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PRVNÍ ROKU SEDM 

ÚNOROVÁ 
Vítězslav Nezval 

Déšť padá kapka po kapce 
do komínů a na vrabce. 
Den se již trochu dlouží 
a máchá se v louži. 
Nadáváš na plískanici, 
však v hlavě pod beranicí 
už svítá od minulé středy. 
To pukají ledy... 

Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., 
vydá v měsíci dubnu publikaci Fran-
tiška Plevy Toulky vrchovinou, která 
mapuje historii i současnost sto dva-
ceti tří měst a obcí bývalého ledečské-
ho okresu. Je zde publikováno velké 
množství černobílých a barevných fo-
tografií, plánů a dalších materiálů. 
Tato kniha měla mezi čtenáři při prv-
ním vydání velký úspěch a je stále žá-
dána. 
Formát A4, 340 stran na křídovém papí-
ru, 606 černobílých a barevných fotogra-
fií, cena 490 Kč. 
Knihu si budete moci zakoupit 
v INFOCENTRU v Ledči nad Sáza-
vou nebo objednat na dobírku u vy-
davatele - Nová tiskárna Pelhřimov, 
spol. s r. o., Krasíkovická 1787, 393 01 
Pelhřimov, tel. 565 332 338, wwwntp.cz. 

Pracovní nabídka 
Přijmeme servírky s praxí a zkuše-
nostmi s obsluhou výherních auto-
matů do nově otevřeného SPORT 
BARU na Husově náměstí v Ledči 
n. S. Nástup možný v březnu 2007. 
Informace na telefonu: 724 036 683. 

Uplynuly čtyři dny nového roku a na svět před polednem přišla v čáslavské po-
rodnici Eliška Juklíčková - první ledečské miminko. Slečna Eliška vážila přes 
dvaapůl kilogramu a měřila 49 centimetrů. Ze zdravého děťátka se radovala ma-
minka Irena Krátká, tatínek Martin Juklíček i bráchové. Šestiletý Jaroslav a čtyřle-
tý Martin. 

Jméno Eliška je vlastně česká varianta hebrejského jména Alžběta, které v pře-
kladu znamená „můj Bůh je přísaha". Toto jméno je u nás po staletí trvale oblíbeno 
(patří na 47. místo v žebříčku oblíbeností) a odhaduje se, že v ČR je asi 32 000 no-
sitelek tohoto hezkého jména. Nosily jej hned dvě významné české královny. Prv-
ní z nich byla Eliška Přemyslovna, která byla manželkou slavného krále Jana 
Lucemburského. Druhá Eliška se jmenovala Rejčka a je známá i pod jménem 
Ryksa (její jméno původní) či Alžběta Rejčka. Byla druhou manželkou českého 
krále Václava II. a dcerou polského krále Přemysla Polského a Ryksy Švédské. 

A kdo se třeba 4. ledna narodil? V roce 1846 to byl populární spisovatel Jan Ka-
rafiát (autor „Broučků"), v roce 1874 Josef Suk - skladatel a houslista, 1859 spiso-
vatel a kantor Karel Václav Rais a v roce 1925 sochař Jan Jílek. 

Protože letos připadl 4. leden na čtvrtek, narodila se Eliška pod vlivem Jupitera, 
který je nejlepší a nejprospěšnější ze všech planetárních vlivů. Jupiter usnadňuje 
kariéru, ale i výhru v loterii. Lidé ovládaní tímto vlivem jsou upřímní a mají po-
chopení pro druhé. Pro lidi narozené ve čtvrtek je doporučen jako amulet malé kla-
dívko. 

Také charakteristika znamení Kozoroha je obdobná - lidé, zrozeni v tomto zna-
mení, se často sami od sebe zabývají věcmi druhých, rádi pomohou osobní znalos-
tí a zkušeností, umějí dobře poradit. Vměšování do vlastních záležitostí ale 
nesnášejí. Kozoroh je opatrný a v záležitostech postupuje systematicky. Šťastný-
mi kameny pro Elišku budou křišťál, malachit a diamant (malý návod na dárek pro 
tetu Pavlínu). Příznivé barvy zelená a černá. 

Magie je tedy příznivá a jistě všichni přejeme naší malé spoluobčance jen to nej-
lepší. Nechť zdraví, radost a láska provází Elišku a celou rodinu! ok 

SNEZENKA 
,, Žádná vítězná palma, ani vavřín 
slávy není krásnější, než ten bílý 
a křehký kalíšek na bledém stonku, 
kývající se v sychravém větru. " 

