Počínajíc rokem 1933 bylo přikročeno k projektu vodovodu a pak 
později zakoupeny pozemky ve Mstislavicích „pod Melechovem" pro prameniště. Na prameništi 
postaveny jímací stanice pramenů a po více než jeden rok měřena jich vydatnost. Jakost vody od-
borně úředně zjištěna. Po těchto zkouškách konány další přípravné práce k stavbě vodovodu. 
K stavbě celého vodovodu došlo pak počátkem dubna roku 1935. Projekt a rozpočet na dva mi-
liony pět set dvacet tisíc vyhotovila firma Ing. Dr. Josef Bureš v Praze. Město vypsalo ofertní říze-
ní. Došlo 18 ofert. Stavbu vodovodu zadal zemský úřad v Praze. A tu nastoupena cesta utrpení. 
Konány agitace a schůze pro i proti stavbě. Oposice podala dvě obšírná odvolání proti stavbě nej-
prve k okresnímu úřadu v Ledči n. Sáz. a později k zemskému úřadu v Praze. Na odvoláních bylo 
více jak dvě stě podpisů. Obě odvolání byla zamítnuta jako bezdůvodná. Subvence zajištěny, 
avšak horší věc byla s opatřením úvěru. Celá řada peněžních ústavů odmítla úvěr povoliti, ale 
i tato obtíž překonána a stavba vodovodu dokončena roku 1936. Zároveň se stavbou vodovodu 
provedena kanalisace v Havlíčkově ulici rourami kameninovými a cementovými, jakož i uprave-
na tato ulice, vozovka a chodníky. Stavbu vodovodu, kanalisace i úpravu ulice provedla firma Ing. 
Dr. Josef Bureš v Praze , k plné spokojenosti města. Odborný technický dozor měla rada zemské-
ho úřadu v Praze, Ing. Mareda, který chránil zájmy města a subvenčních úřadů. Stavba celého vo-
dovodu i s pozemky pro prameniště, s kanalisací v Havlíčkově ulici a s úpravou této ulice, 
vyžádala si náklad úhrnem dva miliony jedno sto třicet šest tisíc Kč. Vodovod má vodojemy, kaž-
dý po osmi stech hektolitrech vody. Subvence byly uděleny z celkového stavebního nákladu zemí 
Českou 15%, ministerstvem zdravotnictví 10% a ministerstvem zemědělství 20%, celkem 45%. 
Úvěr ke krytí stavebního nákladu docílen u Okresní hospodářské záložny v Ledči n. Sáz., u spoři-
telny města Čáslavě filiálky v Ledči n. Sáz., u státu bezúročná půjčka Práce a u ministerstva so-
ciální péče, které též poskytlo příspěvek k podpoře nezaměstnaných. Na stavbě vodovodu 
pracovalo přes 100 osob. Město stavbou vodovodu odpomohlo nebezpečí tyfovému, má zdravou 
pitnou vodu, poskytlo v míře dosti značné výdělek nezaměstnaným a budovatelům patří zaslouže-
ný dík. Jak blahodárné účinky má vodovod jest zřejmo z toho, že odpůrci jeho stavby byli mezi 
prvními, kteří se dožadovali připojení domů na městský vodovod a stavěli čile také koupelny. 
I oposice má zásluhy na stavbě a uskutečnění vodovodu, ježto budovatelé tím horlivěji na usku-
tečnění pracovali, aby dokázali, že budují pro město dílo dobré. Na dolním snímku je je řada lidí, 
zatím pro nás neznámých. Obracím se na vás - milé čtenáře, abyste nám pomohli v identifikaci 
lidí, kteří pro nás před sedmdesáti lety budovali vodovod. Už několikrát byly vaše informace pří-
nosem pro záznamy v ledečské kronice. Děkuje ok. 

I. Společenský 
ples 

.. .tak jak jste Sokolovnu ještě nevidě-
li... 
co Vás pobaví: 
- Hudební skupina MELODIE 
- Reprodukovaná hudba 

- hity 60.-90. let 
- Módní přehlídka 
- Předtančení klasických tanců 
- Taneční - divadelní vystoupení 

co Vás potěší: 
- Bohatá tombola 
- Obsluhující personál 
- Šatna zdarma 
- Výborné občerstvení - i teplá jídla 

připraví Tomkovi z vinárny pod hra-
dem 

- Více minibarů 

co Vás překvapí: 
- Kulturnější vzhled sálu 
- Dost místa k tanci - žádné stoly 

v sále 
- Dost míst k sezení - stoly na balko-

ně a v pingpongárně 

co Vás nadchne: 
- Vstupné jen 100,- Kč na sezení 

a 50,- Kč na stání 
- Až sedm hodin zábavy 

co Vám brání jít: 
- nic 

Kdy: 26. ledna 2007 
Od: 20.00 hod. 
Kde: Sokolovna - Ledeč 

nad Sázavou 
Předprodej: od 2 .1 .2007 v Centru -
DDM - tel: 569 726 415, 
mail: vykourilova@ddmledec.cz 
Pořádá: Renata Panská, Centrum -
DDM Ledeč nad Sázavou, město Ledeč 
nad Sázavou a TJ Sokol Ledeč nad Sá-
zavou -kv-

mailto:vykourilova@ddmledec.cz


Informační servis 
Lávka u Sokolovny je před dokončením 

Firma SMP CZ splnila svůj závazek a prací o víken-
dech i svátcích při příznivém počasí sejí zdařilo k polovi-
ně prosince dokončit betonáž všech hlavních částí nové 
ledečské lávky a zahájit budování chodníku na pravém 
břehu směrem ke škole. Povrch vlastního tělesa klenuté 
železobetonové lávky po odstranění bednění a dokončení 
všech betonářských prací je zbroušen a začištěn, schodiš-
tě a rampy taktéž. Pozinkované zábradlí na rampy a scho-
diště nechala dodavatelská firma vyrobit v ledečském 
Kovofmiši, chodník buduje další ledečská firma TOST. 
Nyní po dokončení hrubé stavby lávky je čas na terénní 
úpravy, úklid, úpravy povrchu lávky a přípravy k předání 
lávky k předčasnému užívání, které proběhne ještě před 
Vánoci. 

