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

NOSTALGICKÝ POHLED se naskýtá mnohým obyvatelům Ledče na demolici lávky 
pod šeptouchovskými skalami. Předjejich zraky tu mizí padesátiletá historie této spoj-
nice obou sázavských břehů. V této části města vůbec panuje čilý stavební ruch. Jen 
kousek opodál sbíječky ,, ukrajují" balvany skály, které s rachotem padají až do vod 
řeky Sázavy. Snad zimní čas sem přinese klid, pohodlí a bezpečí pro Ledečáky i náv-
štěvníky města. 

KDO S KOHO? 
Už 20. a 21. října 2006 se konají komunální volby. Na devadesát kandidátů se bude 

ucházet o patnáct křesel v zastupitelstvu města. Kompletní přehled kandidátů a další 
informace k této významné události najdete uvnitř listu. 
JAK JE TO S PŘEVLÉKAČI KABATŮ 

Možná, že nevíte, proč se říká o těch, kteří snadno a rychle „převléknou kabát" -
tedy horlivě začnou zastávat najednou úplně jiné názory a tvrdě prosazují to, co ještě 
včera odmítali - Poturčenec je horší Turka. Oni totiž Osmané, ohrožující po několik 
století svými výpady Evropu, zařazovali do svých vojsk i mladé muže z porobených 
národů, buď jako Mameluky - výtečně vycvičené v zacházení se zbraněmi, nebo jako 
JANIČARY, kteří tvořili elitní vojenské jednotky. Tito zajatí křesťané byli vlastně 
oporou moci sultánů, místních kalifii a bejů. Mameluci jako gardová osobní stráž 
u egyptských arabských panovníků, janičáři jako úderné a policejní jednotky na Balká-
ně. Prosluli nesmírnou krutostí k místnímu křesťanskému obyvatelstvu a zajatcům -
a tak vešli do přísloví. 

Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 
organizuje ve dnech podzimních prázdnin 

M I N I T Á B O R 25.-27.10. 2006 
Pojďte s námi znovu navštívit strašidelný hrad, zahrát si zajímavé a oblíbené hry, zatan-
covat si na diskotéce a najít si ztracený poklad. 
Cena: 200,- Kč / osoba ( cena zahrnuje obědy, snídaně, večeři a vstupné). Očekáváme 
Vás ve středu do 18 hod. (pozdnější příjezd možný po tel. dohodě). Propustíme Vás v pá-
tek od 16 do 18 hod. 
Spaní: ve spacácích na karimatkách v prostorách DDM (lze zapůjčit na místě) 
S sebou: něco na středeční večeři, přezuvky, oblečení a obutí do přírody (teplejší) a do 
tělocvičny, oblečení na spaní, baterku 
Závazné přihlášky nutno odevzdat a poplatek uhradit do 20.10.2006. Poplatek lze uhra-
dit v hotovosti v kanceláři DDM nebo převodem na účet 2804010297/0100 - nezapo-
meňte uvést jméno účastníka. 
(Pozor pouze omezená kapacita - záleží na datumu přihlášení!) Bližší informace na 
telefonním čísle 569 726 415 a na e-mailové adrese vykourilova@ddmledec.cz 

Tomáš Doležal, Centrum - DDM Ledeč n. S. 

Upozornění pro čtenáře 
knihovny 

Od 17.10. 2006 do 27. 10.2006 bude 
v Městské knihovně v Ledci n. S. probíhat 
revize knihovního fondu. Prosíme čtenáře, 
aby si potřebné knihy vypůjčili s předsti-
hem. Během revize nebude možné knihy 
vracet ani půjčovat Děkuji za pochopení 

P. Nulíčková 

I. ledečská DRAKIÁDA 
Nemáte na podzim co dělat? Vyrobte si 

doma papírového draka nebo si ho kupte 
a pojďte s námi obnovit jednu z upadajících 
tradic. 
Kdy: v sobotu 21. října od 13 hod. 
Kde: na poli nad novým sídlištěm 
Co s sebou: vlastního draka a teplé oblečení 
Co se bude hodnotit: 
- nejkrásnější drak 
- nej větší letuschopný drak 
- nej menší letuschopný drak 
- drak s nej delším ocasem 
- drak s nejvyšším doletem 
- nej originálnější létající zařízení 
Na výherce jednotlivých kategorií čekají 
hezké ceny 
Co bude navíc: 
- Ukázka a možnost vyzkoušet si velké ří-

zené draky od firmy PEGAS - Kitesports 
- Stánek s teplým čajem, studeným pivem, 

točenou limonádou, pečenými klobásami, 
aj. od restaurace Na Růžku 

- Opékání brambor v ohni 
Tomáš Doležal 

Centrum - DDM Ledeč n. S. 

Turnaj v nohejbale 
- Ledeč nad Sázavou -

kdy: 5.11.2006 
kde: sportovní hala u internátu 
prezentace: 8.30-9.00 hod. 
zahájení: 9.00 hod. 
I. kategorie - do 12-ti let 

počet hráčů - 3 (+ 2 náhradníci) 
II. kategorie - od 12-ti do 18-ti let 

počet hráčů - 3 (+ 1 náhradník) 
III. kategorie - nad 18 let 

počet hráčů - 3 (+ 1 náhradník) 
startovně: 200,-Kč za družstvo uhradit při 
zápisu 
zápis družstev: 
v Centru - DDM Ledeč nad Sázavou nej-
později do 1.11.2006 
pravidla: vycházejí z pravidel ČNS, obdr-
žíte při zápisu 
více info na tel. čísle 569 726 415 nebo 
73 1 462 330 - T. Doležal 

pořádá Centrum - DDM Ledeč n. S. 

Městské muzeum na ledečském hradě vás 
zve na výstavu 

KOUZLO PŘÍRODY 
SAMOROSTY - Josefa Vosyky 

OBRAZY - Lenky Říhové 
Výstava bude zahájena 1. 10. 2006 

v 17 hodin a potrvá do 29.10. 
Návštěvní doba: ST, NE 9-12; 13-16 hod. 

mailto:vykourilova@ddmledec.cz


VYHLÁŠENI VYBEROVEHO RIZENI 
Ředitel Centrum - DDM, Ledeč n. S. 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 
PEDAGOG/PEDAGOŽKA 

volného času 
Kvalifikační předpoklady dle §3 a §4 záko-
na č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 
• způsobilost k právním úkonům 
• odborná kvalifikace pro přímou pedago-

gickou činnost 
• trestní bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
• znalost českého jazyka 
Kvalifikační požadavky 
Odborná kvalifikace dle §17 zákona č. 
563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
Dále požadujeme 
Časovou flexibilitu 
Předpokládaný termín nástupu: 
Dle dohody, nejpozději do konce roku 2006 
Přihláška musí obsahovat strukturovaný ži-
votopis a odpověď na základní otázky: 
1. proč mám zájem ukončit současný pra-

covní vztah 
2. čím mne zaujala nabízená pracovní pozice 
3. moje představa o pracovní náplni, co 

mohu nabídnout v oblasti volného času 
4. jaký mám vztah k dané lokalitě 
Přihlášku s požadovanými materiály zašle-
te na adresu nebo předejte na podatelnu: 
Centrum - Dům dětí a mládeže, Ledeč nad 
Sázavou, Husovo náměstí 242 
Posledním dnem pro doručení přihlášky je 
31. říjen 2006 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové 
řízení zrušit bez udání důvodů. 