K. Čapek 

T o u S y "'Pleva 

Vrchovinou 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. ledna 
2007 
I. RM doporučuje: 
• ZM v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč pro získání do-
tace od kraje Vysočina na obnovu nemovité kulturní památky - dům 
čp. 72 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 
II. RM schvaluje: 
• tyto termíny schůzí rady města v I. pololetí 2007: 22. 1., 5.2., 19.2., 
12. 3., 26. 3., 16. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6. a 16. 7. 2006. 
• tyto termíny zasedání zastupitelstva města v I. pololetí 2006: 26.2., 
30.4. a 2. 7.2007. 
• podání trestního oznámení na pana Petra Fialu pro pomluvu dle 
§ 206 trestního zákoníku, které se dopustil vůči Městu Ledeč nad Sá-
zavou ve svém článku uveřejněném na oficiálních stránkách Města 
Ledeč nad Sázavou dne 17. 1. 2007 v 18.37 hodin. 
• Dodatek č. 7 Obchodní smlouvy o dodávce stravy pro pečovatel-
skou službu uzavřené se společností Nemocnice Ledeč - Háj, spol. 
s r.o., Habrecká čp. 450, Ledeč nad Sázavou ze dne 24. 3. 1997, kte-
rým se mění cena jednoho oběda na 48,50 Kč od 1. 2. 2007. 
• na základě písemné žádosti ukončení nájmu bytu č. 4 a č. 7/1 v ul. 
Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou manželům Janu a Miloslavě 
Staníčkovým, k 31. 1.2007. 
• pronájem bytu č. 9 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou man-
želům Janu a Miloslavě Staníčkovým, s účinností ode dne 1. 2. 2007 
na dobu určitou do 31. 1. 2008. Rada města Ledeč nad Sázavou stano-
vuje smluvní nájemné ve výši 1402,- Kč měsíčně, každoročně upra-
vované mírou inflace. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je, že 
nový nájemce souhlasí s tím, že náklady spojené s připojením el. ener-
gie si uhradí na vlastní náklady. 
• pronájem bytu č. 4 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou panu 
Josefu Peškovi, na dobu určitou s účinností ode dne 1. 2. 2007 do 
31.1. 2008. Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje smluvní ná-
jemné ve výši 461,- Kč měsíčně, upravované mírou inflace. 
• pronájem bytu č. 7/1 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou 
panu Antonínu Zikovi, na dobu určitou s účinností ode dne 1.2. 2007 
do 31. 1. 2008. Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje smluvní ná-
jemné ve výši 1006,- Kč měsíčně, upravované mírou inflace. 
• znění uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 
v zadním traktu čp. 16, Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou panu 
Vratislavu Janusovi, Hrnčíře 52, Ledeč nad Sázavou v předloženém 
znění na dobu 1 roku. 
• uzavření smlouvy s firmou CHEMCOMEX Praha, a. s., Pražská 
810/16, 10221 Praha 10-Hostivař za částku 46 410,- Kč vč. DPHjsou 
předmětem plnění tyto projekční práce: „Ledeč nad Sázavou - II. eta-
pa zajištění skalních masivů". 
• vyřazení budov a staveb dle podkladového materiálu RM-01/2007-20 
z evidence majetku města. 
• zveřejnění záměru města pronajmout pozemky PK 911a PK 913 
v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
• zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc.č. 1684/3, 1685/1 
a 2278/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
• zveřejnění záměru města prodat část pozemku parc.č. 832/1 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou. 
• doporučuje Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou schválit koupi 
pozemků parc.č. 1233/1 a PK 1233 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
o celkové výměře 89 rrr od pana MUDr. Dalibora Fabiána, Na Strži 
433, Praha 4-Krč za cenu 100,- Kč/m2. 
• schvaluje účast ve výběrovém řízení HHB/2/2007. Jedná se o bu-
dovu čjp. 242 na pozemku p.č.st. 223 a pozemek p.č.st. 223 o výměře 
220 m~, zastavěná plocha nádvoří. 
• uzavření náj emní smlouvy na pronáj em nebytových prostor - j edné 
místnosti o ploše 13,53 m2 v budově polikliniky čp. 478 v ulici Hab-
recká v Ledči nad Sázavou za podmínek stanovených k pronájmům 
v objektu polikliniky. 
• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 501010 s Českou poštou, s.p., 
Praha 3, Olšanská 38/9 - odštěpný závod Východní Čechy, o emitaci 
poštovních poukázek A. 
• změnu kontaktní osoby objednatele Ing. Pavel Nácovský, včetně 
údajů spojených s touto osobou, na kontaktní osobu Ing. Martin Roz-
košný v bodech 2.4 a 2.6 v Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 501010 s Čes-
kou poštou, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9 - odštěpný závod Východní 
Čechy, o emitaci poštovních poukázek A. 
• Dodatek č. 4 „Smlouvy o výpůjčce" uzavřené dne 20. 12. 2002 
mezi Okresním vlastivědným muzeem v Havlíčkově Brodě a Městem 
Ledeč nad Sázavou, kterým se prodlužuje termín platnosti smlouvy 
na rok 2007. 

III. RM pověřuje: 
• starostu města Stanislava Vrbu jednáním se zástupci Krajského 
úřadu kraje Vysočina o využití uvolněných prostor v budově SOŠ 
v Nádražní ul. č.231 s tím, že Rada města Ledeč nad Sázavou vyjadřu-
je jednohlasnou podporu pro využití těchto prostor jako nového půso-
biště Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou. 
IV. RM ukládá: 
• vedoucímu OVŽP Ing. Dvořákovi vstoupit v jednání s dopravním 
inspektorátem Havl. Brod - kpt. Bouchnerem o zřízení přechodu pro 
chodce v Koželské ulici u Husova sboru. 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 5. února 
2007 
I. RM schvaluje: 
• pořádání Plesu pro obyčejné lidi dne 3. 3. 2007 v Sokolovně za 
podmínek dle podkladového materiálu č. RM-02/2007-06. 
• poskytnutí prostor v bývalé cvičné kuchyni Mateřskému centru 
Ledňáček zřizovanému Oblastní charitou. 
• uzavření veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonu přestupkové 
agendy mezi Městem Ledeč nad Sázavou a obcemi náležícími do 
správního obvodu pověřeného obecního úřadu Ledeč nad Sázavou 
v předloženém znění. 
• pro organizační složku města Pečovatelskou službu Ledeč nad Sá-
zavou Vnitřní provozní směrnice Domu s pečovatelskou službou. 
• pronájem bytu č. 2/1 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou 
paní Miroslavě Králové, na dobu určitou s účinností ode dne 15. 2. 
2007 do 28.2.2008. Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje smluv-
ní nájemné ve výši 774,- Kč měsíčně, upravované mírou inflace. Pod-
mínkou uzavření nájemní smlouvy je, že nový nájemce souhlasí s tím, 
že náklady spojené s připojením el. energie si uhradí na vlastní nákla-
dy. 
• prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 - bezbariérový v domě 
čp. 1290 v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou paní Jindřišce Veletové, 
bytem Hněvkovice čp. 28, a to na dobu určitou ode dne 1.1. 2007 do 
31. 12. 2007. Rada města Ledeč nad Sázavou stanovuje smluvní ná-
jemné měsíčně ve výši 1217,- Kč. 
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 906/1 
o výměře 9424 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou s Ing. Josefem Je-
řábkem, Bojiště 40, 584 01 Ledeč nad v předloženém znění (cena pro-
nájmu 988 Kč/rok) 
• výměnu 2 ks stávajících dřevěných oken za plastová v zubní ordi-
naci MUDr. Jaroslava Kroutila, v budově čp. 450, ulice Habrecká 
v Ledči nad Sázavou; 
• výměnu 3 ks stávajících dřevěných oken za plastová v zubní ordi-
naci MUDr. Aleně Ryšavé, v budově čp. 450, ulice Habrecká, Ledeč 
nad Sázavou; 
• rekonstrukci elektroinstalace a zavedení teplé a studené vody včet-
ně odpadu v nově pronajaté místnosti přiléhající k ordinaci ušní, nos-
ní, krční MUDr. Josefa Matějů, v budově čp. 450, ulice Habrecká, 
Ledeč nad Sázavou. Všechny práce by byly provedeny v roce 2007 
z prostředků v rozpočtu města. 
• náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou roku 2006 
panu Stanislavu Vrbovi. 
• Dodatek č. 1-2007 ke kupní smlouvě č. 93001/2002 o dodávce tep-
la pro DPS v ul. 5 května s firmou ATOS, s.r.o. Cena za jednotku je 
stanovena na 375,50 Kč/GJ bez DPH. 
• Dodatek č. 1 -2007 ke kupní smlouvě č. 45001 /2002 o dodávce tep-
la pro byt na poliklinice v ul. Habrecká 450 s firmou ATOS, s.r.o. 
Cena za jednotku je stanovena na 467 Kč/GJ bez DPH. 
• Dodatek č. 1-2006 ke kupní smlouvě č. 45005/2002 o dodávce tep-
la pro polikliniku v ul. Habrecká 450 s firmou ATOS, s.r.o. Cena za 
jednotku je stanovena na 467 Kč/GJ bez DPH. 
• zveřejnění záměru pronajmout místnost č. 109 v budově Městské-
ho úřadu v Ledči nad Sázavou pro účely poskytování notářských či 
právnických služeb veřejnosti. 
• zřízení rehabilitační dílny v objektu DPS s využitím pro obyvatele 
DPS a stacionář Petrklíč. 
II. RM neschvaluje: 
• žádost Františka a Jitky Staníčkových o výměnu bytu č. 2/2 za byt 
č. 2/1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou nebo za jiný 
volný byt. 
• žádost Konfederace politických vězňů - pobočka 12. Havlíčkův 
Brod na umožnění instalace pamětní desky do vchodu radnice (býva-
lého soudu) v Ledči nad Sázavou s textem: „Na památku občanů Le-
dečska nespravedlivě stíhaných lidovým soudem, který sídlil v této 
budově v letech 1948-1960." 

