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OBAVY SE NAPLNILY 
- A HNED MĚROU VRCHOVATOU! 

To, čeho se lidé u velkých řek tolik obávali, se bohužel stalo. Totiž 
vytrvalá zima s množstvím dešťových a sněhových srážek (viz strana 5) 
a rychlé tání způsobily, že se po krátké době koryta řek opět vylila 
a nesmírné množství vody napáchalo obrovské materiální škody 
i značnou újmu na zdraví postižených spoluobčanů. 

Také naše Sázava tentokrát „držela basu" s českými a moravskými 
toky a ukázala svoji nevyzpytatelnost a sílu. Na přelomu března a dub-
na během pár hodin vyděsila občany Ledče a vystoupala na rekordní 
hodnoty. Podrobné zpravodajství čtěte v tomto listě ve zprávě starosty 
Vrby na stranách 4 - 5 . 

ČTĚTE NA STRANĚ 
Povodeň str. 4 - 5 
Informační servis str. 6 - 7 
Vzpomínky... str. 8 
Noc s Andersenem str. 9 
Fotbalové jaro str. 11 

OSLAVA DNE MATEK 
Ve středu 10. května 2006 se 

v místní sokolovně uskuteční od 
13.30 hodin tradiční městská oslava 
Dne matek. Srdečně vás zveme na 
přátelské posezení s programem dětí 
z mateřské školy, žáků základní 
umělecké školy a hudbou manželů 
Ulrichových. 

Město Ledeč nad Sázavou pořádá 
dne 20. 4. 2006 od 19 hodin 
v sále ledečského gymnázia 

PĚVECKÝ KONCERT 
sólistů Státní opery Praha 

Jana a Václav Siberovi 
s klavírním doprovodem 

Vstupné: 90 Kč, děti 50 Kč 

STUDENTSKÝ 
MAJÁLES 2006 
V pátek 12. května se v Ledči 

uskuteční studentský majáles s prů-
vodem z náměstí na hrad, kde bude 
následovat volba krále majáles a do-
provodný zábavný program. 

II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO 
TURNAJE PORADANEHO 

FIRMOU SKK 
Na poslední aprílovou sobotu - 29. 

dubna 2006 je připraveno na ledeč-
ském zimním stadionu velké hokejo-
vé klání. Celodenního turnaje se 
zúčastní 8 mužstev a začne už v 8 ho-
din. Pořadatelé - SKK, Standa a Mi-
loš Kavkovi - vás srdečně zvou na 
dramatický sport i dobrou zábavu. 

OZNÁMENI VINÁRNY 
POD HRADEM V LEDCI N. S. 

Oznamujeme všem svým hostům, 
že v době od 1. 5. do 12. 6. 2006 bude 
naše vinárna z důvodu rekonstrukce 
UZAVŘENA. Věříme, že nám nadá-
le zachováte přízeň a od 13. června se 
opět budeme scházet. 
?? 604 50 85 81 



Schválený rozpočet 2006 var 2 
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM) 

• příjmy: 87 260,30 tis. Kč 
• výdaje: 80 072,30 tis. KČ v členění závazných ukazatelů: 

Příjmy 
Popis t.Kč 
Celkem příjmy 87 260,30 

Výdaje 
Popis t.Kč 
Výdaje kapitola 1 (tajemník - Ing. Molín) 16 215,40 
Běžné výdaje kapitola 2 (vedoucí OS - Ing. Nácovský) 34 665,40 
Výdaje kapitola 8 (vedoucí OVZP - Ing. Dvořák) 12 662,50 
Výdaje kapitola 9 (vedoucí OMSS - Ing. Barta) 10 862,00 
Investice (vedoucí OS - Ing. Nácovský) 5 000,00 
Příspěvky (vedoucí OS - Ing. Nácovský) 667 
Celkem výdaje 80 072,30 

Financování 
Rozpočet 2006 

Popis t.Kč 
Převaha výdajů = kontrolní součet Zdroje - úvěry 0 

Splátky úvěrů 
Popis t.Kč 
5s 7 215,00 
ČMSS, a.s. 0 
Fond rozvoje bydlení 165 
SFŽP 1 000,00 
ROBOINVEST 300 
Celkem splátky úvěrů 8 680,00 

Zdroje 
Popis t.Kč 
Převaha příjmů 7 188,00 
Zůstatek ZBU k 1.1. 1 492,00 
Celkem příjmy 8 680,00 

financování: 8 680,00 tis. Kč 
zdroje: 1 492,00 tis. Kč. 

příspěvky SOUHRNNĚ 667 
Svaz důchodců CR 15 
Oblastní charita Havlíčkův Brod - domácí péče 30 
Oblastní charita - stacionář Petrklíč 100 
Sdružení A divadlo 1 
Svaz diabetiků ČR 3 
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 450 
Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou 20 
ZUŠ Ledeč nad Sázavou 18 
Město Humpolec na obnovu zimního stadionu 10 
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - oddíl házené 20 

KARAMBOL V EDENU 
Od 1. dubna 2006 zveme všechny milovníky karambolu do nově 

otevřeného baru EDEN v Lipové ulici (bývalý bar U Vaškovských). 
K posezení tu čepujeme pivo Kozel, Plzeň 12°. Otevřeno je od 

pondělí do soboty v době od 10 do 22 hodin. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu! 

POZVÁNÍ DO CENTRÁLU 
Restaurace Centrál zve všechny zákazníky na obědy, které se při-

pravují v nově zrekonstruované kuchyni restaurace, a to podle tra-
dičních českých receptur. Platby stravenkami byly rozšířeny 
o chéque déjeunér. Hotová jídla jsou též k dispozici v Pivnici Cen-
trál - po celý den. Těšíme se na vaši návštěvu! Tel.: 569 726 606. 

ZPRÁVY Z RADNICE 
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 6. března 2006 

Rada města Ledeč nad Sázavou na základě žádosti podané dne 6. 3. 
2006 panem Jindřichem Peškem, bytem Chřenovice čp. 32, Ledeč nad 
Sázavou, a v souladu s ust. čl. IV, odst. 1 vyhlášky č. 02/2002, schvaluje 
žádost o udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro 
Music bar Prádelna Ledeč nad Sázavou, Jaroslava Haška čp. 851 na 
akce pořádané v období do 30. 6. 2006 dle rozpisu uvedeného v žádosti 
ze dne 6. 3. 2006 a schvaluje prodloužení časového omezení akcí do 
3 hod. Provozovatel se zavazuje do 30.6.2006 zbudovat boční vchod do 
provozovny z ulice Prádelní a ve stejném termínu odstranit předzahrád-
ku s pergolou. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, 
objednání nového dopravního značení u zimního stadionu u firmy TS 
Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Husovo nám. č. 16, Ledeč nad Sázavou. 

Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění vydání stavebního po-
volení na stavbu - zateplení, oprava balkónů a výměna oken bytového 
domu Stínadla 1 0 6 2 - 1064. 

Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá zástupci města v představen-
stvu společnosti Vodovody a kanalizace H. Brod panu Jaroslavu Pobor-
skému prosazovat na 30. zasedání představenstva VaK úhradu 
nájemného na CO V Ledeč nad Sázavou ve výši úroků z úvěru na vý-
stavbu kanalizačních přivaděčů změnou nájemní smlouvy a při zacho-
vání solidárního principu kalkulace stočného pro celou působnost VaK. 

Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění paní Cubanové z OdMI při-
pravit návrh na řešení problému s povrchovou vodou, která zaplavuje 
garáž v ul. 28. října Ledeč nad Sázavou. 

Hejtman přijal autory petice 
Hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil přijal ve středu 

5.4.2006 od 9:30 hodin delegaci ledečských podnikatelů společně s au-
torem petice za zachování záchranné služby a zlepšení lékařské péče 
v regionu ing. Jiřím Kroužkem a starostou města Ledeč nad Sázavou 
Stanislavem Vrbou. Přijeli jsme panu hejtmanovi poděkovat za jeho 
rozhodný loňský zásah, kterým bylo zabráněno snahám po redukci le-
dečských posádek RZP a jejich přesunu mimo naše město. Zároveň 
jsme mu však připomněli jeho slib o zajištění lékaře pro výkon záchran-
né služby v našem městě. Nový ředitel ZZS kraje Vysočina MUDr. Lu-
káš Kettner nás ujistil, že snahou ZZS je sehnat pro ledečskou posádku 
lékaře, snaží se o to jak pomocí inzerce, tak i agitací mezi lékaři v ne-
mocnici. Zatím bez úspěchu. 

V otázce pohotovosti nás JUDr. Švarcová seznámila s konceptem 
LSPP v kraji Vysočina, kde je na všech okresech mimo Havlíčkova Bro-
du zajišťována pouze nevýjezdní LSPP v časově omezených hodinách. 
Po přijetí zákona o neziskových organizacích uvažuje kraj Vysočina 
převést LSPP do 5-ti krajských nemocnic, tj. v případě Ledče n. S. do 
havlíčkobrodské nemocnice. Proti takovému řešení jsme protestovali 
a budeme požadovat i nadále zajištění výjezdní pohotovostní služby. 