Projekční příprava plaveckého bazénu 
V souladu s úkolem ze zastupitelstva města (usnesení č. 

4.2006/17ZM-u z 12. 8.2006) pozval starosta města zpra-
covatele studie ledečského Sportovního centra královéh-
radeckou společnost ARCHITEP k jednání nad zadáním 
projektové dokumentace krytého plaveckého bazénu. 
Ten je plánován v lokalitě bývalého zahradnictví na poze-
mcích u zimního stadionu, na který by navazoval společ-
nou spojovací halou. Jednalo by se o krytý 25metrový 
bazén umístěný v hale stejného typu konstrukce jako le-
dová plocha. Ve spojovací hale by byla umístěna recepce, 
sociálky, restaurace a vstupní schodiště na tribunu zimní-
ho stadionu a do fitcentra nad plaveckým bazénem. V pří-
stavbě je nutné též umístit místnosti pro technologické 
zařízení bazénu, místnost obsluhy, šatny apod. Pamatovat 
chceme i na ubytovací kapacitu min. 30 lůžek, pro přípa-
dy pořádání tréninkových kempů. Zpracování projektové 

dokumentace plánujeme na I. pololetí 2007. Bude-li vůle 
nového zastupitelstva města, pokusíme se projektem 
v ruce požádat evropské fondy o získání dotace na vý-
stavbu plaveckého bazénu. Vstupní jednání s projektan-
tem proběhlo v pátek 8.12. 2006 

Hokejisté v nových dresech 
Hokejový klub HC Ledeč nad Sázavou nastupuje v le-

tošní sezoně ke svým mistrovským utkáním oblastního 
přeboru v nových oranžovo-červeno-černých dresech. 
Touto barevnou kombinaci se ledečtí hokejisté vrátili 
k tradičním barvám z dob legendárního Ládi Kalivody st. 
Kromě černého čísla na zádech a barevného městského 
znaku na prsou lze na dresech nalézt jména následujících 
sponzorů: Kovovýroba Egart, Regatech ing. Hort, Cuk-
rárna Růže Krajíčková, Pracolor, Locar Autoservis, Lo-
car Autoopravna, Nátěrka, Hotel Stadion, Pokrývačství 
a tesařství Luděk Brýdl. 

O přestávce mistrovského utkání HC Ledeč - Humpo-
lec dne 25. 11. 2006 předalo vedení hokejového klubu 
nové dresy i starostovi a místostarostovi města jako podě-
kování za podporu žákovského hokeje. 

Nové zábradlí podél trati 
V návaznosti na opravu kolejí a nástupišť na železniční 

stanici v Ledči nad Sázavou zahájily České dráhy i opra-
vu zábradlí podél trati od železničního přejezdu u Restau-
race Na Růžku až k vlakovému nádraží. Původní 
nevzhledné, prorezlé a pokroucené zábradlí z ocelových 
profilů a pasovin nahrazuje nyní nové vzhlednější zábrad-
lí svařené z ocelových trubek a opatřené modrým nátě-
rem. Dobrá spolupráce s Českými dráhami tak přináší 
našemu městu užitek. 

LSPP (pohotovost) v roce 2007 zůstává ve městě 
Rada kraje Vysočina rozhodla, že v roce 2007 nebude 

měnit systém poskytování dotací na provoz lékařské služ-
by první pomoci (LSPP). Pohotovost tak v roce 2007 
bude pro naše město zajišťovat firma BAUKOMPLEX 
stejným způsobem jako v roce 2006, tj. ve všední dny vý-
jezdní službou k nutným případům a o víkendech a svát-
cích službou lékaře LSPP na ledečské poliklinice. 
Prostředky poskytované krajem Vysočina (64,- Kč na 
obyvatele regionu, což představuje 636 000,- Kč ročně) 
nevystačí na pokrytí nákladů pro službu lékařů LSPP i ve 
všední dny. -sv-
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P r o d á m 

Starší rozkládací gauč (1,5 lůžka), 
válendu, šatní skříň, závěsné skříňky. 