Sportovní hala 
otevřena 

Den 2. října 2006 se navždy zapíše do his-
torie Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší 
odborné školy. Tímto dnem byla zahájena vý-
uka tělesné výchovy v nové sportovní hale 
školy. Žáci studijních oborů strojírenství a in-
formatika v ekonomice zahájili výuku v no-
vých prostorách školy, která je součástí celého 
areálu. Byla tak zdárně dokončena výstavba, 
která trvala 14 měsíců. Škole se tak otevřela 
možnost podstatně zkvalitnit výuku tělesné 
výchovy a soustředit výuku výše uvedených 
studijních oborů najedno místo. 

První akcí ve sportovní hale byla mistrov-
ská utkání ledečských házenkářek a házenkářů 
v sobotu 23. září 2006. Pro veřejnost je hala 
k dispozici sedm dní v týdnu od 16 do 22 ho-
din, v sobotu a v neděli již od 8 hodin. 

Dne 16. října 2006 se připravuje slavnostní 
otevření nového areálu za přítomnosti vedou-
cích představitelů kraje Vysočina, vedoucích 
představitelů města Ledeč nad Sázavou a dal-
ších pozvaných hostů. 

Radomír Nulíček 

OZNÁMENI 
MANIKÚRA A PEDIKÚRA 

HANA BOROVSKÁ, HABRECKÁ 450 
584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU 

OZNAMUJE ZMĚNU ADRESY 
PROVOZOVNY 

Od 1. 10. 2006 bude provozovna 
přemístěna na adresu: 

Husovo nám. 13, Ledeč n. S. 
(1. patro nad prodejnou BOTEX) 

SAP pro města startuje v Ledči nad Sázavou 
Město Ledeč nad Sázavou v těchto měsících pilotuje nasazení standardizovaných ekonomic-

kých a majetkových agend myFENIX od firmy PVT na platformě SAP. Ekonomika SAP je sy-
nonymem snižování „papírové" administrativy, přesnosti dodržování pracovních a kontrolních 
postupů, zajištění informací pro rozhodování přehledně i v úplné podrobnosti. 

Cesta k možnosti pilotovat tento produkt byla dlouhá, pracná a je lemovaná nespočtem gran-
tových projektů a schvalovacích procesů. Na počátku bylo zásadní rozhodnutí o tom, že město 
bude řízeno na základě procesů. V podstatě to znamená, že jsme se rozhodli přenést řídící pra-
vomoci spolu s odpovědností na tu úroveň organizační struktury, která má pro řízení nejvíce in-
formací a zkušeností. Organizace městského úřaduje založena na definování a oddělení státní 
správy do dvou odborů a samosprávy do Odboru samosprávy. 

Odbor samospráv}^ zabezpečuje veškerý servis pro občany města, zastupitele, celý městský 
úřad, školu, školku, spolky a podobně. Pro svoji práci tedy tento odbor potřebuje veškeré eko-
nomické informace a popisy procesů o chodu města. Jeho povinností je i zpracování strategií, 
a to i rozpočtových. 

Jednou ze strategií, které vedoucí odboru Samosprávy zpracoval a dovedl k realizaci, je prá-
vě informační systém města. Celá informační soustava nepotřebuje správce. Spravují ji vzdále-
ně odborníci z firem AutoCont a PVT, které tuto pozici vyhrály ve velkém otevřeném 
výběrovém řízení uveřejněném na Centrální adrese. Projekt byl realizován za pomoci evrop-
ského grantu a desítky grantů Fondu Vysočina. Informační soustava prošla v letošním roce au-
ditem, který konstatoval, že řešení je vysoce ekonomicky výhodné a to i z hlediska provozu, 
bylo maximálně využito dotačních titulů, je technicky kvalitní a organizačně inovativní. 

Pro Ing. Pavla Nácovského, vedoucího Odboru samosprávy, a pro projektového referenta 
v době přípravy řešení, nebylo a není snadné vysvětlit vedení města a zastupitelům důvody jed-
notlivých kroků řešení. Jejich spolupráce, včetně spolupráce s firmami AutoCont, PVT, AQE 
(ekonomické poradenství pro obce) a s auditorem, však přinesla významné výsledky. Díky na-
sazení ekonomických agend SAP a některých dalších řešení (např. informační kanál intranet) 
nebudou muset nástupci současných zastupitelů říkat „rozhoduji, protože si myslím", ale „roz-
hoduji na základě těchto přesných a jednoznačných podkladů a argumentů". 

Pokud budu mít důvěru občanů Ledče, budu v tomto trendu pokračovat. Vlastnosti a renomé 
řešení SAP nám dává i větší šance uspět v grantech, ve kterých hledáme zdroje financování spo-
lečenských i investičních projektů pro město. Stanislav Vrba, starosta města 

Oslavy 15. výročí založení Oblastní charity Havlíčkův Brod 
V neděli 22. října 2006 se budou konat hlavní oslavy 15. výročí založení Oblastní charity Hav-

líčkův Brod. Oslavy budou zahájeny slavnostní mší svatou celebrovanou královéhradeckým bis-
kupem Mons. Dominikem Dukou OP, která začne v 9.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Havlíčkově Brodě. Mše svatá bude sloužena na poděkování za podporu naší práce v uplynulých 
15 letech a na požehnání naší činnosti do budoucnosti. A komu naše poděkování také patří? Všem 
pracovníkům, dobrovolníkům, tříkrálovým koledníkům a vůbec všem, kteří nám pomohli a po-
máhají. Samozřejmě nelze opomenout ty, kteří naši činnost finančně podporují. Zakončení slav-
nostního dne proběhne v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, kde ve 13.30 hod. začne beseda 
o sociálních službách v našem regionu s představiteli kraje Vysočina, měst a obcí. Účast na bese-
dě přislíbil i ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas. V neděli 22. října 2006 bude rov-
něž v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod zahájena prezentační výstava činnosti Oblastní charity 
Havlíčkův Brod. Výstavu bude možné zhlédnout 22. 10. a 24.- 29. 10. 2006 vždy od 9-12 
a 13-17 hodin. Na všechny akce v rámci 15. výročí založení Oblastní charity Havlíčkův Brodjste 
srdečně zváni. 

SLAVNOST NA KOMORNÍM HRÁDKU. V rámci Dne evropského kulturního dědictví 
proběhl na zámku Komorní Hrádek u Chocerad Den otevřených dveří. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o vojenský objekt, který je veřejnosti jinak nepřístupný, byla to mimořádná příležitost 
k prohlídce tohoto zámeckého objektu. Při této příležitosti vyznamenal pluk. Ing. Pavel Vobůr-
ka, jinak náčelník objektu, dvacet účastníků slavnosti, kteří se zasloužili o rozvoj a populariza-
ci tohoto rekonstruovaného zámku. Jedním z poctěných byl i František Pleva z Ledče n. S. 
Komorní Hrádek se i díky obětavé péči kastelána Petera Rusnáka opět stává významnou pa-
mátkou v Posázaví. 