Jednání se zúčastnili též ing. Rudolf Moder, ing. Miloš Vavřička, ing. 
Jan Vrbka, MVDr. Pavel Vrbka a Zdeněk Janák z Ledče nad Sázavou 
a krajský zastupitel Jaroslav Poborský. -sv-

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
LEDEČ N. SÁZAVOU 

proběhne v dubnu 24. 4.-28. 4. 2006 od 8.00 hodin do 16.00 hodin. 
Pro jednotlivá pracoviště platí tyto termíny: 

Mateřská škola 28. října -ponděl í 24.4. a úterý 25 .4., 8-16 hodin 
Mateřská škola Stínadla - středa 26.4. a čtvrtek 27.4., 8-16 hodin 
Mateřská škola Družstevní - pátek 28. 4., 8-16 hodin 

KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ: 
• Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí. 
+ Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následující-

ho kalendářního roku. 
• Délka docházky do mateřské školy. 
• Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu 

v těchto dnech. 
+ Zaměstnanost rodičů. 
+ V mateřské škole se již vzdělává sourozenec. 
• Datum podání žádosti. 

Vilémovice mají nové internetové stránky 
Obec Vilémovice, která j e součástí mikroregionu Ledečsko, 

spustila po zkušebním provozu nové webové stránky. Cílem stránek 
je zvýšit informovanost veřejnosti o dění v obci. Vedle povinně zve-
řejňovaných informací obsahují také stručné dějiny obce, popis 
místních památek a aktuální zprávy. Na stránkách jsou fotografie 
obce a nejbližšího okolí. Nechybí ani letecké snímky a starší foto-
grafie Vilémovic. David Pavelka, www.vilemovice.wz.cz 
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Cos to napsal, Honzo Hálku!? 
Měl jsem příležitost spolupracovat ve svém životě se dvěma 

ledeěskými starosty. Tím prvým byl horizontkář Jan Hálek, tím 
druhým je projektant Stanislav Vrba. 

Ten prvý se po revoluci vydal z nové haly s.p. Kovofiniš přes 
ČSS, OF, ODS na politickou dráhu komunálního politika. Roku 
1990 byl kooptován do rady MěNV Ledeč n. S. V letech 
1990-1994 byl členem městského zastupitelstva. V roce 1994 
kandidoval na starostu města a byl za podivných okolností úče-
lové změny volebního řádu v tajném hlasování v sále hotelu Sá-
zava zvolen starostou města. Ptal jsem se ho předtím ve 
svépomocné dílně Automotoklubu : „Honzo, ty si na to trou-
fáš?" a on mi odpověděl: „Proč ne, na všechno tam budu mít 
lidi!" Starostoval v letech 1994-1998 obklopen dvěma místos-
tarosty. Dodnes se na radnici tradují různé historky z jeho éry. 
Snažil jsem se dopídit, co za starosty Hálka bylo pro blaho měs-
ta vykonáno, zjistil jsem toto: 
- rekonstrukce budovy čp. 7 na Husově náměstí na městský 

úřad 
- výstavby 16-ti bytových jednotek v půdních nástavbách 
- výstavba kanalizačních přivaděčů k ČOV v hodnotě 25 mil. 

Kč 
- uzavření nevýhodného úvěru s Pragobankou na výše uvede-

nou akci (dodnes splácíme, zbývá zaplatit 15,5 mil. Kč) 
- uzavření nevýhodné leasingové smlouvy na universální úkli-

dový stroj Sněžka, díky kterému jsme zaplatili dvojnásobnou 
cenu 

- prodej akcií KOVOFINIŠe (v nevhodný čas za nevýhodnou 
cenu) 

Po volbách v roce 1998 se Jan Hálek stal kazatelem Českoslo-
venské církve husitské a z kazatelské stolice publikuje články 
stylu Zvoleni ke službě nebo k moci? Zvolí si téma a to rozvíjí, 
bez ohledu na realitu, bez prověření informací, účelově a prog-
ramově dokáže i nasadit psí hlavu člověku, kterému nesahá ani 
po kotníky. 

Ten druhý se po revoluci věnoval kromě své projektantské 
činnosti odborové práci v Kovofmiši i v odborovém svozu 
KOVO. Nikdy nebyl členem žádné politické strany a vždy se 
angažoval v práci pro druhé. Ať už jako projektant, odborář, za-
stupitel, šéfredaktor či kamarád. S Honzou Hálkem se potkával 
v městském zastupitelstvu v letech 1990-1998 a působí v něm 

dodnes. Byl zakladatelem a prvním redaktorem Ledečských 
novin, autorem tří volebních programů Sdružení nezávislých 
kandidátů. V roce 1998 kandidoval jako nestraník na kandidátce 
ČSSD a spoluvytvářel náš volební program. Jeho postoje bych 
charakterizoval pojmenováním sociálně orientovaný liberál a 
workholik. 

V únoru 2004 se většina zastupitelů shodla na názoru, že 
uprostřed volebního období je nutné vyměnit vedení radnice. 
Tehdy jsme oslovili projektanta a zkušeného zastupitele Stani-
slava Vrbu, zdaje ochoten a schopen se v případě odvolání ve-
dení radnice ujmout starostování. Souhlasil za podmínky 
veřejného hlasování a vzal tím na sebe obrovskou zodpověd-
nost. Tento odvážný krok osmi zastupitelů považuji dodnes za 
šťastné a správné rozhodnutí a výsledky posledních dvou let to 
jen potvrzují. 

Vždyť za pouhé dva roky v Ledči stojí tři nové mosty (je-
den přes Sázavu, dva v Pivovarské ulici), dva další oprave-
né, nový zimní stadion s parkovištěm, opravená smuteční 
obřadní síň, opravené náměstí, opravené chodníky v Pivo-
varské ulici, na Tyršově nábřeží, na Heroldově nábřeží, 
nová zeleň za DDM, nová zeleň v Háji, nové lavičky, metro-
politní síť v centru města, staví se nová tělocvična, opravuje 
se Koželská ulice, skalní masivy, město má nové webové 
stránky, natřená zábradlí, novou komunikaci do Obrvaně, 
opravené komunikace na Zoufalce, altánky na Septouchově, 
nového schopného tajemníka, novou organizační strukturu 
úřadu, o Ledči se píše ve všech novinách, slyšíte o ní v roz-
hlase, vídáte zprávy v televizi. 

Na tom všem má současný starosta lví podíl nejen svým pod-
pisem pod smlouvami, ale každodenní obětavou a tvůrčí prací, 
nastavováním večerů, víkendů, obrovskou výdrží, pracovitostí, 
otevřeností. Těží přitom ze své znalosti výpočetní techniky, ta-
lentu formulovat a snahy dobře a často informovat. Pokud při-
tom realizuje nějakou svou touhu, tak je to jeho přesvědčení, že 
člověk by své schopnosti měl v prvé řadě využít pro společnost 
a ne pro svůj vlastní prospěch. Věří v jakousi prozřetelnost, kte-
rá jemu a našemu městu též doposud přála. 

V článku Zvoleni ke službě nebo k moci? jsi, Honzo Hálku, 
kazateli „pravdy", poškodil slušného a poctivého člověka. 

Jaroslav Doležal, místostarosta 

Nábřeží 
K probíhajícím diskusím a úvahám o vzhledu našeho města 

a jeho památkově chráněné zóny slušelo by se, myslím, připojit 
ještě jednu jeho část, doposud téměř zcela opomíjenou. Totiž 
nábřeží. Zkuste si ten pohled představit očima vodáka, připlou-
vajícího k našemu městu po Sázavě. Je ještě prodchnut nádhe-
rou přírodních scenérií okolo Stvořidel, a Ledeč ho uvítá 
impozantně se tyčícím Hradem, který je lemován vilkovou zá-
stavbou na okolních svazích. Při překonávání jezu sklouzne 
jeho oko posléze na budovu mlýna, hezkou, byť poněkud zašlou 
ukázku industriální architektury první třetiny minulého století, 
orámovanou siluetou kostela. To, co ale následuje, jakoby ho 
z Ledče chtělo spíš vyhnat: až na malé výjimky jsou to už jen 
méně anebo více otlučené zdi, plechová garážová vrata, či ne-
vzhledné dvorky plné harampádí. Jak má takový turista poznat, 

že jen pár kroků odsud se nachází výstavné náměstí i jiná zají-
mavá a za návštěvu stojící místa. Raději se opře do vesel, aby se 
už už zase kochal krásami posázavské přírody. A nejde jen 
o ušlý zisk místních a potažmo i městské kasy, vždyť taková 
procházka po výstavném nábřeží lemovaném krámky či něja-
kou tou kavárnou - byť třebas i jen sezónní, by na duchu po-
vznesla nejednoho z nás, kteří v Ledči bydlíme. Ti, kteří k nám 
připlují po řece, by se třeba rádi vrátili i jinak, a nám by tu bylo 
zase o něco lip. A nejenom jaksi materiálně. A namítnete-li, že 
zdaleka ne všechny objekty a výše zmíněné zdi městu patří, tvr-
dím, že i tak by se s nimi mohlo hnout. Snad formou jakési dota-
ce či přispění na obnovu omítky, zahrady atp. Nestálo by 
ledečské nábřeží za onu nerudovskou otázku - Co s ním? 