Levně. 
Kontakt: 603 177 233 

Zveme Vás na 41. ročník 
V Á N O Č N Í H O T U R N A J E V O D B Í J E N É 

O C E N U S T A R O S T Y 

Za účasti družstev: Ledeč A, Ledeč B, Světlá, 
H. Brod, Okrouhlice, Úsobí, Výběr 

Turnaj se uskuteční v nové sportovní hale 
26. prosince 2006 od 9 hodin 

Svatý Martin a lampiony 
Svatý Martin na koni přivedl v pátek podvečer 

16. listopadu 2006 k Mariánskému sousoší na Huso-
vě náměstí snad čtyři stovky účastníků lampiónové-
ho průvodu, který za asistence policie prošel 
městem po trase od MŠ Stínadla, ulicemi M. Maje-
rové, Na Rámech, Lovčen, Komenského, náměstí 
Svobody, Mostecká až na Husovo náměstí. Za sva-
tým Martinem následoval pořadatelský stacionář 
Petrklíč, rozšířená Blažkova kapela, děti s rodiči 
a s blikajícími lampiony. U Mariánského sousoší je 
přivítal starosta města a děti z ledečské farnosti, kte-
ré pod vedením Jany Kubátové předvedly scénku 
ze života sv. Martina. Blažkova kapela poté zahrála 
pár písniček, dobrovolníci ze stacionáře a městské 
knihovny rozdávali příchozím teplý čaj a malé ob-
čerstvení. 
Kdysi prý na sv. Martina městem procházeli tovary-
ši, kteří před zimou přišli o svoji práci. Dnes již 
nejde ani tak o tradice, jako o to, že pár ochotných 

lidí dokáže uspořádat takovouto akci, že mnohdy 
stačí opravdu jen nápad, chuť a ochota. Nemusí to 
být honosné průvody, ohňostroje, finančně náročné, 
povinné či politicky podbarvené akce. Stačí pouhé 
nadšení a chuť veselit se, družit se, pobavit se. To 
se v pátek navečer podařilo. Blažkova kapela pak 
vyhrávala další dvě hodinky v restauraci Stadion. 
Jedinou odměnou pro ně bylo malé pohoštění a lá-
hev fernetu od vedení města. 

Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu vyda-
řené akce, děkujeme. Především Blažkově kapele, 
obvodnímu oddělení Policie, divadelnímu souboru 
ledečské farnosti, starostovi města za plakáty, kni-
hovnicím, maminkám a babičkám za napečené 
buchty, panu Kubátovi z městského úřadu a panu 
Doležalovi z domu dětí za ozvučení a samozřejmě 
panu Kraj íčko vi z Habreku a jeho koni. Příští rok 
s lampiony nashledanou. Iveta Vrbová 

vedoucí stacionáře 



Pojďte oslavit s přáteli 
z táborů nebo ze školy 

konec starého roku 
a začátek roku nového 

DĚTSKÝ SIVELSTR 
Akce pro děti a mládež od 10let 

kde: v Centru - DDM v Ledči n. S. 
kdy: 31.12. 2006 až 1.1. 2007 
začátek: 31.12. v 18 hod. 
konec 1.1. ve 12 hod. 
cena: 40,- Kč 

co s sebou: 
- spací pytel a karimatku (je možno 

i zapůjčit v DDM) 
- krabičku občerstvení pro sebe i os-

tatní (cukroví, jednohubky, apod.) 
- masku na silvestrovský karneval 
- dárky pro své přátele 
- výbornou náladu 

- oslavíme znovu Vánoce (můžete 
podarovat své kamarády) 

- uděláme si silvestrovskou diskoté-
ku v maskách 

- půjdeme se podívat na ohňostroje 
v Ledči 

přísný zákaz vlastní zábavné 
pyrotechniky 

Závazné přihlášky nutno odevzdat 
a poplatek uhradit do 22. 12. 2006. 
Poplatek lze uhradit v hotovosti v kan-
celáři DDM nebo převodem na účet 
2804010297/0100 - nezapomeňte 
uvést jméno účastníka. (Pozor pouze 
omezená kapacita - záleží na datu-
mu přihlášení!) 
Bližší informace na telefonním čísle 
569 726 415 u Tomáše Doležala a na 
e-mailové adrese: 
vykourilova@ddmledec.cz 
Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou, 
Husovo nám. 242, Ledeč n. S. 58401 

Mateřská škola - 15. narozeniny třídy 
Od září roku 1991 mají rodiče předškolních dětí možnost svěřovat své děti do péče 

třídy s křesťanským zaměřením v Mateřské škole 28. října v Ledči nad Sázavou. 
Od doby jejího vzniku, před 15 lety, třídu navštěvovaly desítky a desítky dětí 

z Ledče a okolních vesnic. Ve třídě působily učitelky Iva Králová, Marie Cuchalová, 
Helena Jahnová a Marie Vondráčková. 

Křesťanské zaměření třídy znamená smysluplnou variantu k již existující MS. Vý-
chova vychází z platných křesťanských zásad a dbá na vytváření dobrých mezilid-
ských vztahů a přirozené rozvíjení dítěte. Snahou práce učitelek jsou radostné 
prožitky dětí a spokojenost jejich rodičů. 

MOTTO: (od neznámého autora) 
„MALÉ DĚTI TAK ČASTO ZAHANBUJÍ NÁS DOSPĚLÉ SVOU VELKOU 
DŮVĚŘIVOSTÍ A SCHOPNOSTÍ ŽASNOUT, OBDIVOVAT SVĚT. 
NE NADARMO JE STAVÍ PŘED OČI KAŽDÉMU Z NÁS I JEŽÍŠ, PROTOŽE 
DŮVĚRA A ÚŽAS JSOU V ŽIVOTĚ KŘESŤANA NEZBYTNĚ. 
UČME SE PROTO OD TĚCH NEJMENŠÍCH, MAJÍ NÁM CO DÁT! 
A NA OPLÁTKU POSILUJME JEJICH DŮVĚRU, POMÁHEJME JIM OBJE-
VOVAT SVĚT, ŽASNOUT A ZAMILOVAT SI DOBRO. " 