Informační servis 
Skalní žebro hrozí zřícením 

Převislé skalní žebro trojúhelníkovitého tvaru 
o výšce přes 20 m a objemu cca 300 m3 se v pravé do-
stupné části šeptouchovských skal odděluje od masi-
vu zřetelnou odlučnou plochou. Projekt sanace 
skalních masivů počítal původně pouze s odstraně-
ním bezprostředně nestabilních dílčích bloků 
ve spodní části tohoto žebra. Po prvním zásahu do 
těchto objektů však v srpnu t.r. došlo k uvolnění 
a pádu dvou velkých kamenných bloků a ze spodní 
části žebra bylo nutné následně odstranit větší množ-
ství horniny, než se původně předpokládalo. Tím zá-
konitě došlo k podstatnému zhoršení stability celého 
žebra. 

Po odborném posouzení zpracovatelem projektu 
RNDr. Šternberkem, CSc., pracovníky MŽP ČR 
a České geologické sekce byla situace skalního žebra 
ohodnocena jako havarijní v celém rozsahu až na hře-
ben. Bylo rozhodnuto o upřednostnění sanace tohoto 
skalního žebra na úkor jiných stabilnějších objektů 
nad zahrádkami, které budou řešeny až v první polo-
vině roku 2007 v rámci stále platného dotačního titulu 
MŽP ČR společně s nestabilními skalními útvary 
v Pivovarské ulici. Město ve spolupráci se zpracova-
telem projektu však musí neprodleně požádat o změ-
nu v projektu sanace skalních masivů a o dotaci 
na příští rok 

Na tomto postupu se shodli všichni účastníci jedná-
ní, které na Městský úřad v Ledči nad Sázavou vzhle-
dem k naléhavosti situace svolal vedoucí ledečského 
odboru životního prostředí ing. Břetislav Dvořák. 
Za MŽP ČR se jej zúčastnil RNDr. Hrubeš a Českou 
geologickou sekci RNDr. Zvelebil, za dodavatelskou 
firmu STRIX pan Macík a za Město Ledeč nad Sáza-
vou starosta s místostarostou. 

Oprava kolejišť a nástupišť 
Správa železniční dopravní cesty s.o. Praha zahájila 

koncem září na železniční stanici v Ledči nad Sáza-
vou opravu kolejí a nástupišť. Stavba spočívá v opra-
vě stávajících staničních kolejí č. 1,2, 3, 4, 4a a části 
koleje 3a včetně směrové a výškové úpravy všech sta-
ničních kolejí a výhybek a částí traťových kolejí. 
V rámci stavby budou opravena i stávající nástupiště 
u kolejí č. 1, 2, a 4, upraveny jejich výškové úrovně 
a délky. Budou zřízeny úrovňové přechody na tyto 

nástupiště a jejich napojení na chodník před nádražní 
budovou. V souvislosti se směrovou a výškovou 
úpravou kolejí bude též provedena oprava přejezdové 
konstrukce železničního přejezdu u manipulačního 
skladu směrem na Obrvaň. Dále budou provedeny 
úpravy kabelových tras a zabezpečovacího zařízení, 
oprava nákladové rampy a demolice vážního domku 
u koleje č. 3 včetně přilehlých šachet pod úrovní teré-
nu a vybudování zpevněného povrchu na stejném 
prostoru. Stavbu provádí havlíčkobrodská firma 
Chládek a Tintěra a stavební povolení počítá s celko-
vým ukončením akce a předáním do zkušebního pro-
vozu až 30. 9. 2008. Práce v kolejišti by měly skončit 
v listopadu t.r. 

Po opravě fasády nádražní budovy a letošní opravě 
sociálního zařízení, čekárny a služebních místností je 
to další akce Českých drah, která přispívá ke zkvalit-
nění prostředí na ledečském nádraží. 

Svatováclavské setkání na farní zahradě 
Ledečská římskokatolická farnost uspořádala v so-

botu 16. září 2006 odpoledne setkání farníků na hez-
ky upravené farní zahradě. Akci zahájil ledečský 
kněz dr. Jan Bárta, který zde již podruhé přivítal nece-
lou stovku příchozích a letos jim mohl nově nabíd-
nout i prohlídku a posezení v rekonstruovaných 
prostorách bývalé školy na faře. Po knězově přivítání 
následovala divadelní scénka ze života Cyrila a Me-
toděje a vystoupení hudební skupiny Naděje. Pohoš-
tění v podobě spousty zákusků, prasátka na rožni 
a dobrého pití bylo též zajištěno a přispělo nemalou 
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měrou ke zdárnému průběhu tohoto setkání. 
Při akci jsme měli možnost pohovořit s ledečským 
knězem dr. Janem Bártou a poděkovat mu za jeho prá-
ci pro farnost, která je dobře vidět na každém kroku. 
On nás na oplátku informoval o opravách kostelů v Sa-
čanech, Hněvkovicích a Chřenovicích a aktivitách celé 
jeho farnosti. Vydařená akce končila se setměním. 

Kolaudace chřenovické lávky 
V minulém vydání Ledečských novin jsem omylem 

uvedl nesprávné datum kolaudačního řízení stavby 
„Rekonstrukce lávky a komunikaci mezi Hněvkovi-
cemi a Chřenovicemi", což neuniklo pozornosti od-
půrcům této stavby. Kolaudační řízení bylo ve 
skutečnosti zahájeno až ve středu 20. září 2006 a ne 
již 11. září, jakjsem původně uvedl. Tato moje chyba, 
za kterou se musím omluvit, však nic nemění na fak-
tu, že nová 90-ti metrová lávka s únosností 2,5 t přes 
řeku Sázavu nahradila původní zchátralou, zrezivě-
lou a nefunkční lávku pro pěší a společně s několika 
kilometry nové asfaltové komunikace spojila nejkrat-
ší cestou dvě sousední vesnice. Společné úsilí hněv-
kovického starosty Váši a chřenovického starosty 
Karla tak vyústilo v regionu ojedinělou stavbu, které 
by mohla bez uzardění aspirovat na stavbu roku 2006 
v kraji Vysočina. Ani ne tak pro její technické para-
metry, či originalitu řešení, ale pro odvahu a osobní 
přístup obou výše jmenovaných starostů, před který-
mi smekám klobouk, ač ho nenosím! 

Demolice ledečské lávky 
Demolici ledečské lávky u Sokolovny zahájila v září 

t.r. pražská firma SMP CZ, a. s., která po umístění pod-
pěrných ocelových konstrukcí do koryta Sázavy začala 
dne 25. září diamantovými kotouči dělit železobetono-
vé těleso lávky na 12 dílů. Nejprve odstranila odříznu-
té díly z nábřežních opěr, aby je bylo možno začít 
v předstihu připravovat na jejich sanaci a nadezdívání. 
Vnitřních deset naporcovaných dílů muselo mezitím 
počkat na příjezd speciálního těžkotonážního jeřábu, 
který by je dokázal vyzvednout z prostoru nad hladi-
nou řeky a dopravit na korby nákladních vozidel. Je-
den díl lávky může přitom vážit až 15 tun. Po 
odstranění původní lávky začala dodavatelská firma 
budovat bednění pro betonáž nové klenuté železobeto-
nové lávky o rozponu 35 m a vrtání otvorů pro piloty 
nesoucí přístupové ocelové rampy. Nová lávka, která 
musí být dokončena do Vánoc, bude největší investič-

ní akcí města financovanou ze 100 % ze státní dotace, 
o kterou se zasloužili zástupci ČSSD. 