Jana Budinská 
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Sázava tentokrát udeřila dvakrát 
Nebývalou silou tentokrát udeřila řeka Sázava na pře-

lomu měsíců března a dubna. Jestli její hladina v roce 
2005 vystoupala až na 165 cm, tak tentokráte dosáhla 
30. března ve 2.00 hodin neuvěřitelných 221 cm a o dva 
dny poté 1. dubna v 6.00 hodin také hrozivých 212 cm. 
Naše město by se tak mohlo ve 13. týdnu roku 2006 pře-
jmenovat na Ledeč pod Sázavou. Pod její hladinou totiž 
zmizelo nejen přímo navazující levobřežní nábřeží, ale 
i nábřeží Tyršovo a část nábřeží Heroldova. Voda zapla-
vila opakovaně autobusové nádraží, tržnici u kina, ko-
munikaci ke Kovofiniši, finanční úřad, objevila se až na 
Husově náměstí u Domu dětí! Vysoká hladina Sázavy 
způsobila též povodeň v ústí Olešenského potoka, došlo 
k zaplavení křižovatky před hotelem Sázava, voda se 

opět dostala až do Čechovy ulice a ke stanici HZS! Za-
plavena byla též většina suterénních a přízemních pros-
tor domů na Husově náměstí při levém břehu Sázavy. 
Od areálu prodejen ATOSu až po provozovnu ASTRA. 
Voda vnikla i do kotelny kina, suterénu sokolovny, pří-
zemí Automotoklubu. Na pravém břehu zápasili s po-
vodní ve Vile Markétě, ve vinárně Pod hradem, v bývalé 
ubytovně, v rodinném domku Kluchových, v obytném 
domě čp.77 v Cechově ulici a též v budově finančního 
úřadu, kde část osazenstva byla provizorně přestěhova-
ná do městské budovy v Barborce, kde bude následně 
zřízeno detašované pracoviště FU. 

Zvýšení hladiny Sázavy jsme zaznamenali již v pon-
dělí 27. března. Od 10.30 hodin, kdy hladina dosáhla 81 
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cm, jsme vyhlásili I. stupeň povodňové aktivity - stav 
bdělosti. Začal pracovat šťáb povodňové komise ve slo-
žení Doležal, ing. Dvořák, Vrba. V 21.30 hodin se hladi-
na zvedla až na 120 cm, svolal jsem proto místní 
povodňovou komisi a vyhlásil II. stupeň povodňové ak-
tivity - stav pohotovosti. Technické služby zahájily pl-
nění pytlů s pískem. První tři stovky pytlů byly do 23. 
hodiny naplněny a rozmístěny u Aquacompu, u Kunáš-
ků a u kostela. III. povodňový stupeň - stav ohrožení byl 
vyhlášen v poledne 29. března varovným signálem, opa-
kovaným hlášením městského rozhlasu a obchůzkou 
pracovnic městského úřadu. To hladina Sázavy vystou-
pala na 160 cm. Na takovou vodu jsme byli zvyklí již 
z let 2002 a 2005. Jenže letos voda vystoupala mnohem 

výše. Ač byla během středy rozmístěna po městě tisí-
covka pytlů s pískem, voda se dostávala všude. Některé 
bariéry řeka kompletně zaplavila, pronikala do suterén-
ních prostorů kanalizací, stěnami, podlahou. Hladina 
řeky dosahovala až na lávku u sokolovny, která hrozila 
zřícením. Lávka je umístěna v nadmořské výšce 351,7 
m a hranice stoleté vody v těchto místech je stanovena 
na 351,1 m n.m. Obě povodňové vlny ve 13. týdnu 
tedy přesahovaly hranici H100, která značí stoletou 
vodu!! 

Druhá povodňová vlna se do Ledče přihnala z pátku 
na sobotu 1. 4. 2006. V 6.00 hodin dosáhla úrovně 212 
cm. I tato hladina zaplavovala lávku u sokolovny. Bě-
hem pátečního večera jsme se na příchod druhé vlny 



nů. Jako první se nám do práce hlásil 
dlouhán Jiří Vejvoda, následoval ho 
pan Mareš ze sídliště a další desítka 
občanů. Všem se sluší upřímně podě-
kovat. Od pondělí 10. 4. 2006 jsme 
z úřadu práce najali partu nezaměst-
naných, které se bude po dobu měsíce 
starat o úklid povodňových nánosů. 

Stoletá voda v Ledči v roce 2006, 
téměř stoletá voda v roce 2005, více 
jak dvousetletá voda v roce 2004 jsou 
důvodem k zamyšlení. Tak jako loni, 
budeme opět nutit správce toku k vy-
čištění koryta Sázavy, k revizi kaská-
dovitého systému tří ledečskýchjezů. 
Loni jsme takto dosáhli odtěžení na-
plavenin u kostela a v ústí Olešenské-
ho potoka. Letos chceme pokračovat 
v odtěžení naplavenin pod stavebni-

nami ATOSu naproti Šeptouchovským skalám. Nejvíce 
by však celé věci pomohlo vyčištění bahnem zanešené 
Sázavy nad Kůrkovým jezem směrem k lomu Velká 
stráň. Tak bude znít závěr naší Zprávy o povodni 2006. 

Stanislav Vrba, starosta města 

pečlivě připravovali. Po městě bylo 
rozvezeno celkem 3500 pytlů s pís-
kem. Hráz z pytlů na Heroldově ná-
břeží byla přeložena a tentokrát 
obstála. Voda se na silnici pod hra-
dem nedostala a komunikace na Svět-
lou zůstala průjezdná. Pytle jsme 
nechali rozmístit i v Pivovarské ulici, 
kde hladina Olešenského potoka vy-
stoupala až na 98 cm. 

Během neděle začala voda opadávat 
a v pondělí se vracela zpět do svého 
koryta. III. povodňový stupeň byl zru-
šen v pondělí 3. 4. 2006 v 7.30 hodin. 
II. povodňový stupeň o den později. 

Nově vybudované chodníky 
a mostky v Pivovarské ulici, na He-
roldově a Tyršově nábřeží povodeň 
naštěstí přečkaly téměř bez úhony. 
To svědčí o dobře odvedené práci le-
dečských Technických služeb a firmy 
S&K&K. Pracovníci Technických služeb a ledečští ha-
siči se vyznamenali i v průběhu povodně. Zajišťovali pl-
nění a rozvoz pytlů, čerpání vody, úklid po povodni. 
S úklidem vypomohla i Správa a údržba silnic. Pomoc-
nou ruku přiložili i dobrovolníci z řad ledečských obča-

Kolik napadlo? 
Na četné dotazy a přání ledečských občanů zveřejňuji několik 

údajů ze svých pravidelných zápisů a pozorování, která dělám 
pro Český hydrometeorologický ústav v Praze. 

sníh srážky ze sněhu a deště 
listopad 14 cm 24,7 mm 
prosinec 61 cm 77,5 mm 
leden 29 cm 47,7 mm 
únor 37 cm 51, 1 mm 
březen 29 cm 83,2 mm 

170 cm 284, 2 mm 
Za zimní období 2005/6 napadlo celkem 170 centimetrů sněhu, 
dešťových srážek 284,2 l/m". Kromě všeobecné informace jsou 
tyto údaje jistě zajímavé pro zemědělce, zahrádkáře i včelaře. 

Jana Gygalová 
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Informační servis 
• Náklady na provoz zimního stadionu 

Vzhledem k tomu, že na pracovním zasedání zastupi-
telstva města dne 13.3. 2006 zaznělo podezření z úst jed-
noho ze zastupitelů o skutečných nákladech na provoz 
zimního stadionu a o jejich „maskování" dalšími smlou-
vami s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a následně se podo-
bně „zasvěcené" informace objevily i na ledečském 
webu, předkládám veřejnosti údaje o investičních a pro-
vozních nákladech zimního stadionu. 