Marie Vondráčková 

U příležitosti tohoto výročí děti z farního společenství připravily zábavný i po-
učný program. Pod vedením paní Veletové a Kubátové, spolu s dětmi a paní učitel-
kou Vondráčkovou, putovaly ročními obdobími. Putování zahájil podzimní skřítek 
krátkou básničkou, potom dal dětem hádanky, třídou prolétl dráček a každé dítě mu 
na ocásek přivázalo mašličku, strom se zaplnil barevnými listy a jablíčky. Potom se 
ujala svých úkolů královna Zima, přivítala děti říkankou, společně si zatancovaly 
zlatý řetěz, vyzkoušely svoji bystrost v hádankách, ozdobily strom sněhovými vloč-
kami. Jarní královna prozkoušela děti ze zvířátek a jejich mláďátek, symbolů jara, 
opět měla připravené říkanky, taneček s kuřátky a krásné jarní lupeny na ozdobení 
stromu. Královna léta přivítala všechny hádankou, nechyběla říkanka a taneček 
o letních květinkách, strom se rozzářil krásnými jabloňovými květy. Paní Veletová 
předala paní učitelce a všem dětem malý dárek - knížku, ze které jsme si společně 
přečetli jeden příběh. Závěrečné posezení u čaje zakončilo oslavy ve školce. Na tvá-
řích dětí i paní učitelky byl úsměv, radost a spokojenost. Jejich starší kamarádi si 
zase připomněli čas, kdy oni sami chodili do školky. Mgr. Jana Kubátová 

Rozloučení s podzimem v MŠ 
20. listopadu proběhla v Mateřské škole 28. října ve třídě s křesťanským zaměřením 

slavnost „Rej skřítků a strašidel", na které se děti loučily s podzimem jako skřítkové, 
strašidla a pohádkové bytosti lesa. Paní učitelky pro ně připravily řadu soutěží, kvizů 
a na závěr si všichni zatančily na plese lesního paloučku, kde zábava nebrala konce. 
Skřítkové byli po zásluze odměněni drobnými dárečky a diplomem a už se těší, až se 
z jara opět sejdou. 

Děkujeme maminkám za vytvoření krásných masek. 
učitelky J. Pavlíčková a M. Vondráčková 
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Z i m a ZIMNÍ ČAS 
Toto roční období vnímá každý jinak. Milovníci zimních rado-

vánek se těší na sportování, příroda se uloží k zimnímu klidu, 
ovšem pokud se jedná o naší flóru. Jinak je to s faunou. Někteří ži-
vočichové, ale těch je velmi málo, přečkávají zimu v jakémsi polo-
spánku. Pro naprostou většinu u nás žijících zvířat je zima obdobím 
strádání a pro myslivce to znamená věnovat se přikrmování 
a ochraně před škodlivými zvířaty, mezi které se řadí i neukázněný 
pes. Vzpomeňme na minulou krutou zimu. Podle průzkumů v jed-
notlivých okresech klesly stavy srnčí zvěře až o 40 %. Příčinou 
byla vysoká sněhová pokrývka a tuhé mrazy. Tato zvěř je schopna 
se přizpůsobovat měnícím se podmínkám, ale jen do určité míry. 
Dnes už bez pomoci člověka - nás myslivců by těžko přežila. Para-
doxem je skutečnost, že se na této situaci podílí opět člověk! Zvěř 
je rušena narůstajícím pohybem lidí ve volné přírodě. V neposlední 
řadě se chovají naprosto nepochopitelně lyžaři - držitelé psů. Ti se 
bez svých miláčků neobejdou ani při sportování. Je třeba si uvědo-
mit, že zatímco pes se pohybuje na sněhu pomocí roztažených tla-
pek, srnčí zvěř se boří svými spárky hluboko do sněhu. 

Podle nej novějších průzkumů je u nás přes 40 % rodin, které 
chovají psy. Tím se řadíme v Evropě najedno z předních míst. Dr-
žení psa je každého osobní věcí. Pohybuje-li se nekontrolované 
v přírodě, má jeho pán zaděláno na problém. Takový jedinec může 
narazit na zvěř a tu pak v naprosté většině případů pronásleduje. 
Pokud se jedná o zimní období s vysokou sněhovou pokrývkou, 
dochází po takovéto štvanici u srnčí zvěře k zápalu plic a následné-
mu úhynu. Podaří-li se psovi zvěř dostihnout a zadávit, dá se už na-
dále těžko ovládat. 

Je zajímavé, jak někteří pejskaři reagují na naše připomínky. 
Většina z nich to pochopí, někteří však toto nesou s nelibostí. To, 
že pes neposlouchá zdůvodňují tím, že se přece musí proběhnout. 
Ano, proběhnout se samozřejmě musí, ale až když k tomu dostane 
pokyn. Pokud pejsek neposlouchá a je neovladatelný, může za to 
vždy jeho pán. Každý jedinec se naučí poslušnosti. Setkávám se 
velmi často a v současné době se stává módní záležitostí, že si lidé 
pořizují i do malých bytů lovecká plemena, dokonce ohaře. Na 
otázku proč odpovídají, že se jim to líbí. Z kynologického hlediska 
je takové rozhodnutí nepochopitelné. Je bezpočet krásných spole-
čenských plemen, u kterých je lovecký pud utlumen. 