Pomník Jana Husa prohlášen kulturní památkou 
Výrazná dominanta města Ledeč nad Sázavou - so-

cha mistra Jana Husa od táborského sochaře Rudolfa 
Kabeše, která již 80 let zdobí hlavní ledečské ná-
městí, byla na žádost města prohlášena 14. 9. 2006 
Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. 
Pomník vznikl v minulém století z iniciativy divadel-
ního spolku Tyl. Základní kámen byl položen v roce 
1921, ke slavnostnímu odhalení došlo až v roce 1926. 
Náklady na zhotovení sochy činily 20 000 Kč a byly 
uhrazeny sbírkami, dary a výtěžky z divadelních her 
a slavností. Hodnota sochy nespočívá prioritně v jejích 
uměleckých kvalitách, samotnou sochu lze označit 
za dobovou řemeslnou práci, umělecky propracova-
nější je reliéfní motiv na jejím podstavci. Její hodnotu 
je nutné hledat v historickém odkazu vztahujícím 
se k události z dějin města. Pomník je připomínkou 
zdejší husitské tradice, neboť ledečtí vladykové pode-
psali v roce 1416 stížný list proti upálení Jana Husa. Na 
odstupňovaném podstavci pod čelním reliéfem hoří-
cích knih lze nalézt nápis, který je pro nás jak historic-
kým, tak i morálním odkazem: „milujte se wespolek, 
prawdy každému přejte". Na rozevřené knize v pravé 
ruce sochy lze nalézt nápis: „prawda wítězí". 

Maminky orodují za dětské hřiště 
Snad deset maminek s malými dětmi v náručí či za 

ruku přišlo v pátek 15. září dopoledne upozornit sta-
rostu města na absenci dětských hřišť s pískovišti pro 
naše nejmenší spoluobčany. Ta stávající hřiště jsou 
totiž již zcela nevyhovující. Malé děti si nemají kde 
hrát, jejich maminky kde popovídat. Problémy s dět-
skými hřišti a pískovišti řeší nejedna česká radnice. 
Hygienické nároky a bezpečnostní standarty nejsou 
zadarmo a mnohá stará hřiště se proto ruší. Provozo-
vatel hřiště ručí totiž nejen za bezpečnost prolézaček, 
houpaček, skluzavek, ale i za hygienickou nezávad-
nost pískoviště. Herní místa, která v minulosti vzni-
kala živelně u obytných domů, by mohlo v nedaleké 
budoucnosti nahradit jedno větší současné legislativě 
vyhovující dětské hřiště s atestovanými hracími prv-
ky a ošetřovaným pískovištěm. S tímto příslibem 
opouštěly maminky kancelář starosty a ve dveřích si 
ještě povzdechly: „Jen aby se toho ti naši prckové ješ-
tě dočkali!" -sv-
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Komunální volby 20. a 21. října 2006 
Volby do zastupitelstev měst a obcí se pořádají jednou za čtyři roky. Letos se uskuteční v pátek 20. října 2006 od 14.00 do 22.00 

hodin a v sobotu 21. října 2006 od 8.00 do 14.00 hodin. Do zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou podalo v řádném termínu svoji 
kandidátku šest volebních stran, kterým registrační úřad přidělil tato číselná pořadí: 
1. ČSSD, 2. ODS, 3. KSČM, 4. KDU-ČSL, 5. SNK (nezávislí) a 6. SZ (strana zelených). 

O přízeň voličů se tak v našem městě bude ucházet celkem 90 kandidátů, ze kterých mají voliči možnost vybrat 15 příštích zastupi-
telů. Mohou volit jedním křížkem celou kandidátku jedné volební strany, nebo 15-ti křížky 15 jednotlivých kandidátů napříč voleb-
ními stranami a nebo obě tyto metody zkombinovat. Každý hlas pro jednotlivého kandidáta je zároveň hlasem pro volební stranu! 
Počet získaných mandátů v zastupitelstvu je pak odvislý od počtu obdržených hlasů té které volební strany. Volebním stranám bylo 
umožněno se představit i na stránkách Ledečských novin. Jejich kandidátky a stručné volební programy naleznete uvnitř listu. Zá-
stupci volebních stran mohli též delegovat své zástupce do volebních komisí. Volebních okrsků v našem městě a tím i volebních 
okrskových komisí bude tradičně šest. Na schůzce členů volebních komisí dne 27. 9. 2006 bylo losem určeno, že o předsednictví 
v komisích se podělí 1 x ČSSD, 1 x ODS, 2 x KSČM a 2 x SNK. Možnosti delegovat svoje zástupce do volebních komisí nevyužila 
pouze volební strana č. 6 - Strana zelených. Zapisovatelky volebních komisí se také již tradičně rekrutují ze zkušených pracovnic 
městského úřadu. 
Počet, sídlo a rozdělení volebních okrsků v městě Ledeč nad Sázavou je následující: 

Volební okrsek č. 1 - místem konání voleb je místnost č. dveří 109 v 1. patře budovy Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, 
Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 

Barborka Jiřího Wolkera Petra Bezruče 

Hrnčíře Julia Fučíka Podolí 

Husovo náměstí Mlýnská Pod Šeptouchovem 

Jaroslava Haška Mostecká Tyršovo nábřeží 

Volební okrsek č. 2 - místem konání voleb je místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo náměstí ěp. 242, Ledeč nad Sázavou pro 
voliče bydlící v ulicích: 

Družstevní Melechovská Spojovací 

Háj Na Pláckách Údolní 

Havlíčkova Na Potoce Zahrádecká 

Hůrka Na Skalce Z. M. Kuděje 

Hutní Nad Internátem Želivská 

Koželská Pod Skalkou 

Volební okrsek č. 3 - místem konání voleb je místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro voliče 
bydlící v ulicích: 

28. října Lovčen Poštovní 

Čechova Mizerov Růžová 

Hálkova Nádražní Sázavská 

Heroldovo nábřeží náměstí Svobody Slunečná 

Hlaváčova Nad Lesem U Hradce 

Hradní Nad Strání Zahradní 

Jabloňová Na Žižkově Zoufalka I 

Komenského Partyzánská Zoufalka II 

Letní Pivovarská Zoufalka III 

Lipová Poděbradova 

Volební okrsek č. 4 - místem konání voleb je místnost v Základní škole, Komenského ul. 104, Ledeč nad Sázavou pro voliče 
bydlící v ulicích: 

5. května Na Rámech Aloise Jiráska 

Zdeňka Fibicha Boženy Němcové Pod Stínadly 

Na Sibiři Ke Stínadlům Habrecká 

Marie Majerové (do čp. 670) 

Volební okrsek č. 5 - místem konání voleb je přízemní místnost v předním pavilonu Mateřské školy, Stínadla čp. 1049, Ledeč 
nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 

Marie Majerové (od čp. 681) Stínadla 

Volební okrsek č. 6 - místem konání voleb je administrativní místnost Vrcha a. s. - Habrek, Ledeč nad Sázavou pro voliče byd-
lící v obcích: 

Habrek Sychrov Obrvaň 

Vrbka Souboř 

Přeji 4 843 ledečským voličům šťastnou volbu, městu Ledči nad Sázavou vysokou volební účast a všem kandidátům ten nejlepší 
volební výsledek. Stanislav Vrba, starosta města 
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Vážení občané Ledče nad Sázavou, 
v nejbližší době se Vám dostane do rukou volební program České strany sociálně demokratické 

pro nadcházející komunální volby. Tento program je založen na sounáležitosti s městem Ledeč nad 
Sázavou. Nejedná se o plané sliby, ale o reálná řešení potřeb města. Naším cílem je moderní 
město s navrácením jeho historického významu. Dovolte, abychom Vám základní teze tohoto 
programu představili. 