Náklady na stavbu akce Sportovní centrum - ledová plo-
cha Ledeč nad Sázavou: 

I etapa: náklady 
dotace 
úvěr 
vl. zdroje 

II. etapa: náklady 
dotace 
vl. zdroje 

C E L K E M : 

44 500 000,- Kč vč. DPH 
31 000 000,-Kč 
12 000 000,-Kč 

1 500 000,- Kč 

8 300 000,-Kč 
5 800 000,- Kč 
2 500 000,- Kč 

52 800 000,- Kč 

Pro srovnání: 
ZS Lanškroun: 95 mil. Kč 
ZS M. Budějovice 70+23,7 mil. Kč 

Náklady na provoz: 
Plyn 
Elektro 
TS 

13 420,- Kč/ měsíc 
35 000,- Kč/měsíc 

100 000,- Kč/měsíc 

• Únikové východy - pouze jeden, pravý je zazděný 
• Označení úniků - chybí 
• Označení schodů - chybí 
• Elektroinstalace - není schopná bezpečného provo-

zu!!! 
• Vzduchotechnika?? 

Posudky vypracovali ve 12. týdnu 2006 odborní specia-
listé v oboru BOZP, PO, technických zařízení a elektroin-
stalace s osvědčením revizních techniků. Příslušné 
protokoly jsou uvedeny v příloze. 

Starosta města ze zákona o obcích odpovědný za 
bezpečný provoz zařízení kina rozhodl k termínu 
28. 3. 2006 pro závažné technické nedostatky s oka-
mžitou platností provoz ledečského kina zastavit. 

Celkem za rok 161 + 420 + 1 200 = 1, 781 mil. Kč 

Tržby za 10/2005-04/2006 předpoklad 1,7 mil. Kč 

Na návrh starosty města provede kontrolní výbor zastupi-
telstva města kontrolu investičních a provozních nákladů 
zimního stadionu v letech 2004-2006. 

• Stav ledečského kina 
Městské kino Ledeč nad Sázavou bylo až do roku 1998 

v majetku Okresní správy kin (Okresního úřadu) H. Brod. 
Zánikem této organizace bylo kino bezúplatně převedeno 
do majetku města Ledeč nad Sázavou. Bohužel ale jen 
budova kina čp. 596 bez pozemku parc.č. 249. O ten sta-
rosta města požádal až po zjištění skutečného stavu věci 
dne 19. 12. 2005. 

Od roku 2001 provozovala kino na základě nájemní 
smlouvy s městem a prostřednictvím Informačního centra 
společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o., která se v ná-
jemní smlouvě zavázala „ udržovat kino v řádném a uži-
vatelném stavu tak, aby vyhovovalo požárním, 
hygienickým a bezpečnostním předpisům 

Od 1. 1. 2006 na základě organizačních změn a dohod 
došlo k převedení provozu kina, Informačního centra 
a jeho zaměstnanců zpět na město. Stav z pohledu požár-
ních, hygienických a bezpečnostních předpisů byl odbor-
nými posudky klasifikován takto: 

• Kotelna - nesmí být provozována - nemá revizi od 
roku 2002!! 

• Soc. zařízení - nevyhovující stav, neodpovídá hygie-
nickým požadavkům 

• Petice proti plánované demolici kina 
Petice proti plánované demolici budovy městského 

kina v Ledči nad Sázavou byla v pondělí 27. 3. 2006 pře-
dána do podatelny Městského úřadu v Ledči nad Sáza-
vou. Obsahuje 454 podpisů na 31 listech. Z těchto 
podpisů patří 287 obyvatelům našeho města, 136 obyva-
telům okolních měst (Praha, H. Brod, Chotěboř, Zruč n. 
S., Světlá n. S.) a obcí (Bělá, Blažejovice, Bohdaneč, Bo-
humilice, Bojiště, Březí, Budčice, Cechtice, Dolík, Dobrá 
Voda, D. Březinka, D. Město, D. Prosíčka, Hněvkovice, 
Horní Paseka, Horní Rápotice, Hradec, Chřenovice, Je-
žov, Kamenná Lhota, Kouty, Kozlov, Kožlí, Loket, Luči-
ce, Mstislavice, Mozkovice, Ostrov, Pavlov, Potěhy, 
Rejčkov, Vepříkov, Vilémovice, Vitanice, Vlastěj ovice, 
Všebořice, Zbraslavice, Zdesdlavice) a 31 dětí. V 98 pří-
padech z 287 ledečských signatářů je uvedena nedosta-
tečně adresa bydliště. 

S peticí byly předány i další 4 listy, kde je pod textem 
Neberte nám kino! podepsáno dalších 96 podpisů, z nichž 
některé učitelské se objevují i na výše uvedených petič-
ních listech. 

Petice je adresována Zastupitelstvu města Ledeč nad 
Sázavou. 
Odmítá: 

- aby o takto závažném projektu rozhodlo zastupitel-
stvo bez důkladné informovanosti a diskuse s veřej-
ností 

- aby plánované výstavbě ustoupila stávající budova 
Městského kina jako jediný kulturní sál v majetku 
města 

- aby plánovaná výstavba narušila stávající architekto-
nický ráz centra města 
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Požaduje: 
- důkladnou informační kampaň dostupnou všem kate-

goriím obyvatelstva 
- odborné přehodnocení vhodnosti zvažované lokality 

nejen důkladnou urbanistickou, památkářskou a ar-
chitektonickou studií tohoto komplexu, ale také zvá-
žení všech možných socioekonomických důsledků 
tohoto kroku 

- následné znovuotevření soutěže o prodeji pozemků 
s podmínkou rekonstrukce budovy městského kina, 
popř. opětovného jednání s vítězem soutěže za úče-
lem úpravy nabídky z demolice na rekonstrukci zmi-
ňovaného objektu. 

- Projednání tohoto projektu zastupitelstvem s předsta-
viteli petičního výboru a osobami jimi přizvanými 

Petiční výbor: 
Jan Drápela, Ke Křížům 1281, Ledeč nad Sázavou 
Petr Fiala, Hůrka 217, Ledeč nad Sázavou 
Josef Ježek ml., Stínadla 1036, Ledeč nad Sázavou 

Petice je vypracována v souladu se zákonem č. 85/1990 
Sb. o právu petičním. 

Zastupitelstvu města přísluší uvedenou petici projednat 
a odpovědět na ni ve lhůtě 30 dnů od jejího podání, v od-
povědi uvést stanovisko k obsahu petice a způsob jejího 
vyřízení. 

Zastupitelstvo města vzalo dne 3. 4. 2006 Petici proti plá-
nované demolici městského kina v Ledči nad Sázavou na 
vědomí a uložilo starostovi odpovědět na petici do 25. 4. 
2006. 

Dále zastupitelstvo města pověřilo pracovní komisi pro 
vyjednávání s BILLOU ve složení Doležal (ČSSD), Kou-
ba (nezařazený), Policar (ODS) a Vrba (SNK) jednat s pe-
tičním výborem ohledně vysvětlení jejich požadavků 
uvedených v Petici proti plánované demolici městského 
kina v Ledči nad Sázavou v termínu do 7. 4. 2006. 
Jednání s petičním výborem proběhlo v úterý 5. 4. 2006 
v 20.30 hodin, k jednání byly petičnímu výboru ze strany 
města poskytnuty předem veškeré požadované podklado-
vé materiály. 

• Výstavba marketu BILLA v Ledči nad Sázavou 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na svém řád-

ném zasedání dne 27. 2. 006 schválilo společnost BILLA 
jako preferovaného uchazeče pro výstavbu marketu v lo-
kalitě u kina. Na svém dalším pracovním zasedání dne 
13.3. 2006 si zastupitelstvo zvolilo pracovní komisi pro 
vyjednávání s BILLOU ve složení Doležal, Kouba, Poli-
car a Vrba. Ta se sešla se zástupci BILLA dne 24. 3. 2006 
a dojednala základní podmínky připravovaného smluvní-
ho vztahu, ve kterých je pamatováno i na bankovní záru-
ku po dobu výstavby, předkupní právo k pozemkům 
v případě ukončení činnosti, kompenzaci za demolované 
objekty v lokalitě u kina, harmonogram prací, projekční 
přípravu, demoliční výměry, prodej pozemků apod. 
Hlavním předmětem jednání byl výběr konečné varianty 
pro realizaci záměru výstavby marketu BILLA. Na stole 
byly tyto varianty: 

1. Market situovaný v ohradě Technických služeb za ki-
nem - toto umístění neumožňuje schválený územní 
plán města, který v této lokalitě počítá s budováním 

objízdné komunikace od K. Hory směrem do ulice 
J. Haška. Tato liniová stavba je promítnuta i do 
územního plánu kraje a resortu dopravy. 

2. Market situovaný do prostoru domů u autobusového 
nádraží - po demolici domů čp. 52 a 53 by byl k dis-
pozici prostor necelých 700 m2, což je pro záměr 
BILLY prostor nedostatečný, též situování parkova-
cích míst a přemísťování autobusového nádraží by 
přinášelo další problémy, tuto variantu navrženou 
starostou města nepodpořila ani pracovní skupina 
ZM. 

3.Market situovaný na místě dnešního kina. Tato va-
rianta vyžaduje demolici kina, umožní dostatečné 
prostory pro parkoviště i autobusové nádraží. 