Pokud chceme, aby nás pes poslouchal, musíme začít s výcvi-
kem od prvního dne jeho pobytu v rodině. Velmi často na můj do-
taz, proč je pes takto zanedbán, odpovídají chovatelé, že jim někdo 
poradil, dokonce prý veterinář, že je nejlépe začít s výcvikem až po 
půl roce. To je naprostý nesmysl. Základem veškerého výcviku je 
poslušnost a s tou musíme začít od štěněte. Pokud toto období 
zmeškáme, nastanou v budoucnu problémy. Každý pejsek Vás 
bude testovat, co si může dovolit a ujišťuji Vás, že si vždy vybere 
to, co vyhovuje jemu. Vůbec nejhorší je v tomto směru nejednotné 
působení celé rodiny. 

Myslivci mají možnost pytlačící psy a za ty se počítají i ti, kteří 
mimo vliv svého pána pronásledují zvěř, v určitých případech utra-
tit. Uvážíme-li, že někteří lidé jsou ochotni za štěně zaplatit i něko-
lik tisíc, je to záležitost rozhodně nepříjemná. V krajních případech 
je toto jediné řešení. 

Vážení spoluobčané sportujte, choďte na procházky do přírody, 
ale mějte vždy v paměti, že Váš chlupatý miláček je domestikova-
ná šelma, a že třeba jedním podnětem se může takto projevit. 

Povinností nás myslivců je zvěř chránit a pomáhat jí ve stále se 
zhoršujících podmínkách přežít. Zaměřil jsem se na srnčí zvěř. Pat-
ří mezi naši nejkrásnější. Přeji Vám hodně radostí s vašimi miláč-
ky. Věřím, že naprostá většina Vás chovatelů nás myslivce 
pochopí. Jan Fulín 

Vánoční svátky jsou pro nás dodnes opředeny kouzlem a ná-
ladou vzájemné vstřícnosti a lidské blízkosti, jsou výrazem lid-
ské lásky, přátelství a touhy po lásce nejbližších i přátelství 
vzdálenějších. Pojďme a zastavme se na chvíli, vychutnejme 
vánoční atmosféru, připomeňme si kořeny a tradice. 

Předvánoční a vánoční čas je prostoupen řadou obyčejů a ma-
gických praktik, jejichž smysl je nám již dnes vzdálený 

Podle křesťanského učení byl adventní čas časem příprav na 
vánoční svátky, časem tichého rozjímání, časem přísného půstu. 
Hlučné zábavy byly zapovězeny, přesto byl v lidovém prostředí 
tento vážný čas rušen rozpustilými obchůzkami. Před započetím 
adventu se konaly poslední taneční zábavy na svátek svaté Kate-
řiny. Ovšem adventní čas určený církví k tichému rozjímání byl 
ve vesnickém prostředí záhy opět narušen. Po svátku svatého 
Ondřeje (30. 11.) pomalu ustávalo vrčení kolovrátků, přehlížela 
se upředená příze a chystala se taneční zábava, na které byla od-
měněna nej lepší pradlena. Odměnou jí byl zvláštní koláč, které-
mu se říkalo vrkoč. Popis tohoto koláče z východních Čech nám 
zachovala Božena Němcová. 

V minulosti k adventnímu času patřila obchůzka maskova-
ných postav, konaná nejen v podvečer svátku svatého Mikuláše 
(6. 12.), ale i ke svátku svaté Barbory (4. 12.) a svátku svaté Lu-
cie (13. 12.). Především mikulášská obchůzka byla očekávána 
dětmi, protože v tento den dostávaly dárky. 

Nejvíce však byl očekáván Štědrý den, který měl zcela výji-
mečné postavení mezi všemi svátečními dny v kalendářním 
roce. Díky této výjimečnosti mu byla přisuzována zvláštní moc, 
v tento den se konaly nej různější magické praktiky, které měly 
přinést štěstí, zdraví a dostatek úrody v příštím roce. Není v ce-
lém roce dne, na který by se mladí i staří tak těšili, jako na Štědrý 
den. Po večeři jest i domácí zvířectvo poděleno. Houserovi dá-
vají kousek česneku, aby bránil housátek, slepicím hrachu, aby 
nesly hodně vajec, kravám vánočky, aby hodně dojily a koním 
též, aby hodně tahali. Kousek vánočky dostane studánka, aby 
měla čistou vodu. Drobky, skořápky a kosti od večeře házejí děti 
pod stromy na zahradu, aby se urodilo hodně ovoce. Motiv ob-
darování prostupuje celými vánočními svátky. Obdarování se 
vztahuje nejen na lidi, ale i na hospodářská zvířata, ovocné stro-
my, pole, pramenitou vodu. Dar měl nej různější podobu, stávaly 
se jím potraviny, kterým byl přisuzován symbolický význam, 
ovoce, různé přírodniny. Často se zhotovovaly různé předměty, 
v nichž se spojovala magická síla potravin, ovoce a přírodnin. 
Pokusíme-li se o rekonstrukci podobných předmětů, vzniknou 
nám pod rukama drobná dílka, která k nám budou promlouvat 
svojí jednoduchou krásou. V představách našich předků rovněž 
byla rozšířena víra v čarovnou moc daru: obdarovávali, aby 
způsobili radost sobě, potěšili obdarovaného a naklonili si příz-
nivě budoucnost (oběti). Obřadní čas vánočních svátků končil 
koledními obchůzkami na svátek sv. Štěpána (26.12.), Nový rok 
(1. 1.) a Tři krále (6. 1.). Koledníci obcházeli stavení, přáli štěstí 
a zdraví. Hospodáři je za to odměňovali pečivem, ovocem a vý-
jimečně i penězi. Po Třech králích se pomalu vracel život našich 
předků do všedních kolejí. Přes pokračující mrazivou zimu lidé 
věděli, že se blíží jaro. ok 



VINAŘSKÉ DESA TERO 
První sklenka na zdraví, 
druhá tě chutě nezbaví, 
třetí zrakem ohmatáš, 
čtvrtou čichem ochutnáš, 
jazyk pátou laská krátce, 
z šesté mluví slovo znalce, 
nad sedmou se nerozpakuj, 
osmou si hned zopakuj, 
devátou starosti vyžeň 
a po desáté máš konečně žízeň. 