Kandidátní listina 
České strany sociálně demokratické 

1. Jaroslav Doležal 
58 let, místostarosta 

2. Martin Píbil 3. Zdeněk Chlád 4. Jaroslav Žaloudek 5. Daniela Geherová 
46 let, živnostník 34 let, podnikatel 59 let, technik 62 let, předsedkyně 

Červeného kříže 

. Mgr. Petr Vaněk 
37 let, právník 

11. Zdeněk Panský 
58 let, technik 

7. Mgr. 
František Trpišovský 
52 let, zást. ředitele 

8. Rudolf Severa 
56 let, dispečer TS 

9. Jiří Souček 
23 let, truhlář 

10. Ilona Velíš ková 
60 let, prodavačka 

12. Romana Sekotová 
31 let, podnikatelka 

13. Břetislav Novotný 
50 let, výpravčí ČD 

14. Eduard Žofka 15. František Stejskal 
49 let, frézař 63 let, soudní znalec 

Budeme důsledně pokračovat v rekonstrukci místních komunikací včetně komunikací v místních částech. 
V oblasti investic do sportuje pro nás prioritou údržba a rekonstrukce všech sportovišť na území města a výstavba 
plaveckého bazénu. 
Naprostou nezbytností je nabídka zasíťovaných stavebních parcel pro individuální výstavbu rodinných domů za co 
nejnižší ceny a tím udržení mladých rodin v Ledči nad Sázavou. 
Zasadíme se o komplexní regeneraci panelových sídlišť, a to po důsledné komunikaci s jejími obyvateli - vytvoření 
klidových zón s dostatkem zeleně, dětských hřišť, ale i zajištění dostatku parkovacích míst. 
V oblasti školství je naší prioritou zlepšení nabídky mimoškolních činností jako prevence před alkoholismem, dro-
gami, hráčskou závislostí a dalšími patologickými jevy, a to na všech úrovních škol. Bojovat budeme za rozšíření na-
bídky studijních a učňovských oborů. 
Zefektivníme činnost městského úřadu a snížíme dluhové zatížení města. 
Podpoříme veškerá občanská a zájmová sdružení, a to vyhlášením grantů na jejich rozvoj. 
Při realizaci jakýchkoliv investičních akcí se vždy budeme snažit o maximální využívání dotací a grantů, zejména ze 
Strukturálních fondů EU a o minimalizaci podílu města. 

Nechceme pouze mluvit, ale pracovat. Chceme, aby město Ledeč nad Sázavou bylo skutečnou Perlou Posázaví. 
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ZA ŽIVOT V LEDČI N. S. RADOSTNĚJŠÍ! 

KLIDNÁ SILA 
O VAŠI DŮVĚRU SE UCHÁZÍ TENTO TÝM 

Kandidátů do komunálních voleb 2006 - KDU ČSL 

1. Martin Slavíček 
36 let, vedoucí těch. 

pracovník 

6. Ing. Ladislav Ivan 
52 let, výrobní ředitel 

2. Marie Čuchalová 
49 let, učitelka 

7. Ing. Dagm. Janečková 
49 let, učitelka 

4. Jan Rajek 
49 let, učitel 

odborného výcviku 

5. Milan Zahálka 
23 let, elektrikář 

10. Josef Bělohradský 
52 let, technik 

3. Jaroslav Poborský 
45 let, ředitel a.s. 

8. Stanislav Urban 
58 let, finanční 

poradce 

11. Petr Králík 12. Josef Fejt 
36 let, učitel 62 let, důchodce 

odborného výcviku 

14. Jan Voskovec 15. Zdeňka Geherová 
55 let, důchodce 66 let, důchodce 

13. Pavel Kváš 
36 let, poštovní 

doručovatel 
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9. Ing. Josef Bouma 
50 let, ekonom 



KSČM - S LIDMI PRO LIDI 
Každý má právo na práci, na vzdělání, 

na zdravotní péči i na bydlení. 
Vážení spoluobčané, 

volební období 2002-2006 končí. Z pohledu naší ZO došlo v našem městě v oblasti komunální politiky k určitému 
zlepšení zejména v důsledku změn na radnici v průběhu volebního období. To se projevilo zlepšením vzájemné komu-
nikace zastupitelů, ale také lepším přístupem radních k řešení potřeb města. Je vidět realizované akce a opatření, kte-
rých opravdu není málo. 

Komunální činnosti v Ledči nad Sázavou je naší organizací věnována pravidelná pozornost. Analyzovali jsme potře-
by města. Jejich mnoho. Zahrnuli jsme je do našeho volebního programu. Důležitější a náročnější potřeby jsme sou-
středili jako priority, s kterými vás seznámíme. Chceme se výrazněji podílet na komunální činnosti ve městě. Výsledky 
budou záležet na důvěře občanů, která bude vyjádřena zvolením kandidátů za KSČM. 

O prioritách, ale i o celém volebním programu chceme diskutovat na veřejné besedě ve středu 11. 10. 2006 od 17 ho-
din v Domě dětí a mládeže v Ledči nad Sázavou. 

Srdečně Vás zveme ZO KSČM Ledeč nad Sázavou 

Priority volebního programu pro komunální volby v roce 2006 
PÉČE O ZDRAVÍ 

Pokračovat v zavedeném systému RZP a LSPP, prosazovat jejich rozvoj a účelné zabezpečení organizačně, perso-
nálně i ekonomicky. Prosazovat zabezpečení LSPP i zubními lékaři. 

DĚTI A MLÁDEŽ - HYBNÁ SÍLA ZMĚNY 
Budeme prosazovat řešení stávajícího nevyhovujícího stavu objektu Domu dětí a mládeže. 

BEZPEČNOST OBČANA A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 
V činnosti MU a policie prosadit účinnější spolupráci, která přispěje ke zlepšení veřejného pořádku a omezí znečiš-
ťování životního prostředí. 

DŮSTOJNÉ STÁŘI 
Podpoříme výstavbu domova důchodců v Ledči nad Sázavou. 

KULTURA 
Podpoříme perspektivní řešení kulturního stánku v Ledči nad Sázavou. 

INFORMACE 
K zabezpečení rychlého informování občanů ve městě posoudit vhodnost a reálnost zřízení a fungování městského 
rozhlasu a na základě toho pak přistoupit k realizaci. 

DOPRAVA A SPOJE 
Připravit výhledové řešení dopravy ve městě, spolupracovat s krajským úřadem na vytvoření obchvatu pro projíž-
dějící dopravní prostředky. 

VENKOV 
Evidovat a řešit průběžně oprávněné požadavky malých obcí (obcí v působnosti MÚ Ledeč nad Sázavou). 

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA, INVESTIČNÍ VÝSTAVBA 
Zabezpečit prostředky na opravy a údržbu městské komunikační sítě a veřejných ploch. Dále zvelebovat životní 
prostředí města. 

PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Vyhodnotit úroveň opatření s přihlédnutím ke skutečnostem při povodních v r. 2002 a 2006. 