Zúčastněné strany se dohodly na pokračování s přípravou 
třetí varianty a zástupci města vznesli kromě výše uvede-
ných smluvních ujednání i tyto další požadavky: 

- smluvně bude zajištěno že v rámci společnosti 
REWE má a bude mít v Ledči nad Sázavou prioritu 
výstavba marketu BILLA 

- sortiment zboží bude v rozsahu provozovny BILLA 
Humpolec, tj. cca 8500 položek zboží ve skladbě 
70 % potraviny a 30 % ostatní zboží. 

- BILLA bude spolupracovat s regionálními dodavate-
li potravinářského zboží 

- čekárna u autobusového nádraží bude postavena 
nová v rozsahu stávajícího řešení, tj. zastřešený sta-
vební objekt obsahující čekárnu, informační míst-
nost, novinový kiosek, sociálky (WC) vč. závětří 
zapadající svým architektonickým řešením do celko-
vého rámce lokality Hrnčíře. 

- architektonické řešení stavby marketu bude respek-
tovat původní nabídku zveřejněnou v minulém čísle 
Ledečských novin s doplněním potřebných architek-
tonických prvků vzhledem k umístění objektu v cen-
tru města. 

- Město Ledeč nad Sázavou požaduje finanční kom-
penzaci za demolované objekty v rozsahu cca 10 mil. 
Kč, které město použije jako investici do jiného kul-
turního objektu ve městě. 

Příští jednání zástupců obou stran nad návrhy smluv-
ních vztahů a projekčního řešení se uskuteční do 30. 4. 
2006. 

• Oprava Koželské ulice 
Správa a údržba silnic H. Brod, Vodovody a kanalizace 

a.s. H. Brod a Město Ledeč nad Sázavou započnou v po-
lovině dubna generální opravu Koželské ulici v půlkilo-
metrovém úseku od Husova sboru ke křižovatce na 
Plácky. Opravena bude část splaškové kanalizace, dešťo-
vá kanalizace, podkladní a vrchní vrstvy vozovky, napo-
jení na místní komunikace a chodník po levé straně ulice. 
Po dobu opravy, která je naplánována až do července, 
bude Koželská ulice uzavřena a provoz odbočen do ulice 
Havlíčkovy a na Bohumilice. -sv-

OPRAVA 
Z LN 3/06 STRANA 6 

V informačním servisu jsou chybně uvedená násle-
dující data: Soutěže Paragraf 11:55 konané 24. 2. 2006 
na Gymnáziu v Ledči nad Sázavou se zúčastnily tyto 
třídy: prima, sekunda, tercie a kvarta. Zvítězilo pěti-
členné družstvo kvarty. 
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Nabídka zájezdů 
CK ing. Zdeňka Vacka 

Vážení přátelé, 
naše rodinná cestovní kancelář s pat-

náctiletou tradicí a platným pojištěním 
proti úpadku (zahrnuto do níže uvede-
ných cen) vám v roce 2006 nabízí atrak-
tivní a cenově dostupné poznávací 
i pobytové zájezdy. Všechny akce mají 
nástup a výstup ve Světlé nad Sázavou 
a Havlíčkově Brodě, autobus zůstává na 
místě a umožňuje zorganizovat atraktiv-
ní a levné fakultativní výlety. Postaráme 
se o vás, i když pojedete vlastním vozem, 
nabídka termínů je pak ještě bohatší. 
Zde je přehled dosud volných, nevypro-
daných akcí a termínů: Slovensko - Vy-
soké Tatry (14.-17. září 2006, 3280 Kč 
vč. dopravy, 3 nocí v hotelu s polopenzí 
a pojištění) 

Pobyty v italských apartmánech 
v Gatteo a Mare, 180 km jižně od Bená-
tek- odjezd 1. 7. 2006, cena ubytování 
vč. pojištění, místních poplatků a 2 výle-
tů jen 3580 Kč. Doprava autobusem tam 
a zpět plus výlety 1650 Kč. 

Pobyty v chorvatských hotelích (Kral-
jevica, Crikvenica, Selce), odjezdy auto-
busů z ČR 23. a 30. 6., 7. a 14. 7., 18. 
a 25. 8. 2006, ceny ubytování s polopenzí 
od 5980 do 7580 Kč za osobu a týden vč. 
pojištění a místních poplatků. Doprava 
autobusem tam a zpět 1550 Kč. 

Pobyty v dobře vybavených chorvat-
ských apartmánech (Crikvenica, Novi 
Vinodolski), ceny ubytování vč. pojiště-
ní a místních poplatků od 2680 do 5480 
Kč za osobu a týden. Doprava autobu-
sem tam a zpět 1550 Kč. 

Více informací na www.ckzdenekva-
cek.cz, na nástěnce v prodejně Vital na 
náměstí v Ledči n. S. nebo na adrese: 
CK Z. Vacek, D. Březinka 73, 582 91 
Světlá n. S. Telefony: 569 456 655 
a 603 929 776, e-mail: ckzdenekva-
cek@email.cz, adresa Skype (bezplatné 
telefonování přes internet): ckzdenek-
vacek nebo zdenekvacekl 75 

ZAMĚSTNÁNÍ 
PŘIJMU KUCHAŘE (kuchařku i dů-
chodce) pro restaurační zařízení ve 
Vlastějovicích. Tel.: 11A 26 02 64 

PRODÁM 
Stavební pozemek na slunném místě 
v Horní Ledči, veškeré sítě jsou na hra-
nici pozemku, výměra 749 m2, cena 
270 Kč/m2. 
Kontakt: 569 452 101, 724 034 796 

SNADNÉ PŮJČKY 
PRO KAŽDÉHO 

Neprojdete v bance? Zkuste to u nás! 
Kontakt: 728 672 975 

PRODÁM 
Byt 3+1 (80 m2), první patro v ulici Ma-
jerové 871 v Ledči nad Sázavou. 
Kontakt: 606 308 006 

Vážení, 
pravidelně navštěvuji o dovolené Vaše krásné město, kde jsem vyrůstal v té 

těžké době nacistické okupace od roku 1942 do léta 1945. V Ledči byl můj otec 
tehdy Vrchním finančním ředitelství v Praze, uklizen z Roudnice nad Labem, 
kam jsme přes Terezín utíkali z okupovaných Litoměřic. Jako kluk jsem si zami-
loval město, okolí města a hlavně tu krásnou nezničenou Sázavu. Jako mladý 
jsem do Stvořidel chodil,, čundrem dnes s ohledem na věk a pohodlí jezdíme 
s manželkou do penzionu k paní Švecové. Naše pravidelná návštěva je ve Sboru 
Československé církve husitské v Ledči, kde jsem jako kluk byl přítomen posled-
ní Půlnoční na Štědrý večer, kdy farář, bratr Josef Kracík, přítomným oznámil, 
že dluhy za postavení sboru jsou zaplaceny. Bylo to o Vánocích v roce 1944. 
Jsem pamětník toho, kdy farář Kracík byl zjara 1945 gestapem zatčen, odvlečen 
do nacistického žaláře a gestapo odvedlo pana učitele Doubka přímo z naší tří-
dy za účelem převzetí církevního úřadu. Cestu pana učitele jsme sledovali, ne-
boť ze školy bylo přes náměstí vidět. Tolik zatím úvodem. 

V loňském roce jsem v prodejně tabáku a novin na náměstí objevil Vaše novi-
ny. Jsou bezvadné a hlavně vypovídající. Upoutal mě článek o odbojáři, který 
byl ve Vašich novinách uveden a mě napadlo podat ledečské společnosti infor-
maci, jak se tenkrát i děti svým způsoben podílely na odporu proti německým 
okupantům. Tedy k věci. 

Klub českých dětí byl založen dětmi z okolí „ Vorlíčkovic kartáčovny". Klu-
bovnu měly v dřevěné kůlně na dvoře v Hlaváčově ul. č.p. 400. Skupina dětí, kte-
rá se v kůlně scházela, se přes svůj věk zajímala o stav především na východní 
frontě, za tím účelem byla zakoupena mapa a na stěně byl vyznačován postup 
Rudé armády směrem na západ. To se dělo na základě člena skupiny, jehož otec 
poslouchal na takzvanou,, Cerčilku " Londýn a jeho syn z vedlejšího pokoje tyto 
zprávy poslouchal. Nikdo si tenkrát neuvědomil, co by se stalo, kdyby nějaký 
konfident tuto činnost oznámil třeba gestapu. No prostě děti! V zimních měsí-
cích bylo povinností každého člena klubu sypat popel na ulici před kartáčovnu, 
odkud nás vyháněli němečtí kluci z Koželužny, kde byli ubytováni. Šlo o takzva-
nou Hitlerovu mládež. Pravda, ten popel mnoho nepomohl, ale i to byl projev 
českých dětí proti rozpínavosti kluků z Hitlerjugend. 