Flámovat 
= hýřit, holdovat alkoholu 

Pro vedení třicetileté války (1618-1648) 
bylo zapotřebí hodně žoldnéřů. Stávalo se, 
že byli najímáni bez ohledu na národnost 
a náboženské vyznání, nezřídka docházelo 
i k tomu, že poražené oddíly byly najaty 
do vítězného vojska. K jednomu z tako-
vých verbování došlo r. 1628 v Nizozemí 
a ve Flandrech (= západní Belgie a přilehlé 
oblasti Nizozemí a Francie). Vrchnímu 
veliteli císařské armády Albrechtovi 
z Valdštejna (1583-1632) se tu podařilo 
sestavit pluk o síle 20 000 mužů, kteří se 
za příslušnou odměnu účastnili jeho bojo-
vých akcí. Byli to především Vlámové či 
Flámové, tj. obyvatelé Flander. Německy 
se jim říkalo die Fláme nebo die Flamlán-
der a jejich vojenský život provázely nejen 
boje, ale i zábava, veselí, divoké pitky 
a hýření, zkrátka stačili nejen vítězit, ale 
i „flámovat". Bujným hýřením prosluli 
zřejmě daleko víc než příslušníci jiných 
národností, zatažených do víru třicetileté 
války, a proslavili se jím tak, že v češtině 
slova „flám" a „flámování" zdomácněla. 

To Albrecht z Valdštejna pochopitelně 
nemohl předpokládat. Do historického po-
vědomí se zapsal jako geniální vojevůdce 
třicetileté války a jako zrádce, kterého zra-
da stála život: r. 1634 byl svými důstojní-
ky v Chebu zavražděn. Jeho vojenská 
kariéra byla závratná. Bojové ostruhy zís-
kal ve válce proti Turkům, za českého sta-
vovského povstání (1618-1620) stál na 
císařské straně a brzy se stal vojenským 
velitelem v Čechách a v r. 1625 vrchním 
velitelem celé císařské armády. S přestá-
vkou let 1630-1631 zůstal vrchním velite-
lem až do své smrti, navíc byl už r. 1628 
jmenován i admirálem císařského lord-
stva. 

Stal se průkopníkem nového způsobu 
vedení armády. Dosud totiž probíhalo vál-
čení tradiční formou tak, že proti sobě bo-
jovala žoldnéřská vojska, motivovaná 
mnohdy více kořistí než konečným výsled-
kem bitvy nebo války. Albrecht z Vald-
štejna byl zřejmě první, kdo si uvědomil, 
že armáda nemusí být jen nedisciplinova-
nou hordou, ženoucí se za kořistí, ale i mo-
cenským a politickým argumentem, 
ovšem pouze v tom případě, že jde o armá-
du disciplinovanou a hmotně zabezpeče-
nou. Proto se obklopil kvalitním 
velitelským sborem, zavedl přísnou kázeň 
a pravidelně vyplácel žold. Mohl si to do-
volit vzhledem ke svému majetku, který 
rozmnožil konfiskacemi po Bílé hoře i fi-
nančními operacemi, ale i proto, že část 
výzbroje pro armádu pocházela z jeho 
frýdlantských dílen. S takovým zázemím 
mohl velet i armádě o síle 100-150 000 
žoldnéřů. 

VZPOMÍNKA NA ŠENKÝŘKU TONIČKU A JEJI HOSPODU 
V předvánočním, trochu uspěchaném čase bych chtěl krátce vzpomenout na paní 

Antonii Tvrdíkovou, šenkýřku z bělské hospody, které nikdo jinak neřekl, nežli Tonič-
ka. 

Vybaví se nám malá shrbená stařenka v květované zástěře, jak s vlídným úsměvem 
a na svůj věk s neuvěřitelnou vitalitou, obsluhuje hosty. Ke svým hostům, s kterými 
ráda rozmlouvala, byla vždy uctivá, nikdy nikoho neošidila. Rozdávala kolem sebe 
dobrou náladu, nikdy si nestěžovala na svůj nelehký život. Její srdečnost byla veliká. 
Pokud některý z hostů dostal hlad, rozdělila se s ním o svůj oběd, nebo mu alespoň na-
mazala chleba se sádlem. Také si vzpomínám, jak jeden alkoholem unavený host 
v pozdních nočních hodinách usnul na jejím gauči v kuchyni. Ona ho nechala spát 
a sama pak podřimovala ve vychladlém lokále na židli. Jelikož bydlela přímo v hospo-
dě, měla otevřeno 
kdy se stávalo, že 
- otočit seno, na dří-
houby, atd. To pak 
né v hospodě s tím, ať 
nalévají štamprdlata. 
nedovolil zaplatit 
naopak. Pokud si ne-
piv, tak raději zaplatil 
dobrosrdečnost a 
měrou vracely. 