1. Karel ŠRÁMEK 
2. ing. Zdeněk JANÁK 
3. ing. František NÁHONČÍK 
4. Ludvík PEČUK 
5. František MILICHOVSKÝ 
6. Taťána SOUČKOVÁ 
7. Jaroslav HOSPODKA 
8. Petr PTÁČEK 
9. Marie WURMOVÁ 
10. Marie VÁVROVÁ 
11. Bohuslav PEŠEK 
12. Miroslav ČERVENÝ 
13. Václav BLAŽEK 
14. Jiří JANÁK 
15. Marie CASKOVÁ 

Kandidáti za KSČM 
54 let, technik, Ledeč nad Sázavou 
62 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou 
59 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou 
51 let, dělník, Ledeč nad Sázavou 
54 let, technik, Ledeč nad Sázavou 
60 let, podnikatelka, Ledeč nad Sázavou 
53 let, dělník, Ledeč nad Sázavou 
52 let, dělník, Ledeč nad Sázavou 
55 let, podnikatelka, Ledeč nad Sázavou 
64 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou 
62 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou 
52 let, dělník, Ledeč nad Sázavou 
63 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou 
58 let, technik, Ledeč nad Sázavou 
70 let, důchodce, Ledeč nad Sázavou 

člen KSČM 
člen KSČM 
člen KSČM 
člen KSČM 
člen KSČM 
člen KSČM 
bez politické příslušnosti 
člen KSČM 
člen KSČM 
člen KSČM 
člen KSČM 
člen KSČM 
člen KSČM 
člen KSČM 
člen KSČM 
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Vážení spoluobčané! 
Nadcházející páté volební období ve svém závěru završí 20 

let nových podmínek v životě našeho města - Ledeč nad Sáza-
vou. Bohužel také my všichni, kteří jsme byli účastni opětovné-
mu vzniku radnice a městského úřadu v roce 1990, jsme 
0 plných 16 let zestárli. Mnozí se však také zrodili a další nás na-
vždy opustili. Podobný vývoj lze vystopovat v nemovité části 
a infrastruktuře námi užívaného prostoru. Celkově však lze 
uplynulá léta vyhodnotit jako etapu, která naše město omladila. 
Významný podíl na tom všem má nepochybně změna politické-
ho systému, který opět vrátil do popředí našeho myšlení institut 
soukromého vlastnictví, který byl minulým systémem v zásadě 
odmítán. Tyto „polistopadové" změny pak daly přirozený pod-
nět původním vlastníkům, ale i těm novým, že péče o nemovité 
vlastnictví je tou nejprvořadější povinností. K tomuto období, 
za místní sdružení ODS, můžeme jednoznačně prohlásit, že 
vládní a poslanecké aktivity naší strany a její členská základna 
stála vždy v čele všech změn, které jsou založeny na odpověd-
nosti, pracovitosti s nutnou solidaritou k těm, kteří ji nezištně 
potřebují. 

Výše uvedený vývoj nastává v životě Města, v prvním voleb-
ním období, kdy dochází k zákonnému navracení nemovitého 
majetku městům. Tehdy také vzniká zákonná povinnost pro vo-
lená zastupitelstva o tento majetek pečovat v zásadě na úrovni 
vztahu k soukromému vlastnictví a dle možností zdrojů pak 
v souladu s přáním a potřebami obyvatel města tento majetek 
rozšiřovat. Jaký vývoj v uplynulých 16 letech byl, máte mnozí 
v dobré paměti. Bohužel, byla převzata zanedbaná a také 
1 mnohdy zcela chybějící infrastruktura. Následné odstranění 
těchto nedostatků si vyžádalo v krátkém časovém období vyna-
ložení nemalých prostředků, kterých ještě dlouho nebude dosta-
tek. Proto naši zástupci v zastupitelstvu města, vždy prvořadě 
upřednostňovali zásadní rozvojové programy pro naše město. 

Výsledkem takového počínání bylo, že Město nejen za minu-
lá, ale i za to uplývající období navýšilo svoji hodnotu. Nemáme 

1. RNDr. Pavel Polic ar, 
42 let, manažer firmy 

13. Jindřich Rudl, 14. Ondřej Beránek, 15. Libuše Danešová, 
59 let, finanční konzul- 20 let, student VŠ 68 let, důchodkyně 

na mysli jen hodnoty finanční, ale především ty uživatelské pro 
vás naše obyvatele a ostatní uživatele. Členská základna místní 
ODS a naši zástupci ve vedení města vždy stáli za rozhodnutími, 
která sledovala prospěch pro většinu z nás a nikdy nezneužili 
svých možností ve prospěch jim blízkého jednotlivce. Nezna-
mená to však, že jsme neposkytovali podporu požadavkům jed-
notlivců, kteří měli své požadavky oprávněné, a ne na úkor 
jiného či potřeb Města. Naše konání byla vždy pod velmi přís-
ným pohledem nejen ostatních zastupitelů, ale i mnohých oby-
vatel s různým stupněm vnímání k tomu, co jsme konali. Náš 
celkový pravicový názor však vždy ctil právo občana na svobod-
né vyjádření osobního hodnocení toho, co mu naše konání osobně 
přináší. To je pro každého základní, ústavou dané, právo. 

Vážení občané města Ledče nad Sázavou, místní sdružení 
ODS a jím vybraní kandidáti vstupují do další soutěže o vaše 
hlasy pro účast našich zástupců v zastupitelstvu města, kterým 
by s vaším souhlasem bylo umožněno pokračovat ve správě 
města a městského majetku. Jediným cílem místní organizace 
ODS je trvalé pokračování rozvoje města, jeho infrastruktury ve 
prospěch většiny. Naším trvalým cílem také bude pomoc jed-
notlivcům, především těm, kteří jsou v nouzi a nebo nezvládají 
úlohu svůj problém řešit. Byl bych všem voličům vděčný přede-
vším za odpovědný přístup k volbě, neboť zvolení zástupci bu-
dou mít v rukou po 4 roky právo rozhodovat o zásadním dění ve 
městě, včetně kontroly nad nemalými prostředky pro správu 
a investiční rozvoj. Mějte prosím na paměti, že pro každého jed-
notlivého kandidáta je vstup do otevřeného veřejného kolbiště 
náročným a vnitřně zásadním rozhodnutím. Garantuji Vám, že 
naši zástupci mají všichni potřebnou odpovědnost za svá sou-
časná a budoucí rozhodnutí. Přestože naším přáním je, aby naši 
kandidáti byli pro vás těmi, kterým dáte svůj hlas, tak z našeho 
nadhledu je výsadním přáním správná volba kvalitních zástupců 
pro námi velmi milované město Ledeč nad Sázavou a celé jeho 
území, včetně všech místních částí. 