Klub českých dětí se věnoval i kultuře. Na snímku jsou celebrity z díla (autor 
dnes neznámý) - Kašpárek za aprovizací. Jistě nebude na škodu označit, pokud 
paměť dovoluje, jednotlivé umělce jménem. 

Nahoře je Evička Jasanská, druhá řada z leva - Anežka Dřevínková (tajná 
láska autora článku) Zdenka Kuglerová + později Ing. Breindlová, herečky Ma-
rešová a Hutrová (bez záruky). Již tenkrát půvabná herečka Stána Zachařová, 
kašpárekjakjinak, autor článku Ctibor Kugler, hastrman Jirka Jireš. Ano, už je 
to více jak 60 let od té doby, ale v loňském létě, když jsem měl v ruce Vaše novi-
ny, jsem si slíbil, že tuto vzpomínku Vám nabídnu k vydání. Nic není vymyšleno, 
bylo to prostě tak! S úctou a pozdravem JUDr. Ctibor Kugler 
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Noc s Andersenem 
aneb Jak se vysvobozují princové 

31. března 2006 se v Městské knihovně sešlo 17 princezen + 4 postarší princezny 
a během večera se snažily vysvobodit zakleté prince. Nebylo to vůbec jednoduché. 
Zkuste třeba zapíchnout draka, ke kterému musíte dojet na divokém oři, nebo políbit 
žábu. Odvahu princeznám dodaly i protistrachové bonbóny, pro které musely dojít ke 
stromu Strašníku až do Haškovy ulice. Vysvobození princů oslavily bouřlivou diskoté-
kou. Nálada byla celý večer víc než veselá a nezkazila nám ji ani rozbouřená řeka. 

Tolik princezen pohromadě jste ještě neviděli, že ne? Ještě by to chtělo ty prince. 

ANGLIČTÍ HERCI HRÁLI PRO STUDENTY GYMNÁZIA 
Gymnázium navštívil proslulý soubor The Bear Educatinal Theatre, hrající svá před-

stavení v mnoha zemích Evropy a také v Praze v divadle Reduta. Soubor byl oceněn řa-
dou prestižních cen. Do Ledče přijelo několik herců tohoto seskupení, většinou 
rodilých Angličanů a předvedli pro naše studenty dvě různá představení. 

První představení byl detektivní příběh z původní autorské dílny souboru. Součástí 
všech představení tohoto souboru je i interaktivní komunikace herců s diváky a tak 
bylo představení zároveň i zábavnou a netradiční hodinou anglické gramatiky. 

Naši pokročilí studenti poté zhlédli komedii A. P. Čechova Medvěd (The Bear) 
v anglickém jazyce. A opět bylo účelem nejen diváky pobavit, ale i netradiční formou 
prohloubit slovní zásobu. 

Naši studenti dokázali vytvořit, jak sami účinkující vysoce hodnotili, skvělé a komu-
nikující publikum. Na závěr byli herci odměněni nadšeným potleskem a my všichni se 
těšíme, že i příští rok se sálem našeho gymnázia rozezní angličtina v některé z jiných 
her repertoáru této anglicko-české divadelní společnosti. 

Děkujeme také Sdružení rodičů a přátel gymnázia za významný finanční příspěvek, 
který pomohl uskutečnit tato představení. 

Za kolektiv učitelů anglického jazyka RNDr.Sabina Krejčíková, CSc. 

OBECNÍ ÚŘAD V HRADCI 
VYHLAŠUJE 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
Pro Diakonii Broumov 
• Letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony, metrový textil 
• Péřové i vatované pokrývky a polštáře 
• Drobné elektrospotřebiče - žehličky, varné 

konvice, fény, remosky, nádobí... 
• Drobné hračky, školní pomůcky 
Sbírka se uskuteční 
5. a 6. června 2006 v době od 15 do 17 hodin 
v prodejně v HRADCI. 
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. 
Děkujeme za vaši pomoc a přízeň! 

Za Obecní úřad v Hradci - Marie Benešová 

Situace na trhu práce v mikroregionu 
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Le-

deč nad Sázavou k 31. 3. 2006 činila 6,38 %, 
což je 358 uchazečů o zaměstnání (z toho 
236 žen). Průměrná míra nezaměstnanosti 
v okrese Havlíčkův Brod byla 5,86 %. K 31. 
3. minulého roku byla na Ledečsku neza-
městnanost 7,17 %. Počet nezaměstnaných 
klesl od té doby o 15 uchazečů o zaměstnání. 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 168 nezaměst-
naných, míra nezaměstnanosti je zde 5,50 %. 

Počet volných pracovních míst na Ledeč-
sku činí v současné době 49 míst. Ve volných 
místech převažují dělnické profese. Nyní při-
padá na Ledečsku na 1 volné pracovní místo 
7,31 uchazečů o zaměstnání. V celém okrese 
připadá na volné pracovní místo 5,73 ucha-
zečů o zaměstnání. 

Spolupráce školy a kraje 
V článku „Spolupráce Ledče a kraje" zmi-

ňuje PaedDr. Martina Matějková, radní kraje 
Vysočina i Gymnázium, Vyšší odbornou ško-
lu a Integrovanou střední školu v Ledči nad 
Sázavou. Mohu jednoznačně prohlásit, že spo-
lupráce školy a kraje Vysočina je velmi dobrá. 
Kraj věnuje škole nemalou pozornost. Jde zej-
ména o odbor školství, mládeže a sportu, ma-
jetkový odbor i Radu kraje Vysočina. Jen 
v letošním školním roce navštívila školu 
PaedDr. Matějková třikrát. 

Každoroční celkový provoz školy stojí ně-
kolik desítek mil. Kč. Pozornost je věnována 
i rekonstrukcím budov. Pro zajímavost uvá-
dím, že jen v letech 2004-2006 činily investi-
ce do oprav a rekonstrukcí cca 10 mil. Kč. 
Peníze byly investovány do výměny oken a re-
konstrukce topení v budově gymnázia, rekon-
strukce části sociálního zařízení na domově 
mládeže a rekonstrukce výdejny jídel v díl-
nách. O prázdninách nás čeká rekonstrukce 
elektroinstalace, vody a odpadů v budově 
gymnázia. Investice do výstavby sportovní 
haly a učeben jsou známou věcí. 

I v následujících letech máme naplánovány 
další akce a bez dobré spolupráce školy a kraje 
Vysočina bychom je nebyli schopni uskuteč-
nit. Věřím proto, že se tato spolupráce bude 
nadále rozvíjet ku prospěchu naší školy. 

Radomír Nulíček, ředitel školy 

PRODÁM 
Rodinný domek 2+1+ příslušenství v Ledči 
nad Sázavou (Růžová ul.). K domku patří ješ-
tě pozemek 720 m2. Kontakt: 567 311 054 

OZNÁMENÍ 
Dne 3. dubna byla zakončena sbírka ošace-

ní, pořádaná Oblastní charitou Havlíčkův 
Brod. Nashromážděno bylo 50 velkých kra-
bic ošacení. Část sbírky bude opět použita pro 
potřeby LDN v Háji u Ledče n. S. Dětské ob-
lečení bude odesláno do Diakonie Broumov. 

Děkujeme všem dárcům! J. Vondráček 
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Je cas dodržovat zákony! 
Tak by se dal vyjádřit smysl projektu na-

zvaného Paragraf 11/55 iniciovaný Aliancí zá-
kon 18. Jedná se o postupovou soutěž určenou 
dětem ze 6 - 9. tříd zaměřenou na boj proti to-
xikomanii. Velký důraz je kladen na „Zákon 
18" tedy zákon č. 37/1989 Sb., který posouvá 
věkovou hranici prodeje tabákových výrobků 
nad 18 let. 

Celá soutěž je o zákonech, jejich vzniku, 
schvalování a hlavně jejich dodržování. Ne-
malá část je zaměřena na města samotná 
a hlavně na Vysočinu, protože v letošním roce 
pro náš kraj celý projekt finančně podporuje 
Krajský úřad kraje Vysočina. Proto jsme mezi 
VIP hosty mohli přivítat PaedDr. Martinu Ma-
tějkovou, radní kraje Vysočina pro oblast 
školství, která nejenom že projekt přijela pod-
pořit, ale také přivezla drobné dárky pro tři ví-
tězná družstva. Dalším důležitým hostem byl 
senátor prof. RnDr. Bedřich Moldan, CSc., 
který velice kladně hodnotil zajímavost a při-
pravenost projektu a zejména masové zapoje-
ní ohromného množství mládeže v celé ČR. 