10 



STROM ŽIVOTA 
Mužů: 2857 'Žen: 2877 'Celkem: 5734 'Vysvětí.: x = 1 osoba 
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Co nového na Vysočině -
prosinec 2006, leden 2007 

Rodinné pasy 
Již 12. prosince, tedy na konci roku 2006, byly 

prvním rodinám z Vysočiny slavnostně přímo na za-
sedání krajského zastupitelstva předány rodinné 
pasy. 

Pokud se nyní zeptáte, co je to rodinný pas 
a k čemu je určen, potom nejjednodušší odpovědí je 
vás čtenáře odkázat na webové stránky s adresou 
www.rodinnepasy.cz. Protože si ale velmi dobře 
uvědomuji, že zdaleka ne všichni na Vysočině máme 
k dispozici připojení na internet, pokusím se snad 
stručně a přehledně vysvětlit i v tomto článku, co je 
rodinný pas, kdo ho může získat, jak ho může získat 
a k čemu slouží. 

Rodinný pas je vlastně jakousi slevovou kreditní 
kartou, kterou může získat každý rodič - občan Vy-
sočiny, který se stará alespoň o jedno dítě mladší 
osmnácti let. Rodinný pas, který má opravdu tvar 
a velikost kreditní karty, lze získat vyplněním a ode-
sláním velmi jednoduchého formuláře (přesný název 
je registrační kupon), a to buď na internetu (www.ro-
dinnepasy.cz) nebo lze formulář získat jako součást 
informačního materiálu, který je k dispozici volně na 
většině městských úřadů a také přímo ve vestibulu 
vchodu do budovy Krajského úřadu kraje Vysočina 
v Jihlavě na Žižkově ulici 57 (kontaktní telefon 564 
602 311). 

Jak jsem již naznačil, rodinný pas je slevovou kre-
ditní kartou, která zajišťuje poskytnutí slev ve spe-
ciálně označených provozovnách v celé České 
republice, na Slovensku a v Dolním Rakousku. Jedná 
se například o slevy v oblasti nákupu oděvů, elektro-
niky, sportovních potřeb, hraček apod. nebo o slevy 
v oblasti poskytování občerstvení v restauracích, 
o slevy v ubytování, při objednávkách rodinné rekre-
ace apod. Počet firem zapojených do slevového sys-
tému se postupně rozšiřuje a jejich seznam je opět již 
dnes k dispozici na internetu (www.rodinnepasy.cz) 
a rovněž městské úřady budou postupně vybaveny 
katalogy se seznamy poskytovatelů slev rodinám 
s dětmi. 

Na závěr lze snad pouze krátce napsat, že zavede-
ní rodinných pasů je naprosto konkrétní podporou 
Vysočiny rodinám s dětmi a že je nyní na každé rodi-
ně, zda se do slevového systému zapojí. Na základě 
stávajících zkušeností mohu rodinám zapojení jenom 
doporučit a ujistit, že kraj Vysočina i do budoucna 
s podporou projektu rodinné pasy počítá. 

Vysočina se představila na Regiontouru 
Kromě toho, že všichni již dnes víme, že naše Vy-

sočina je nejpohádkovějším krajem a všem, kteří 
k tomu přispěli na internetu hlasováním pro zámek 
v Telči moc děkuji, tak se můžeme pochlubit i další-
mi NEJ. Zejména mám na mysli množství našich 
kulturních památek a přírodních krás. 

Právě na mezinárodním veletrhu cestovního ru-
chu Regiontour v první polovině ledna byly kromě 
desítek propagačních materiálů jednotlivých měst 
a obcí Vysočiny také představeny a pokřtěny tři nové 
propagační materiály o Vysočině. 

Brožura Památky židovského osídlení stručně po-
pisuje celkem 17 center židovského osídlení na Vy-
sočině. 

Dalším pokřtěným materiálem byla potom publi-
kace s názvem Památky UNESCO, která upozorňuje 
návštěvníky Vysočiny na skutečnost, že se nacházejí 
v kraji, na jehož území lze navštívit nej větší počet pa-
mátek zapsaných na Seznamu kulturního a přírodní-
ho dědictví UNESCO, a to v Telči, Třebíči a ve 
Žďáru nad Sázavou. 

Třetí nej obsáhlejší publikace nese název Vysoči-
na, kouzlo přírody. Tato publikace vybízí návštěvní-
ka Vysočiny k návštěvám chráněných krajinných 
oblastí Žďárské vrchy a Železné hory, národních pří-
rodních rezervací Mohelenská hadcová step, Zhejral, 
Velký Špičák, národních přírodních památek Jan-
kovský potok, Hojkovské rašeliniště, Svařec a více 
než čtyřiceti přírodních rezervací. 