Karel Urban, předseda MS ODS 
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2. PaedDr. Ilona Dokoupilová, 3. Ing. Miloslav Palán, 
46 let, učitelka gymn. 59 let, jednatel firmy 

4. Josef Nechvátal, 
47 let, podnikatel 

5. Ing. Ludmila Báborská, 
55 let, ekolog 

6. Petr Jiráček, 
42 let, montér 

8. Jiří Kudrna, 
38 let, technik 

9. Miloš Sekot, 
27 let, podnikatel 

10. Milan Běloušek, 
37 let, podnikatel 

11. Karel Urban, 
62 let, technik výroby 

12. Pavel Edr, 
36 let, vedoucí prodeje 

KANDIDATNI LISTINA 
pro volby do zastupitelstva obce (města, městského 

obvodu, městské části) Ledeč nad Sázavou 

konané dne 20. a 21. října 2006 

Občanská demokratická 
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Kandidáti SNK 2006-2010 

1. Stanislav VRBA 53 let 
vedoucí projektant GANES, s. r. o. 
současný starosta města 

2. Pavel VRBKA, MVDr. 
veterinární lékař 
současný radní města 

41 let 

3. Zdeněk TUMA, ing. 48 let 
jednatel společnosti WATEK, s. r. o. 
současný radní města 

4. Otto VOPĚNKA 39 let 
jednatel spol. WAN servis, s. r. o. 
současný zastupitel města 

5. Miroslav KOUBA 58 let 
jednatel spol. ELKOMPLEX, s. r. o. 
současný zastupitel města 

6. Marta VRZÁČKOVÁ 61 let 
jednatelka TJ KOVOFINIŠ 
současná zastupitelka města 

7. Roman VACEK 47 let 
podnikatel a řidič záchranky 

8. Zdeněk MALINA 47 let 
obchodní zástupce ČMSS 

9. Dana DUŠKOVÁ, ing. 45 let 
vedoucí laboratoře 

10. Petr HLAVA 31 let 
obchodní zástupce 

11. Roman VÁVRA 37 let 
sociální pracovník OCH H. Brod 

12. Josef DOČKAL 50 let 
technik Scháfer - Sudex, s. r. o. 

13. Pavlína NULÍČKOVÁ 38 let 
vedoucí městské knihovny 

14. Stanislav KAVKA 41 let 
podnikatel, dlaždič, hudebník 

15. Jitka IVANIKOVA 
prodavačka v Sázavance 

29 let 

(všichni bez politické příslušnosti) 

Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva 
města Ledeč nad Sázavou na období 2006—2010 vám nabízí 
15 nezávislých osobností různého věkového, profesního 
i názorového složeni Prvních šest z nás působí 
v zastupitelstvu města a hlásí se veřejně k zodpovědnosti za 
stav věcí veřejných v našem městě. Šli jsme do minulých 
voleb s programem Změny, který se nám podařilo 
realizovat téměř ve všech oblastech. Obměnili jsme vedení 
města i městského úřadu, změnili přístup k řešení všech 
problémů města a jeho organizací, zlepšili informovanost 
občanů, čistotu a pořádek ve městě, dokázali spolupracovat 
se všemi rozumnými lidmi napříč politikou. Měli jsme na to 
pouze 2 roky a 8 měsíců. Ne vše se nám podařilo vyřešit, ne 
vždy jsme byli úspěšní. Víme však již dnes, jak na to. 

dokázali jsme vám, ze b dokážeme !! 

Kandidáti SNK z volební strany č. 5 mají 
totiž všech pět pohromadě. 

I b W ^ # Pracovitost 
Ě r M • Poctivost 
™ r * q • Přehled 

s • Patriotismus 

Pro období 2006-10 máme dalších 15 P: 
Pokračovat v realizaci námi připravovaných akcí: 
První supermarket ve městě 
Prosazování stavby plaveckého bazénu 
Průmyslová zóna a pracovní příležitosti 
Přestavba nebo výstavba kulturního stánku 
Příprava parcel na stavbu rodinných domků 
Potřebné opravy místních komunikací a chodníků 
Plánovaná rekonstrukce školní kuchyně 
Podpora sportovních a kulturních aktivit 
Postupné rozšiřování Metropolitní sítě 
Pokračování v budování moderního úřadu 
Pomoc a podpora přidruženým obcím 

b) Přednostně se již v roce 2007 zasadíme o: 
Pořízení dětského hřiště na Stínadlech 
Přístup turistů do jeskyně pod Šeptouchovem 
Přijetí komunitního plánu pro sociální služby 
Programově rozumnou spolupráci všech zastupitelů 

dejte nám svým hlasem datsí šanci! 

S. Vrba P. Vrbka Z . T ů m a Q.Vopěnka M . K o u b a 
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9. Martin Hess, Ing, (38) 10. Jana Prchalová, Ing. (44) 11. Michal Simandl, Mgr. (24) 12. Josef Ježek, Mgr. (30) 

technik podnikatelka učitel vedoucí projektu 

w w w . s z l . c z 

13. Petr Machálek, PharmDr. (42) 14. Markéta Majorová, Ing. (38) 15. Josef Kotan, Ing. (26) 
lékárník zahradní, a krajinná tvorba technik 

Z VOLEBNÍHO PROGRAMU (vicenawww.szl.cz) 

Ekonomika: Stav a trendy hospodaření města, struktury výdajů, nezaměstnanosti a řady dalších parametrů nejsou dlouhodobě uspokojivé. Další 
projekty musí vycházet z hospodárnosti, využití dotací, grantů a fondů a ne z dalšího zadlužení města. Podpoříme vznik nových pracovních 
příležitostí a výstavbu bytů a rodinných domů jako významné podmínky rozvoje města. 
Životní prostředí: Hodláme postupně dosáhnout rozvoje klidových zón, regenerace městské zeleně, šetrnějšího nakládání s odpady. Budeme 
hledat další prostředky a cesty pro postupnou regeneraci panelových sídlišť. Ochrana životního prostředí se musí stát samozřejmostí. 
Školství: Chceme udržet dostatečný počet míst v MŠ a zlepšit nabídku jejich vybavení i spektra činností. Budovy základní školy by se měly stát 
jedním ze společenských, kulturních a sportovních center města. Chceme udržet střední školství v Ledči s větší nabídkou učňovských oborů. 
Kultura: Město musí být garantem a organizátorem významných kulturních akcí a musí podporovat další akce. Pracovní náplní Informačního 
střediska musí být i organizace pravidelných kulturních akcí. Je třeba zajistit kvalitní zázemí pro kulturní akce a oživit kulturní dění. 
Zdravotnictví a sociální služby: Chceme udržet a dále rozvíjet nabídku služeb, RZS, lékařských oddělení. Starat se o občany ve stáří, v nemoci 
a v nouzi. Poskytovat aktivní pomoc lidem, kteří to potřebují. Nedílnou součástí sociálních služeb musí být i prevence a protidrogová politika. 
Sport: Podpora sportu musí začínat již na školách. Město musí pomáhat a spolupracovat při údržbě a rekonstrukci sportovišť všech organizací. 
Budeme podporovat rekonstrukci a vznik malých sportovišť v obytných zónách, a to pro různé druhy sportovního vyžití. 
Podnikání: Budeme usilovat o užší spolupráci s podnikateli a "městskými s.r.o.". Existuje možnost sdružovaní prostředků, podporu budou mít 
především projekty blízké "zelenému" programu. Námi podporovaný rozvoj turistického ruchu přinese více příležitostí ve službách. 
Turistický ruch: Obnovení a další rozvíjení slávy "Perly Posázaví" se musí stát jednou z hlavních priorit. Je třeba ve spolupráci s místními 
občany, podnikateli a okolními obcemi provést celou řadu kroků týkajících se zvýšení nabídky kvalitního zázemí a nabídky pestrého vyžití. 
Volný čas: Řešení volného času je jedním z významných faktorů při prevenci kriminality a vandalství. Nabídka volnočasových aktivit musí mířit 
nejen k mládeži, ale i k seniorům a lidem středního věku. Je třeba vyřešit vztahy mezi DDM, ZUS a Centrem volného času, které chceme zřídit. 
Výpočetní technika: Budeme hledat způsoby realizace projektu optické sítě, který je klíčový pro modernizaci a budoucí rozvoj města. Chceme 
pokračovat v modernizaci informačních technologií ve všech složkách města. Hodláme změnit oficiální stránky města na především informační. 
Doprava a infrastruktura: Navrhneme změnu územního plánu v souvislosti s nalezením rozumné a realizovatelné varianty obchvatu města. 
Budeme hledat zdroje k postupné opravě a rozvoji místní infrastruktury. Chceme posílit spoje a zvýšit počet zastávek ve městě jako náhradu MHD. 
Otevřenost: Naší prioritou je naplnění práva obyvatel ovlivňovat řízení města ve věcech, které zasahují do jejich života. Nápadům, názorům 
a podnětům budeme naslouchat a řešit je. Pokud nám dáte svou důvěru, v následujících letech se o tom budete moci přesvědčit. 