Celý svůj život za-
hospodě, kterou pó-
la. Hosté se do prosté 
rádi vraceli, cítili se 
plnou měrou projevi-

prakticky pořád. Ně-
musela někam odejít 
ví, nakrmit drůbež, na 
nechala hosty samot-
si sami točí pivo, či 
Žádný z hostů si však 
méně než měl, spíše 
byl jist kolik vypil 
nějaké navíc. Její 
dobrota se jí plnou 

světila práci ve své 
stupně modernizova-
venkovské hospůdky 
zde domácky. Zde se 
la skutečnost, že pří-

jemné místo nevytváří jen vkusný interiér, ale především láskyplné srdce hostitele. 
Hostinec a jeho majitelka byli živou kronikou obce, svědky mnoha událostí, vypravěči 
příběhu, kterému se říká lidské dějiny. Oslavovali jsme zde radostné události, i truchlili 
nad ztrátou svých blízkých. 

Po smrti Toničky však hospoda postupně přestala být provozována, chátrala a hrozi-
lo, že skončí demolicí. Na jejím místě (v centru návsi) by pak mohla stát moderní vila 
movitého podnikatele, nebo sklad stavební techniky, což by vzhledu obce určitě nepři-
dalo. Vzhledem k této skutečnosti a k nutné potřebě důstojné budovy obecního úřadu, 
bylo místním zastupitelstvem rozhodnuto objekt zakoupit a postupně jej zrekonstruo-
vat. Práce začaly v květnu minulého roku a do konce tohoto roku bude provedena ko-
laudace. Rekonstrukce objektu stála značné úsilí, ale vynaložené nemalé finanční 
prostředky se vyplatily a obec vlastní moderní víceúčelovou budovu. Kromě přistavě-
ných prostorů obecního úřadu zde zůstal zachován taneční sál. Z přisáli by časem moh-
la vzniknout restaurace. 

Záchranou této budovy obec nepřišla nejen o jeden ze svých symbolů, ale především 
o kus své historie. Hrávalo se zde divadlo, promítalo kino, pořádali se zde karnevaly, 
velké oblibě se těšily taneční zábavy a plesy. Na tyto tradice bychom chtěli, alespoň 
částečně, navázat. 

Je tomu už šest let, co nám šenkýřka Tonička přinesla poslední pivo. Věřím, že 
v květované zástěře se „tam nahoře" na nás usmívá a je ráda, že její hospoda bude dál 
sloužit občanům. 

V článku jsou použity citace z knihy Miloše Doležala - České feferony 
Pavel Lhoťan 
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S podzimem letošního roku přišla další změna ke zlepšení vlakového nádraží v Led-
či nad Sázavou. Bylo to odstranění nefunkčních nebo zastaralých součástí nádraží, ale 
především vybudování nástupišť a úprava kolejiště. A tak naše „maloměstské" nádra-
žíčko si stále zachovává svůj malebný ráz, ale veškeré úpravy slouží k jeho zkrášlení 
a hlavně větší bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. Změny pečlivě sledovala celá ve-
řejnost, ale hlavně zaměstnanci nádraží. Mezi pozorovateli nechyběl ani známý „dis-
pečer" - Vlastík Doležal. ok 

Poděkování 
Stacionář Petrklíč pro děti a mládež s kombinovaným postižením Ledeč nad Sázavou, zaříze-

ní Oblastní charity H. Brod děkuje všem ochotným lidem za finanční dary, které byly využity na 
pořízení didaktických pomůcek a dárky pro mikulášskou besídku. 
Jmenovitě nám přispěli: MUDr. Pavla Zdechovská, MUDr. Julie Láchová, MUDr. Libor Šťast-
ný, ing. Stanislav Koumar - KOWA, místostarosta Jaroslav Doležal a Ovoce a zelenina na Hu-
sově náměstí. 

Všem srdečně děkjeme, podporujete správnou věc. 
Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

Vážení přátelé, 
dovoluji si Vás oslovit za naši „ Malou 

muziku". Chtěli bychom Vám nabídnout 
naši hudební produkci a to buď v rámci 
koncertu, taneční zábavy, setkání rodá-
ků, svatby, společenských večírků a ji-
ných kulturních akcí. Kapela se skládá ze 
šesti členů, z toho někteří střídají i jiné 
hudební nástroje jako harmonika - kláve-
sy aj. Pro menší akce, jako například 
svatby, rodinné oslavy a podobně, je 
možnost v menším obsazení. 

Náš repertoár se skládá z nejznáměj-
ších dechových skladeb populárních au-
torů: Kubeš, Vejvoda, Vacek, Lipold, 
Doško atd. Nejen dechová hudba je naší 
doménou, ale i populární, a to především 
české populární písně jako např. Holky 
z naší školky, Montgomery, Pampelišky, 
Schody do nebe, Tohle je ráj, skladby 
Olympicu, Kabátu atd. Nově jsme připra-
vili program především pro posluchače 
dechovky s hostem Zdeňkem Benešem, 
s jedním z nej známějších textařů (sklad-
by jako Moje česká vlast, Slzičky, Krás-
ný sen atd.) Posluchači se zde dozví něco 
nejenom o jeho tvorbě. 

Repertoár určitě zaujme všechny gene-
race posluchačů. Honorář za vystoupeni 
je po dohodě s Vámi a podle Vašich mož-
ností. 

Věříme, že Vás naše nabídka osloví 
a že oceníte naši upřímnou snahu zpří-
jemnit chvíle všem posluchačům vybra-
né kulturní akce. 