Téměř sto přírodních památek, deset přírodních 
parků, desítky naučných stezek, vycházkových tras 
a okruhů a sedm veřejně přístupných rozhleden, to je 
jedna z charakteristik Vysočiny, kterou se ve spojení 
s kulturními památkami nemůže pochlubit snad žád-
ný jiný kraj. 

Možná, že Vás některé při čtení tohoto článku 
stejně jako mě při prohlížení výše zmíněných publi-
kací napadlo, že ačkoliv na té Vysočině již tak dlou-
ho žijete, že ji pořád ani pořádně neznáte. Pokud 
máte chuť a čas, lze se k návštěvám pozoruhodných 
míst Vysočiny inspirovat i na www.kr-vysocina.cz, 
kde naleznete většinu materiálů alespoň v elektronic-
ké podobě. Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny 
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Výplaty příspěvku na péči 
v regionu Světelsko - Le-

dečsko 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, od-

bor sociálních věcí vyplatil v měsíci led-
nu 2007 příspěvky na péči celkem 445 
občanům. Tyto příspěvky nahrazují zvý-
šení důchodů pro bezmocnost vyplácená 
do konce roku 2006. V případech, kdy 
úřad obdržel tiskopis „Dodatečné infor-
mace pro příspěvek na péči" od občanů 
až po 20. 1.2007, nemohly být informace 
zpracovány do termínu přípravy lednové 
výplaty. Tito klienti však o svůj lednový 
příspěvek na péči rozhodně nepřijdou, 
ale bude jim vyplacen společně s příspěv-
kem v měsíci únoru. Předpokládané ter-
míny pravidelných výplat příspěvků na 
péči jsou plánovány na poslední týden 
v měsíci. 

Pokud by některý z občanů, kteří neob-
drželi příspěvek na péči v lednovém ter-
mínu, nemohl pro finanční tíseň čekat do 
termínu únorové výplaty, kdy mu bude 
dávka vyplacena v dvojnásobné výši, je 
možnost vyzvednout si příspěvek na péči 
v hotovosti v pokladně Městského úřadu 
Světlá nad Sázavou. V tomto případě je 
však nezbytné s ohledem na pokladní li-
mit kontaktovat minimálně jeden den 
předem telefonicky odbor sociálních věcí 
(kontakt Jana Břicháčková, DiS. tel.: 
569 496 678). 

Vzhledem ke složité situaci v důsledku 
překlápění sociálních dávek prosíme ob-
čany o trpělivost, pochopení a ohledupl-
nost k ostatním žadatelům, pokud se 
nebudou moci dovolat případně budou 
kanceláře mimo úřední dny uzavřeny. Je 
to proto, že je zároveň prováděno mnoho 
místních šetření k nově podaným žádos-
tem o příspěvek na péči dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Ing. Věra Weingártnerová 
vedoucí odboru sociálních věcí 

Městský úřad Světlá nad Sázavou 

Finanční úřad 
v Ledči nad Sázavou 

584 01 Ledeč nad Sázavou, Poštovní 520 

OZNÁMENÍ 
V rámci Projektu aktivního přístupu da-
ňové správy k veřejnosti bude Finanční 
úřad v Ledči nad Sázavou v měsíci břez-
nu 2007 zajišťovat rozšířené úřední hodi-
ny pro výběr daňových přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob následujícím 
způsobem: 
v sídle finančního úřadu (Poštovní 520, 
Ledeč nad Sázavou): 
do 16.3.2007 Po, St 8-17 

(standardní úřední dny) 
19.3.-30.3.2007 Po-Pá8-17 

(každý pracovní den) 
2.4.2007 Po 8-18 

(prodloužený úřední den) 
na Městském úřadu ve Světlé n. S.: 
pondělí (5.3., 12.3., 19.3. a26.3.) 

8-11.30; 12-16 
pátek (2.3., 9. 3., 16. 3., 23. 3. a30.3.) 

8-11.30; 12-14 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007 
Přehled o pokladničkách 

Číslo 
pokladničky 

Vedoucí 
skupinky 

Vybíralo se 
v obci Výtěžek v Kč 

5-004-045 Maštálková Martina Ledeč n. S. 
- město 7520,50 

5-004-046 Nováková Gabriela Vilémovice 4208,-

5-004-047 Kubátová Jana Ostrov 5441,50 

5-004-048 Rajdlová Marie 
Hněvkovice, 
Nová Ves, Zahá-
jí, Chotěměřice 

6704,-

5-004-049 Bártová Markéta Hradec, Prosíčka, 
Nezdín 7165,-

5-004-050 Wolfová Dana 
Bohumilice 
Ledeč n. S. 
- Hutní 

3045,-

5-004-051 Husáková Lenka Kožlí 6078,50 

5-004-052 Javorská Jana Kožlí 6331,-

5-004-053 Stýblová Jaroslava Ledeč n. S. 
- Horní 3845,50 

5-004-054 Veletová Terezie Hněvkovice, 
Habrovčice 3870,-

5-004-055 Vávra Roman 
Ledeč n. S. 
- sídliště 
M. Majerové 

1608,50 

5-004-056 Vondráčková Jana Ledeč n. S. 
- Haškova ul. 2316,-

Celková částka Tříkrálové sbírky byla 58133,50 Kč 

Za správnost: Jitka Urbanová, pracovník MÚ 
Mgr. Jana Kubátová, asistent pro sbírku 
Celkovou částku vložila Mgr. Jana Kubátová dne 15.1.2007 v České spořitelně na 
účet České katolické charity - č.ú. 33001122/0800, VS 2007, SS 5004. 
Peníze budou použité na rekonstrukci hygienického zařízení v Charitním domově pro 
matky s dětmi v HB, na zajištění služeb sociální péče, soc. poradenství a soc. preven-
ce poskytované OCH H. Brod. 

Děkujeme všem vedoucím skupinek, koledníkům 
i Vám všem, kteří jste přispěli. 
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Z N O V U 
Ještě to vyšlo. Po jedenačtyřicáté v nepřetržité řadě, výpravou o Vánocích 

na Melechov. Taková letitá tradice oldskautů. A teď jakoby jeden z těch roč-
níků vypadl. Bývalo to totiž vždy mezi vánočními svátky, na svátek svatého 
Štěpána, tedy 26. prosince, ale tentokrát vlastně o téměř čtrnáct dní později, 
první sobotu po Novém roce. 