KONEČNĚ DŮVOD VOLIT! 

i i 

1. Jan Drápela, Ing. (36) 2. Petr Stránský, Ing. (38) 3. Petr Fiala (29) 4. Tomáš Doležal (23) 
technik učitel obchodní zástupce student VŠ 

5. Eva Průchová (37) 6. Blanka Galovičová (36) 7. Jiří Semerad, Mgr. (24) 8. Katenna Vykounlova, DiS (28) 
asistentka prodavačka ekolog ekonom 

http://www.szl.cz
http://www.szl.cz


SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Březina Matyáš 
Hájková Eliška 
Chmelová Kateřina 
Úmrtí: 
Kolmayer Jaroslav 
Zikmunda Josef 
Hegenbartová Božena 
Kohoutková Vlasta 
Výročí: 
70 let: 
Kocián Josef - 1 3 . 10. 
75 let: 
Ptáček Zdeněk - 1 4 . 10. 
80 let: 
Kohoutková Božena - 4. 10. 
Vondráčková Jarmila - 1 7 . 10. 
85 let: 
Jaroš František - 2. 10. 
Heroutová Blažena - 7. 10. 
Hůlová Božena - 3 1 . 10. 
90 let: 
Křištová Antonie - 1 3 . 10. 
95 let: 
Dymáková Marie - 1 8 . 10. 
Svatby: 
Váňa Michal - Gabrielová Monika 
Jiří Somerauer - Lokšová Kateřina 
Lebeda Roman - Šindelářová Věra 
Svoboda Roman - Vacková Naděžda 
Soukup Jaroslav - Rubáková Kateřina 
Dvořák Jan - Pospíšilová Martina 

VZPOMÍNKA 
Dne 1. října tomu bylo 5 let, kdy nás bez 

slůvka rozloučení opustil pan Milan Radoš. 
Věnujte mu prosím s naší celou rodinou tichou 
vzpomínku. Stále vzpomíná 

manželka Jarka a syn s rodinou 

S letošním podzimem si připomínáme i prv-
ní smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní 
Vlasta UHROVA z Ledče n. S. Kdo jste ji zna-
li a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou 
vzpomínku. Rodina Uhrova 

PRODÁM 
byt 1 + 1 s balkonem v osobním vlastnictví, 
v Ledči nad Sázavou na sídlišti. Kontakt: 
603 343 992. 

PRODÁME 
byt 3+1 v Ledči nad Sázavou, cihlový, pěkný, 
slunný. Cena 750 000 Kč, při rychlém jednání 
možná sleva. E-mail: vlmat@seznam.cz , tel. 
776 214 368. 

PRONAJMEME 
kanceláře (24,25 m2) včetně příslušenství 
v I. patře domu Husovo náměstí 9, Ledeč 
n. Sáz. (nad obchodem KNIHA-PAPÍR) infor-
mace tel.: 724 510 517 

OVOCNÁ A RUZOVA 
ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH 
Zahajuje prodej ovocných stromků, 
růží, kanadských borůvek, vřesů, 

jehličnanů, okrasných keřů, 
suché a dušičkové vazby 

14. října 2006 
Prodejní doba: 

PO-PÁ 8-16, SO 8-12 hodin 
Ovocná a růžová školka Šťastných 

Hněvkovice - Nová Ves 2, 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

Tel: 569 722 518, 604 360 546 
http://ovocnaskolka. hyperlink. cz 

Holčím 
Holcim (Česko) a.s. 
betonárna Ledeč nad Sázavou 
tel.: 569 721147, mobil: 721 841 227 
www.holcim.cz 

Symbol, na kterém se dá stavět 

• výroba, doprava a čerpání betonu 

• průmyslové betonové podlahy 

• akredi tovaná zkušební laboratoř 

Hrály nám akordeony... 
Kdo přišel ve čtvrtek 28. 9.2006 na koncert ZUŠ do gymnázia v Ledči nad Sázavou, 

byl svědkem nebývalého seskupen] akordeonistů - svůj koncertní repertoár zde před-
vedly akordeonové soubory ze ZUŠ Ledeč n. S. a ZUŠ Telč. Počátky spolupráce těch-
to škol se zrodily na soutěži základních uměleckých škol v roce 2004, kdy ledečský 
akordeonový orchestr inspiroval telčské k založení podobného tělesa. Letos vyústila 
spolupráce obou škol v tento koncert, z jehož kvality se těšíme, další - opět společný 
se uskuteční na jaře příštího roku v Telči. Jana Laudátová, řed. ZUŠ 

Nová sezona začíná 
Nejaktivnějším oddílem v TJ Sokol Ledeč nad Sázavou je oddíl stolního tenisu, 

a právě v těchto prvních říjnových dnech začíná pro stolní tenisty nová sezona 
2006-2007, která potrvá až do dubna příštího roku. „A" družstvo mužů bude hrát Kraj-
ský přebor 1. třídy, kde již několik sezon se umisťuje mezi nej lepšími oddíly a několik-
rát atakovalo i postup do divize. Oddíl má ještě další dvě družstva mužů v soutěžích 
Regionálního přeboru. „B" družstvo hraje RP 1. třídy a věříme, že se bude pohybovat 
opět na špici této soutěže (v minulé sezoně se umístilo na 3. místě). „C" družstvo bude 
hrát RP 2. třídy a jeho cílem bude hrát v klidném středu této soutěže. 

Velmi důležitá je pro oddíl i práce s mládeží. V tomto se nám nedaří tak, jak bychom 
chtěli a potřebovali. Proto je naším cílem získat nové, mladé adepty stolního tenisu, 
a proto plánujeme na středu 11. října uspořádání náborového turnaje žáků, ze kterého 
by jsme chtěli získat nové talenty, se kterými bychom pracovali, abychom si vychovali 
novou mladou generaci hráčů stolního tenisu pro náš oddíl. 

Při této příležitosti bychom chtěli pozvat si zahrát stolní tenis i rekreační hráče, kteří 
by mohli ve volných kapacitách naší herny si zde trochu protáhnout tělo. 

Podmínky možného pronájmu herny lze dojednat telefonicky s p. Šilhaném - mobil 
603 823 181. sš 

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. Podávám 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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