První kola probíhala na jednotlivých ško-
lách - ZS Ledeč nad Sázavou, Gymnázium 
Ledeč nad Sázavou, ZS Wolkerova Havlíčkův 
Brod, ZS Lánecká a ZS Komenského Světlá 
nad Sázavou. Jako oblastní koordinátorka této 
soutěže jsem navštívila všechna školní kola. 
Velké uznání patří školním koordinátorům, 
kteří často i v nevyhovujících podmínkách 
usjpořádali soutěž na vysoké úrovni. Například 
ZS Komenského Světlá nad Sázavou zapojila 
do školního kola téměř celou školu a to vypa-
dalo více jako oblastní nebo krajské, která jsou 
pořádána profesionálními pracovníky. Vítěz-
né pětičlenné družstvo z každé školy postoupi-
lo do kola oblastního, které se konalo dne 
15. 3. 2006 v ledečské sokolovně za účasti 25 
soutěžících a asi 220 diváků z celého okresu 
Havlíčkův Brod. Hlavním organizátorem bylo 
Centrum - DDM Ledeč n. S. a DDM Žďár n. 
S. Celá soutěž se skládala ze šesti částí - Zá-
kon, Jak bys to vyřešil, Postav město, Vysoči-
na, Kdybych byl starostou, Porušíš zákon. 
Největší důraz při hodnocení byl kladen na 
schopnosti prezentace daného tématu a schop-
nosti obhájit své názory, což pro žáky není ur-
čitě jednoduché. Nabývají tak nové 
zkušenosti, které jsou pro uplatnění v životě 
velice důležité. Porota se skládala ze zástupců 
města, policie, hasičů a dalších. Neměla lehký 
úkol, protože soutěžní klání bylo velice vyrov-
nané. Do poslední disciplíny nebylo rozhod-
nuto. Na konec se z vítězství radovalo 
družstvo z Gymnázia v Ledči nad Sázavou, 
které postoupilo do krajského kola, které se 
bude konat ve Žďáře n. S. dne 12. 5. 2006. Ani 
diváci o soutěžení nepřišli, pro ně byla připra-
vena divácká soutěž, kdy hlavní ceny, stejně 
jako odměny pro soutěžící věnovalo Občan-
ské sdmžení AISIS - organizátor projektu pro 
celou ČR. 

Doufáme, že se zástupcům našeho oblastní-
ho kola bude dařit a přejeme mnoho úspěchů 
v krajském kole a dále pak v závěrečném kole 
v Senátu ČR. 

Za Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou 
Ivana Svobodová oblastní koordinátor 

soutěže Paragraf 11/55 

POZVÁNKA 
Místní organizace Červeného krize 

v Ledči n. S. pořádá ke Dni Červeného kříže 
- 8. května 2006 
ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE 

Akce proběhne na hřišti u základní školy 
od 15 hodin. 

Při této příležitosti proběhne také ukázka 
základů první pomoci a vystoupení taneční 
skupiny paní Z. Kubové. Ceny pro soutěžící 
věnuje OO ČSSD. Celá akce bude zakonče-
na diskotékou. Dana Geherová 

JEDEN ZCELA NEOBVYKLY SKOLNI DEN 
Naše gymnázium uspořádalo pro studenty vyššího gymnázia II. ročník zimního běhu Mele-

chovem. Studenti, kteří se zúčastnili loňského ročníku, se již od září dotazovali na přesné datum 
závodu na běžkách. Ti, kteří nebyli tak natěšeni a v koutku mysli snad uvažovali i nad případnou 
neúčastí, si v posledním možném termínu svoji účast rozmysleli a s radostí se připravili na těžký 
závod. Zima nám opravdu přála a podmínky byly až moc zimní. Přimrzlý terén brzdil snahu o co 
nej lepší výsledky a vyhráli všichni ti, kteří dojeli s úsměvem až do cíle. Komunikace se závodníky 
bezprostředně po závodě nebyla vždy jednoduchá. Ale všichni, po následném zhodnocení svého 
výkonu, nadšeně přislíbili účast i ve III. ročníku. Stupně vítězů: 
Dívky 1. místo E. Fiegerová Chlapci 1. místo O. Bárta 

2. místo K. Vrbková 2. místo O. Mičánek 
3. místo V. Veletová 3. místo D. Převor 

Pořadí tříd: 1. místo - 1 .B 2. místo - kvinta 3. místo - sexta 
Chtěla bych poděkovat všem účastníkům běžeckého závodu za perfektní přístup k závodu, peda-
gogickému sboru za bezchybnou organizaci a přípravu občerstvení. 
Další poděkování patří panu Rejnkovi za bezplatný autobusový odvoz závodníků a diváků na Me-
lechov a zpět. 

Šárka Vopěnková Gymnázium,VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou 

GYMNÁZIUM, VOŠ A ISŠ DĚKUJE FIRMĚ ATOS, JMENOVITĚ PANU 
MÁLKOVI A PANU CIHLÁŘOVI, ZA BEZPLATNÝ ODVOZ LYŽÍ 
A ZAVAZADEL NA LYŽAŘSKÝ KURZ DO KRKONOŠ A ZPĚT. 

A zatímco se studenti vyššího gymnázia proháněli po Melechově, v sále ledečského gymnázia 
se konal již šestý ročník celostátního projektu Paragraf 11/55. Pětičlenná družstva tříd nižšího 
gymnázia, tedy primy, sekundy, tercie a kvarty, soutěžila v oblasti znalostí práva. Zákon vybraný 
pro rok 2006 se týkal zákazu prodeje tabákových výrobků mladistvým a především jeho nedodr-
žování a neznalosti. Cílem projektuje upozornit na problematiku tohoto zákona, zvýšit podvědo-
mí o jeho existenci a posílit právní vědomí mládeže. 

Soutěžilo se v pěti kolech s různou náplní. V prvním kole museli soutěžící odpovědět na dva-
náct záludných otázek z oblasti práva. Už v tomto kole byla patrná vyrovnanost všech družstev. 
Druhá část se týkala projevu na zadané téma, které si soutěžící vylosovali. Mohli jsme slyšet skvě-
lé přednesy na téma např.: Znovuzavedení tělesných trestů na školách, Účast žáků na tvorbě škol-
ních osnov, Zpřísnění podmínek chovu psů či Používání cizích slov v češtině. Největší suverenitu 
při obhajobě svého názoru prokázalo družstvo kvarty, tedy červených, a za svůj projev si připsalo 
nejvíce bodů. Ve třetím kole rozhodovala zručnost a spolupráce. Šlo o postavení co nej vyšší a nej-
odolnější věže z papíru. A tak se skládalo a lepilo. Opět se projevila převaha kvartánů, jejichž věž 
měřila přes dva a půl metru. Ve čtvrtém kole si soutěžící pohrávali s fiktivním školním řádem s cí-
lem obhájit své názory o nutnosti jimi vybraných bodů. Vlivem dokonalé znalosti školního pro-
středí byly výkony všech družstev v této části soutěže velmi vyrovnané. Nej zajímavější souboj 
nás čekal v posledním, pátém kole. Soutěžící měli na základě videonahrávek několika figurantů 

uhádnout jejich věk a rozhodnout se tedy, zda by jim prodali či neprodali tabákové výrobky. 
K velkému překvapení byla všechna družstva v tomto kole téměř stoprocentně úspěšná. 

Soutěž probíhala ve výborné atmosféře, a to nejen díky skvělým moderátorům soutěže Denisy 
Budilové a Marka Tomana, ale i díky hudebnímu doprovodu Michala Doležala a Petra Šrůtky, 
a díky fanouškům - spolužákům soutěžících. Rovněž karatisté Deimos Karate Ledeč nad Sázavou 
nám předvedli během oddechu pro soutěžící působivé řízené i neřízené souboje, i tzv. kata, tedy 
samostatný trénink pro vytříbení techniky úderu. 

Vítězným družstvem se nakonec stalo družstvo kvarty ve složení: Zuzana Bahrová, Lucie Bar-
táková, Ondřej Jelínek, Alžběta Kovaříková a Matěj Kovařík. O kvalitách a připravenosti tohoto 
družstva svědčí i to, že následně vyhráli i oblastní kolo a nyní se připravují na soutěž regionální. 

Vážnost celé soutěži dodala odborná porota složená z pana ředitele školy Radomíra Nulíčka, 
pana Stanislava Vrby, starosty města Ledeč nad Sázavou, a paní Ivany Svobodové, oblastní koor-
dinátory soutěže, pracovnice DDM. 