Pominuly časy, kdy nás z Ledče chodívalo ke třiceti, i víc, ale z ledečských 
skautů už kolikátý rok chodím sám. Nezbývalo, než se připojit k těm, kte-
rých chodí víc. Kutnohoráci, Světeláci, také z Havlíčkova Brodu, Přibyslavi, 
Polné... 

A náš jedenačtyřicátý ročník má konkurenci v jejich, už také tradičních 
výpravách, které ovšem začaly až v roce 1990 a letos tedy přišli po sedm-
nácté. Nerozhodoval jsem se lehce, ale nešlo jinak. Pamatujete ty loňské sně-
hy? Na šedesát centimetrů tam nahoře, a že se nechodí lyžařskou stopou, 
znamenalo by to prošlapávat cestu až nahoru. Vyhlásit termín se ale musí 
trochu dopředu. 

Od poslední chalupy nahoře, o samotě, odkud loni, v hlubokém sněhu dál 
už žádná cesta nevedla, v tom podivném začátku zimy, deštivém a beze sně-
hu, zakrývá kameny hluboká vrstva listí. Černé vlhkem a pod nimi se ukrývá 
mokrá, klouzavá, léta už nepoužívaná, zarůstající pichlavými keři tam, kde 
ještě nepřešla do smrkového lesa a kde cestu i balvany kryje spadané jehličí. 
Stejně mokré, klouzavé. 

První zastávka a odpočinek, čekání na křižovatce pěti cest na ty, kteří se 
opožďují, aby nesešli na bludnou cestu. Druhá u starého buku před posled-
ním strmým stoupáním. Tři z nás spojí navzájem ruce, abychom ho mohli 
obejmout v pase a zkoušet o kolik mu přibylo. Stejně se to nedozvíme, ruce 
jsou pokaždé jiné, jak se lidé s léty střídají. 

Teď nás už 

SOKOLSKÉ 
VÝROČÍ 

Kutnohoráci si 
mu spojení od-
později a k nim 
další. Vítr, ne-
dený, 
chuchvalce 
pokud jsme 
mezi holými 
šovicemi. Na-
u rozhledny, 
houstne, spíš 
ků nese a na-
kapičky deště a 
jích se kolem 
mezi vysokými 

jde víc, jen 
kvůli vlakové-
ložili příjezd na 
se ještě přidají 
příjemně stu-
převaloval 
mlhy od řeky, 
ještě šli plání 
poli pod Trpi-
hoře, v lese 
však mlha 
jako cáry mra-
děluje drobné 
v bílých závo-
nás provléká 
stromy. Les 

tam nahoře neoplývá dřevem na oheň. Co leží na zemi je mokré. Holé spodní 
větve stromů, které zůstávají suché, pokud je nepokrývá zledovatělý povrch, 
jsou už dávno široko daleko olámané. Přesto oheň zahořel a dokonce na prv-
ní zápalku, ale tomu napomohl svitek suché březové kůry, přinesené k tomu 
účelu podle dávno osvědčené zkušenosti skautské praxe. 

Vzdor tomu, že z Ledče jsme sem přišli dnes jen dva, sešlo se nás tu nako-
nec třiatřicet účastníků kromě těch, kdo tu jen náhodou procházeli, či projíž-
děli na horských kolech, využili náš dar ohně a zase zmizeli v potemnělém 
lese. 

Ještě podpisy do pamětních listů. Přibyslavští je nazývají „cestovní pas" 
a mají v něm již pěknou řádku zapsaných výprav, vtipně doplněných ilustra-
cemi. To už se ale rozdělujeme. Někteří se vrací dolů, kde v údolí za řekou 
vede trať, někteří míří na zastavení a pro zahřátí na šálek čaje „U Štěpánků" 
v Trpišovicích. Tři pak zůstávají, aby pečovali o oheň, který nesmí zůstat bez 
dozoru, dokud poslední uhlík nevyhasne. 

Vzdor počasí, které příliš nepřálo, byla to nakonec vydařená výprava. Pro 
někoho sedmnáctá, pro mě j edenačtyřicátá. Oldskauti Ledeč - Sonny 

Před 145 lety, 16. února 1862, byla 
v Praze založena první česká tělovýchov-
ná organizace. Tělocvičná jednota praž-
ská. Starostou se stal Jindřich Fúgner, 
místostarostou, později náčelníkem jedno-
ty dr. Miroslav Tyrš. Emanuel Tonner na-
vrhl pro jednotu název užívaný od r. 1864: 
Sokol. Tělocvičnou soustavu vypracoval 
Tyrš. Spočívala v prostných, pořadových 
cvicích, běhu, cvičení na nářadí (zejména 
bradla a hrazda), skocích, zápase. Úzkost-
livé respektování metodiky časem vedlo 
k odmítání jiných rodících se sportů a do-
konce i soutěží - kritizovala se jednostran-
nost disciplín, nemorálnost vítězství za 
každou cenu ap. V dobách mnoha třídních 
a společenských přehrad byl však Sokol 
demokratickou organizací. Tady si lidé 
bez rozdílu postavení tykali, zdravili se 
„nazdar" a oslovovali „bratře". Jednoty 
Sokola vznikaly po celé zemi. Sehrály vý-
znamnou roli nejen v propagaci tělový-
chovy, ale i ve vlasteneckém boji za 
národní osvobození. 