Kontaktovat nás můžete na níže uve-
dených adresách: 
vedoucí souboru: 
KREJČÍ Luboš 
394 62 Libkova Voda 74 
tel: 565 397 203 
mob.: +420 606 522 573 

RAJDLIK Zdeněk 
Chmelná 20, 393 01 Pelhřimov 
tel.: 565 394 354 
mob.:+420 777 601 132 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Hrabaňová Nela 
Pyš Samuel 

Výročí: 
70 let: 
KudrnaJiř í - 1 6 . 1 2 . 
Filipová Jaroslava - 2 7 . 1 2 . 
Vosáhlo Karel - 2 8 . 12. 

75 let: 
Jelínek Zdeněk - 3 . 12. 
BušováAnna - 1 5 . 1 2 . 

80 let: 
Peroutka František - 2 . 1 2 . 

91 let: 
Kulík František - 5 . 12. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji panu Ivo Kobosovi sn. z Horní 

Paseky, za pomoc, kterou mi poskytl. 
Jsem vozíčkář a žiji v domě s pečova-

telskou službou. Rozbila se mi trojkolka 
- vozítko, na kterém se pohybuji po ven-
ku. Pan Kobos se postaral o můj odvoz 
i opravu vozíku, kterou svýma šikovný-
ma rukama provedl pan Rosťa Zajíček. 
Pan Kobos ode mě nic nechtěl a všechno 
uhradil sám! 

Děkuji oběma pánům za obětavou 
a nevšední pomoc. Mám radost, ze tako-
ví lidé žijí mezi námi. Nejsem rodilý Le-
dečák a oba hodné pány jsem dosud 
neznal. Děkuje Vladimír Adámek 

(asMO) 
ZAMĚSTNÁNÍ 

operátor/operátorka výroby 
výroba elektromotorků 

Společnost ASMO Czech s.r.o. 
ve Zruči nad Sázavou přijme operátory 

a operátorky na dělnické pozice 
do výroby na směnný provoz. 

Autobusová doprava zdarma 
z Ledče se zastávkami po cestě 

do Zruče zajištěna! 

Nástup: ihned 

Nabízíme: 
-jistotu stálého zaměstnání v čistém 

a nehlučném prostředí 
- pravidelné navyšování platu 

- půlroční odměny 
- závodní stravování 

- nápoje zdarma 

Více informací na tel. čísle: 327 533 723 
sl. Skoupá 

www.asmo.cz 
Nábor uchazečů o zaměstnání proběhne 

dne 20. 12. 2006 od 10 a od 14 hodin 
v budově Úřadu práce, Husovo nám. 16, 

Ledeč nad Sázavou. 

Firma EMKOMETER s.r.o. nabízí vol-
ná pracovní místa pro techniky. 
Výhodné platové podmínky. 
Tel: 603 273 240 nebo 603 330 181 

Švema s.r.o. 
Vás zve do prodejny pracovních oděvů 

a ochranných pomůcek v Ledči nad Sáza-
vou (za vlakovým nádražím). 

Nabízíme široký sortiment zboží: mon-
térkové oděvy, kombinézy, zimní bundy, 
vesty, obyčejné, teplé i oboustranné, nepro-
mokavé oděvy, teplé kabáty, vatované 
a další. Dále velký výběr letní i zimní obu-
vi, holínek (gumofilc. a koženofilc.), ruka-
vic, mycích a čistících prostředků, různých 
druhů lepicích pásek, fólií a mnoho dalšího 
zboží. 

Provádíme výkup kovových odpadů, lik-
vidaci autovraků zdarma! 

Těšíme se na Vaší návštěvu 
Přejeme všem zákazníkům a obchodním 
partnerům veselé Vánoce, hodně zdraví, 

spokojenosti a úspěchů v roce 2007. 

PŮJČÍME VŠEM! 
Volejte: 724 022 441 

ŽIVNOSTNÍCI - PŮJČKY 
PRO VÁS (i začínajícím). 

Volejte: 724 022 441 

ČISTĚNÍ KOBERCŮ, 
sedacích souprav, interiérů automo-

bilů, montáž žaluzií, stínící techniky, 
sítí proti hmyzu a těsnění do oken. 
Volejte: 723 22 97 67, 569 48 21 62 

PRODÁM 
Byt 2+1 (63,8 m2) v osobním vlast-

nictví v Ledči n. S. - ul. 28. října. 
Zn. Rychlé jednání na telefonu 603 578 
424 

LEDEČ - DUKLA PRAHA 6. 12. 2006 

ZA NADÍLKU SE NEMUSELI STYDĚT. Den svatého Mikuláše byl u ledečských sportovních příznivců svátkem hned 
nadvakrát. V rámci českého poháru v házené se v nové sportovní hale v Ledči uskutečnil zápas mezi domácími borci a účastní-
kem české extraligy v házené - Duklou Praha. Soupeř zvučného jména přilákal do skromného sektoru mnoho diváků, kteří do-
mácí podporovali, seč síly stačily. Nikdo však už od poloviny zápasu nepochyboval, kdo je pánem palubovky. I když brankový 
rozdíl ve prospěch hostů v druhé polovině zápasu hrozivě narůstal a nakonec byl stoprocentní, nikdo neodcházel zklamaný. Dob-
ré výkony hráčů, perfektní komentář „spíkra" J. Vrzáčka, sváteční atmosféra v pěkné hale - co víc si přát. ok 

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@ledecns.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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