Ilona Dokoupilová, Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou 
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MUŽI " A" 1. A TŘÍDA skupina "A" 
den datum začátek odjezd domácí - hosté 
Ne 16.4. 16,00 h doma Ledeč - Nová Ves 
Ne 23.4. 16,00 h 14,00 h Pacov - Ledeč 
Ne 30.4. 16,00 h doma Ledeč - Bohdalov 
So 6.5. 16,30 h 14,30 h Dobronín - Ledeč 
Po 8.5. 16,30 h doma Ledeč - Pohled 
Ne 14.5. 16,30 h 13,30 h Rozsochy - Ledeč 
Ne 21.5. 16,30 h doma Ledeč - Speřice 
Ne 28.5. 16,30 h 15,00 h Habry - Ledeč 
Ne 4.6. 16,30 h doma Ledeč - Přibyslav 
So 10.6. 16,30 h 14,00 h Polná - Ledeč 
Ne 18.6. 16,30 h doma Ledeč - Věžnice 
Ne 25.6. 16,30 h 14,45 h Herálec - Ledeč 

MUŽI "B" OKRESNÍ PŘEBOR 
den datum začátek odjezd domácí - hosté 
So 15.4. 16,00 h doma Ledeč - Tis 
So 22.4. 16,00 h 14,15 h Dlouhá Ves - Ledeč 
Ne 30.4. 16,00 h 15,00 h Leština - Ledeč 
So 6.5. 16,30 h doma Ledeč - Keřkov 
Po 8.5. 13,30 h doma Ledeč - Staré Ransko 
Ne 14.5. 16,30 h 15,15 h Okrouhlice - Ledeč 
So 20.5. 16,30 h doma Ledeč - Lučíce 
So 27.5. 16,30 h 14,30 h Žďírec "B" - Ledeč 
So 3.6. 16,30 h doma Ledeč - Havlíčkova Borová 
So 10.6. 16,30 h 15,15 h Lipnice - Ledeč 
So 17.6. 16,30 h doma Ledeč - Šmolovy 
Ne 25.6. 16,30 h 14,30 h Přibyslav "B" - Ledeč 

DOROST I. TŘÍDA skupina "A" 
den datum začátek odjezd domácí - hosté 

Ne 16.4. 13,30 h doma Ledeč - Přibyslav 
Ne 23.4. 13,30 h 11,15 h Puklice - Ledeč 
So 29.4. 13,30 h doma Ledeč - Třešť 
Po 1.5. 16,30 h doma Ledeč - Měřín 
Ne 7.5. 14,00 h 11,00 h Bobrová - Ledeč 
So 13.5. 14,00 h 11,30 h Bohdalov - Ledeč 
Ne 21.5. 14,00 h doma Ledeč - Žirov 
Ne 28.5. 10,00 h 8,45 h Jiřice - Ledeč 
Ne 4.6. 14,00 h doma Ledeč - Světlá 
So 10.6. 14,00 h 11,00 h Svratka - Ledeč 
Ne 18.6. 14,00 h doma Ledeč - Luka n/J 
Ne 25.6. 13,00 h 10,45 h Brtnice - Ledeč 

ŽÁCI starší a mladší I . třída skupina "E" 
den datum začátek odjezd domácí - hosté 

starší mladší 
So 15.4. 10,30 h 9,00 h 7,30 h Přibyslav - Ledeč 
So 22.4. 9,30 h 11,15 h doma Ledeč - Pelhřimov "B" 
So 29.4. 9,00 h 11,15 h 7,30 h Štoky - Ledeč 
So 6.5. 9,30 h 11,15 h doma Ledeč - Černovice 
So 13.5. 9,00 h 10,45 h 7,30 h Havl.Brod "B" - Ledeč 
So 20.5. 9,30 h 11,15 h doma Ledeč - Luka n/J. 
Ne 28.5. 9,00 h 10,45 h doma Ledeč - Počátky 
Ne 4.6. 9,30 h 11,15 h 7,15 h Batelov - Ledeč 
So 10.6. 9,30 h 11,15 h doma Ledeč - Světlá n. S. 
Ne 18.6. 9,00 h 10,45 h 7,00 h Třešť - Ledeč 
So 24.6. 9,30 h 11,15 h doma Ledeč - Kamenice n/L. 

I h b i S t é 
L V Á R 1 E 

• p n p i 
MWuS Ul "ACKO 

JARO 2000 

Základní kádr fotbalového „ áčka " TJ Kov o finiš Ledeč n. S. pro mistrovská utkání sezony 2005/6, účastníka I. A třídy 
„ Vysočina 
Stojící zleva: Vitiska, Šťastný, Procházka, Dolejší, Geher T., Pospíšil, Pokorný, Geher M., trenér Kouba. 
Dole zleva: Pajer, Simek, Zikmunda, Dobrý, Příhoda, Turek Na snímku chybí zranění- Vávra, Kudláček, Pešek L., Pe-
chanec. 
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DIAMANTOVÁ 
SVATBA 

Dne 22. dubna 2006 os-
laví krásných 60 let spo-
lečné cesty životem 
manželé Vlasta a Josef 
Kaczmarkovi. Všechno 
nejlepší, hodně zdraví 
a síly do dalších let spo-
lečného života oslaven-
cům přejí dcery - Eva, 
Olga a Vlasta s rodinami. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70 let 

V Z P O M Í N K A 
Dne 14. května 

uplyne první 
smutný rok od 
úmrtí pana Jin-
dřicha Janáka z 
Ledče n. S. 

Stále vzpomí-
nají - manželka 
Marie, děti Jindra 

a Martina, sestry Jana s rodinou 
a Eva s rodinou a ostatní příbuzní. 

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA 
ŠŤASTNÝCH 

Zahájila od konce března JARNÍ prodej 
ovocných stromků, růží, kanadských 
borůvek, vřesů, vřesovců, jehličnanů 

a okrasných keřů, 
popínavých i balkónových rostlin. 

Prodejní doba je: 
PO, PÁ 8-16 hod., SO 8-12 hod. 

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH 
HNĚVKOVICE-NOVÁVES 2, 

584 01 Ledeč n .S. 
Tel.: 569 72 25 18,604 36 05 46 
http://ovocnaskolka.hyperlink.cz 

"i 

« a t * 

i ty VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

V E R N I S Á Ž 

rV// K 

•2* 

OBRAZY MALOVANÉ FOTOAPARATEM 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

Z B ITVY O NOTORBURG 2 0 0 5 
rm horním nádvoří ledečského hradu 
^ - • " - i « L 

* 1.4. > 30.4.2006 / 

1 / 4 ; 

5 / dále uvidíte: 
šermířské souboje 

střelby z palných zbraní 
v divadlo ŠTRŮDL 

občWstvtrti zajištěno / plíván, ohtlě 
to není apríl ' t . » . pořádají; 

Notorix Dcnatur, WÚ Lcdoc nad Sažávou, Informační centrum, Hrad s.r.o 

k tanci hrají: 
PILGRIM PIMPLE 

| PSYCHOHLÍNA 

1.4.2006 od 14*00 hodin 
( c\ . \ 

Vodehnal Jan 
Vosáhlová Marie 
Kakáčková Jiřina 
Šťastný Jaroslav 
Prchal Josef 
75 let 
Vávrová Ludmila 
Zika Jan 
80 let 
Průša Josef 
Žaloudková Jarmila 
Jelínková Libuše 
Bilíčková Marie 
90 let 
Zichová Božena 
Narození 
Berka Matěj 
Císař Adam 
Jandáček Petr 
Rajdlová Natálie 
Úmrtí 
Hurt Josef 
Smejkal Josef 
Gampe Bernhard 

12.4. 
26.4. 
24.4. 
16.4. 
22.4. 

5.4. 
17.4. 

21 A. 
13.4. 
11.4. 

10.4. 

21 A. 

Blažej ovský David 
Drahozalová Aneta 
Och Karel 

Jindrová Oldřiška 
Popek Jiří 
Hruška Ludvík 

OMLUVA 
V minulém vydání Ledečskych 

novin jsme chybně uvedli jméno ze-
mřelé paní Miroslavy Hrabaňové. 
Celé rodině se omlouvá redakce LN. 

KOMUNISTICKÁ STRANA CECH 
A MORAVY, ZO LEDEČ N. S. 

A SPOLEČNOST PŘÁTEL 
NÁRODŮ VÝCHODU, 

POBOČKA LEDEČ N. S. 
Vás srdečně zvou na tradiční oslavu 

1. máje 

1. května 2006 v 10.00 hod. 
u městského kina 

M A D O N A 
V galerii Městského muzea na le-

dečském hradě se od 1. 4. do 28. 5. 
2006 koná výstava dřevořezeb pod 
názvem „Madona" od Jaromíra Ry-
šavého - uměleckého řezbáře 
z Ledče nad Sázavou. 

Otevřeno: 
duben ST-NE 9-12 a 13-16 
květen ÚT-NE 9-12 a 13-16 

Jaromír Ryšavý se narodil 23. 4. 
1980 v Hradci Králové. Jeho trvalým 
bydlištěm se stala Ledeč nad Sáza-
vou, kde má také v ulici Habrecká 
svou dílnu. 

V roce 2000 absolvoval v Praze 
SOU, obor umělecký řezbář - restau-
rátor. Zabývá se výrobou a obnovou 
uměleckých předmětů. Svou praxi 
a vylepšení techniky získal ve spolu-
práci s restaurátorskou firmou v Pra-
ze. Jeho technika spočívá pouze 
v ručním opracovávání a tvarování 
dřeva řezbářskými dláty. 

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. 

http://ovocnaskolka.hyperlink.cz
mailto:otakar.kubat@ledecns.cz
http://www.ledecns.cz