Snahy o založení Sokola i v Ledči n. S. 
zřejmě existovaly již v roce 1886. Kon-
krétně 18. července 1886 zavítali do Led-
če sokolíci čáslavští a humpolečtí, jež 
u lesa Háje s hudbou uvítal sbor dobrovol-
ných hasičů s velitelem Fr. Karterem 
v čele, před radnicí pak rada městská, be-
seda, učitelský sbor. Odpoledne se konal 
v zahradě pana hostinského Kunce k poctě 
hostí koncert a večer věneček. Tato propa-
gační akce však ještě k založení Sokola 
v Ledči nevedla. Stalo se tak až 12. 8. 
1893. ok 
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VAS ZVOU: 

2 1 . - 2 2 . 2. 2007 
DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, 

HUSOVO NÁM. 16, V LEDČI N/S, 

KDE MŮŽETE SEPSAT SMLOUVU 
O STAVEBNÍM SPOŘENÍ, 

PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ, PŘÍP. 
ZDARMA ZÍSKAT INFORMACE 

A KALKULACE ÚVĚRŮ NA 
FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

http ://ww w. ext rad e. cz 
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Informační servis 
1. společenský ples 

V pátek 26. ledna 2007 proběhl v ledečské So-
kolovně 1. novodobý společenský ples. Sál So-
kolovny s novou světelnou výzdobou, bez stolů 
a front, s voskovou úpravou parket, v přisáli 
a na balkónech místa u nazdobených stolů pro 
350 platících hostů bez igelitek a též občerstvo-
vací kiosky manželů Tomkových, přístupné 
a také obložené balkóny. V sále demontované 
kruhy, provazy a vkusně zakryté žebřiny. Pódi-
um vyzdobené světlými závěsy, před pódiem 
na stolech bohatá tombola. Předtančení, živá 
hudba v podání známé Melodie a mladíků 
z Down Town, reprodukovaná hudba z disků DJ 
Černého, krátká a nápaditá módní přehlídka Re-
naty Panské a Jany Žatečkové. Stovka tančících 
a spokojených párů napříč generacemi. Pánové 
v kravatách a dámy v róbách. 

Z náhodného prosincového setkání Renaty 
Panské a ing. Pavla Nácovského vznikla bě-
hem půldruhého měsíce spolupráce Města 
Ledeč nad Sázavou, DDM, TJ Sokol a spou-
sty ochotných a nadšených spolupracovníků 
paní Panské, kteří pod jejím vedením doká-
zali přesvědčit většinu hostů i samotné Soko-
ly, že prostory ledečské Sokolovny lze dobře 
využít k pořádání společenských akcí „na 
úrovni". 

Nebylo to žádné ledečské „V žitě", ani ples 
VIP, ale ples slušných, veselých, zábavy chti-
vých lidí, ve slušném, vkusně vyzdobeném 
a vzdušnějším prostředí. 

Ze spousty organizátorů, účinkujících a spon-
zorů si zaslouží jmenovat hlavně ledečské Tech-
nické služby a firmu INTEX, Sokoly a Tomkovi, 
kteří se nejvíce postarali o zkrášlení hlavního 
sálu a celkový úspěch 1. společenského plesu. 

Nové osvětlení ve školní jídelně 
V závěru roku 2006 byla provedena výměna 

všech zářivkových svítidel ve školní jídelně při 
ZŠ Nádražní. Plnili jsme tím požadavek z proto-
kolu KHS, kde bylo dosavadní osvětlení označe-
no za nevyhovující. Vyměněno bylo celkem 33 
zářivkových svítidel jak v hlavní místnosti, tak 
i v šatně, kanceláři a místnosti kuchařek. Výmě-
na osvětlení byla hrazena z rozpočtu ZS Ledeč 
nad Sázavou v roce 2006, které ZS přiděluje její 
zřizovatel - Město Ledeč nad Sázavou. 

Splátkový kalendář dluhu TJ Kovofiniš 
Rozsudkem okresního soudu bylo ledečskému 

občanskému sdružení TJ Kovofiniš nařízeno 
uhradit náklady spojené s odstraněním havarijní-
ho stavu opěrné zdi u tenisových kurtů, která se 
po vydatných deštích v srpnu 2002 zřítila. Opěr-
ná zeď byla tehdy v majetku státu, TJ Kovofiniš 
pozemky s opěrnou zdí užívala od roku 1978 do 
roku 2001, nyní je má v užívání Tenisový klub 
Ledeč nad Sázavou. 

TJ Kovofiniš je významnou sportovní organiza-
cí ledečského regionu. Má v současnosti téměř 
1000 členů zapojených v šesti oddílech. Fotbalo-
vý oddíl při 427 členech má 7 družstev působících 
v krajských soutěžích, z toho 5 mládežnických. 
Házenkářský oddíl má 222 členů, 9 družstev, 
z toho 7 mládežnických a 2 družstva dospělých 
hrajících 2. ligu! Město Ledeč nad Sázavou kaž-
doročně přispívá na činnost TJ Kovofiniš a stojí 
jednoznačně o její působení ve městě a regionu. 
Sportovní vyžití mládeže prostřednictvím TJ Ko-
vofiniš má obrovský význam při její výchově, vol-
nočasových aktivitách i protidrogové prevenci. 

Vedení TJ Kovofiniš se nedokázalo doposud 
s tvrdostí rozsudku smířit. Cítí to jako velkou ne-
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spravedlivost. Každý z funkcionářů TJ pracuje 
nezištně a obětavě na zajištění základních každo-
denních potřeb organizace, mnohý z nich pro to 
obětovává nejen svůj volný čas, ale mnohdy 
i svoje peníze. 

Vzhledem k milionové výši těchto nákladů ne-
bylo v silách TJ Kovofiniš uvedený dluh uhradit 
a Úřad pro zastupování státu ve věci majetko-
vých pohrozil počátkem roku 2007 TJ exekucí 
majetku. Předseda TJ Kovofiniš pan Otto Vo-
pěnka se proto ve spolupráci se starostou města 
obrátil na UZSVM pracoviště H. Brod se žádostí 
o umožnění splátkového kalendáře. UZSVM po 
prověření majetkových poměrů TJ se rozhodl 
této žádosti vyhovět a navrhl dohodu splátkové-
ho kalendáře na dobu tří let. Exekuce majetku TJ 
Kovofiniš byla tedy zažehnána, milionový dluh 
je možno splácet po částkách, které jsou však stá-
le mimo možnosti TJ, neboť TJ Kovofiniš pracu-
je s ročním rozpočtem 1,8 mil. Kč, dotace 
z ČSTV činí 108 tisíc korun, dotace od města se 
dosud pohybovala kolem 200 tisíc korun, proná-
jmem svých budov a prostor dokáže TJ získat cca 
700 000,- Kč a zbytek tvoří dary a příspěvky 
sponzorů. I tak TJ hospodaří s roční ztrátou přes 
200 tisíc korun. Bez pomoci města tedy není v si-
lách TJ milionový dluh zaplatit. 

Následky orkánu v Ledči nad Sázavou 
Vichřice o síle orkánu, která se přehnala ve dnech 

18.-19. 1. 2007 naším krajem, neušetřila ani naše 
město. Jednotky hasičů v kraji Vysočina vyjely cel-
kem ke 334 událostem. V Ledči samotné bylo za-
znamenáno událostí 17. Povětšinou se jednalo 
o odstraňování stromů spadlých přes vozovky. Jde 
však o velice nepřesné číslo, neboť se jednotky ces-
tou k jedné oznámené události a zpět musely doslo-
va prořezávat desítkami dalších spadlých stromů. 
Šlo tedy o tzv. vícenásobné zásahy, které jsou vy-

kazovány jako zásah jeden. Popadané stromy způ-
sobovaly nejen neprůjezdnost komunikací, ale po-
škozovaly i telefonní a elektrické vedení. Rovněž 
se zasahovalo na střechách se strženou střešní kry-
tinou, které se zajišťovaly a překrývaly plachtami. 
Poslední zásahy proběhly ještě v sobotu 20. 1 .Jed-
nalo se opět o provizorní opravy střech a odstraňo-
vání stromů z komunikací. 
V městských lesích došlo ke škodám hlavně na 
Šeptouchově (cca 100 m2) a v Háji (cca 250 m2), 
kde popadané stromy poškodily chatkový tábor 
u ústavu sociální péče. Poškozeny byly též stře-
chy garáží na Stínadlech, střecha rodinného 
domku čp. 702 u hradního mostu a lyžařská chata 
na Melechově. 

Soupis a vyčíslení škod předal ledečský odbor 
životního prostředí dne 8. února 2007 na Krajský 
úřad kraje Vysočina, který bude následně uplat-
ňovat společný požadavek kraje na stát o náhra-
du škody způsobené lednovým orkánem. 

Nové zabezpečení muzea 
Nový elektronický zabezpečovací systém měst-

ského muzea na ledečském hradě jsme na přelo-
mu roku nainstalovali za finanční pomoci grantu 
z kraje Vysočina. Jedná se o bezdrátovou variantu 
zabezpečovacího systému z výrobního programu 
firmy Jablotron, který po výběrovém řízení dodal 
a zprovoznil pan Jan Zika ze Sněte. V první etapě 
byly zabezpečeny místnosti v přízemí muzea a ná-
sledné po dohodě s vedením krajského muzea, od-
kud máme vypůjčeny mnohé exponáty, 
i depozitní místnosti v patře nad muzeem. Funkč-
nost zařízení byla řádně vyzkoušena, nastavena 
potřebná citlivost jednotlivých snímačů, bezpeč-
nostní hlášení a bezpečnostní kódy pro přístup po-
volaných osob. Zařízení je nyní plně funkční 
a chrání muzejní exponáty. -sv-
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SVATÝ MATĚJ 
Na sv. Matěje lidské srdce okřeje. 
Původně byl zřejmě jedním ze 72 učední-

ků Páně. Po Kristově nanebevstoupení byl 
losem určen místo zrádného Jidáše apošto-
lem. Hlásal evangelium v Palestině, Malé 
Asii i Africe. Další zprávy chybějí, podle le-
gendy mu sekerou uťali hlavu; sekera patří 
k jeho atributům a stal se proto kromě jiného 
i patronem tesařů a řezníků. SNAD S NÍM 
SOUVISÍ I PRANOSTIKA, KTERÁ 
TVRDÍ, ŽE SVATÝ matěj seká ledy. Ve 
střední Evropě byl ve středověku velice uctí-
ván, neboť je jediným apoštolem, který je 
pohřben ve střední Evropě (v Trevru). Odtud 
se dá vysvětlit obliba staročeského křestního 
jména Matěj. 

Někdy se den sv. Matěje považoval za ko-
nec zimy (říkalo se, že Matěj láme ledy). 
Toho dne se věštil zdar žní, úspěch sňatku, 
předpovídalo se počasí a předvídala se i smrt. 
Sv. Matěji náleželo zvláštní místo mezi hos-
podářskými pověrami. Za jeho pomoc jako 
patrona úrody ovoce prosil hospodář a někdy 
i děti, které musely i jít bosy. Všichni se spo-
lečně modlili a potom třásli každým stromem 
v sadu, jinde děti tloukly ověnčenou vařeč-
kou do ovocných stromů. - „Prosím, prosím 
svatého Matěje, nám ať ovoce hojného do-
přeje, kamkoli v zahradě hlas můj se rozle-
j e " 

Pro Pražany měl svátek sv. Matěje vždy 
zvláštní význam - toho dne se konala první 
jarní pouť, jejíž tradice se uchovala do dneš-
ka. Matěje - k vesnu naděje. 

POPELEČNÍ STŘEDA 
Popeleční (či také lidově Škaredou, Čer-

nou, Bláznivou, Adamovým dnem) středou 
začínalo již od 7. století dodržované 
40denní období půstu. Lidé se sešli v kostele 
na tiché mši. Od Popeleční středy byl obraz 
na hlavním oltáři až do Gloria na Bílou so-
botu zakryt fialovým plátnem. V některých 
krajích nazývali toto plátno „Hungertuch", 
což v němčině znamená „hladové sukno", 
protože symbolizovalo půst. Mnozí věřící se 
přizpůsobovali postu i oděvem; ženy odklá-
daly pestré šátky, barevné fěrtochy a nosily 
tmavé oděvní součástky. Lidová víra tvrdi-
la, že požehnaný popel přináší poli úrodu. 
„Na den Popelce jest divné, co se na mno-
hých místech děje; panny kterékoli celý rok 
do tance chodily, od mládencův bývají tu 
shromážděny a k pluhu místo koní zapraže-
ny jsouce, s píšťákem (pištcem), který na 
tom pluhu pískajíc sedí do řeky nebo do je-
zera taženy bývají." (Kniha Aubana-Miro-
tického z roku 1579) 

V okolí Ledče nad Sázavou chodil na Po-
peleční středu po domech směšně oblečený 
muž s rozsvícenou lucernou a vysvětloval, 
že hledá ztracený masopust. Prosil, aby mu 
povolili po něm pátrat. K veselí všech pro-
hlížel kouty; za tu taškařici dostal výslužkou 
zbytky z masopustního hodování. 

O Popeleční středě žehnal kněz věřícím 
a na čele jim svěceným popelem značil kří-
žek (doloženo již v 11. století). To ovšem 
nebránilo mužům, aby se po cestě z kostela 
nestavili v hospodě na skleničku „splách-
nout popelec". V okolí Hradce Králové 
muži věřili, že napití kořalky je bude v létě 
chránit před štípáním much a komárů. 

Letošního roku připadá Popelec na 
21. února, což je 52. den roku 2007. V tento 
den roku 1916 začala bitva u Verdunu - nej-
krvavější bitva první světové války, v roce 
1902 zemřel český cestovatel Emil Holub 
a narozeniny oslaví český herec a vlastně 
náš soused - Bohumil Švarc. Blahopřejeme. 

LEDEČSKÝ SLAVÍČEK - 26. ROČNÍK 

Dne 31.1. 2007 se v sále DDM konalo místní kolo pěvecké soutěže Ledečský slaví-
ček. Sešlo se na 30 soutěžících, kteří byli rozděleni podle věku do tří kategorií. V poro-
tě usedli paní Kroutilová, paní Tůmová, pan Pavlíček. Malé zpěváčky přišlo podpořit 
asi 30 diváků, zejména rodičů a prarodičů. Hlavní ceny věnoval starosta města pan 
Vrba, které osobně předal. Atmosféra v sále byla báječná, atak všichni soutěžící i divá-
ci strávili příjemné odpoledne. 
Výsledky první kategorie: 
1. místo - Casková Adéla, 2. místo - Vávrová Karolína, 3. místo - Červenková Lucie. 
Výsledky druhé kategorie: 
1. místo - Veletová Anna, 2. místo - Hamajdová Barbora, 3. místo - Vrbová Štěpánka. 
Výsledky třetí kategorie: 
1. místo - Ulrichová Lucie, 2. místo - Pfefferová Pavla, 3. místo - Čepková Martina. 
2. Na podzim se těšíme na další kolo naší pěvecké soutěže. 

Za DDM Marcela Mainerová 

TJ Sokol Ledeč n. S. pořádá v místní sokolovně 
v pátek 23. března od 20 hod. 

Š I B Ř I N K Y maškarní ples 
Hraje: Melodie 

Tombola: 1. cena - televizor úhl. 55 cm. 
Vstupné: 100rKč 

Předprodej vstupenek: Informační centrum Ledeč n. S. 
Začátek předprodeje 1.3. 2007 

Informace: 603 823 181 

^ ( t /tpc ^fk ^Bk ^Pr ^k ^Pt ^ f r ^ ^ ^Mfk ^pr 

Katolické společenství dětí a mládeže 
Vás zve na 

v neděli 18. 2. 2007 ve 14.00 hod. 

ve farním sále v Ledči nad Sázavou - Mlýnská m 

Ceká vás spousta her, bohatá tombola a volba nej krásnějších masek 

Těšíme se na vás 

vstupné dobrovolné tombola 5,-Kč 

ŷ Jřr ^ J r / ^c M ^ ^ 

10 



Stacionář Petrklíč v roce 2006 
Stacionář Petrklíč byl v roce 2006 zcela naplněn uživateli, plánova-

nou kapacitu 15 jsme překračovali o 3 uživatele, proto se musíme v tom-
to roce snažit poohlédnout po větších prostorech, či nějaké místnosti 
v blízkosti Petrklíče na rehabilitační dílny, kam by mohli docházet 
schopnější uživatelé našich služeb. 

Z předběžného průzkumu do dalších let je patrné, že se počet potenci-
onálních uživatelů bude i nadále zvyšovat, budeme-li chtít všechny 
uspokojit, musíme zvýšit kapacitu jak prostorovou, tak i co do počtu za-
městnanců. Těch v současnosti pracuje ve stacionáři 9. 

V roce 2006 jsme pořádali, či jsme se účastnili mnoha společenských 
akcí, jak pro uživatele našeho zařízení, tak i pro širokou veřejnost. Výčet 
akcí 2006 je následující: 
Leden - přivítali jsme návštěvu charitních organizací z Německa 
Únor - Masopustní průvod městem v režii Petrklíče 
Březen - účast na karnevalu v ZŠ - pořádán ZŠ 

- diskotéka se slavnostním obědem v restauraci Růžek 
Duben - beseda s Policií ČR ve stacionáři 

- Kutná Hora - poznávací výlet 
- Fauna Pavlov - výlet 
- Český Šternberk - výlet 

Květen - účast na Sportovním dnu ZŠ - pořádán ZŠ 
- ZOO Jihlava-výlet 
- účast na 11. ročníku „Chceme žít s vámi" - koncert Sazka 

aréna Praha 
Červen - 4. výročí Petrklíče v areálu MŠ - přítomno asi 100 lidí 

- Josefodol - opékání buřtů - výlet 
- Spací noc ve stacionáři - spalo osm dětí 
- dostali jsme sponzorským darem od Kovofiniš KF hou-

pačku na zahradu 
- návštěva z Německa 

Červenec - ozdravný pobyt v Horním Bradle - 64 osob 
Srpen - vymalovali jsme na vlastní náklady prostory Petrklíče 
Září - účast na Václavské pouti - Světlá nad Sázavou 

- Karuzošou - pěvecká soutěž - přítomno 10 zařízení z celé 
republiky 

- účast na Paralympiádě - Chotěboř - pořádána Fokusem 
- Pavlíkov - opékání buřtů, jízda na koni 
- Václavská pouť - Praha 

Říjen - poznávací výlet - Praha 
- oslava Lukášových 20. narozenin - asi 60 lidí 
- exkurze - Zelivka, úpravna vody 

- ZOO Jihlava-výlet 
- za přispění několika ledečských firem nám pan Jiří Souček 

ml. postavil zahradní altán u pískoviště MŠ 
Listopad - Svatomartinský lampionový průvod městem v režii stacio-

náře 
- dostali jsme nové auto - Fiat Scudo 
- účast na výstavě obrazů Golčův Jeníkov - výlet 

Prosinec - Mikulášská besídka 
- návštěva z Německa 
- Vánoční besídka 

Pravidelně každý měsíc chodíme minimálně najedno divadelní před-
stavení. Navštívili jsme také mnoho místních výstav jak v ledečské sy-
nagoze, tak na Hradě. Pravidelně každý týden zavítáme do městské 
knihovny a občas i do místní cukrárny. 

Podařilo se nám během roku získat také větší množství sponzorských 
darů, některé se použily na provoz stacionáře, jinými jsme přispěli na-
ším uživatelům na úhradu nákladů za dopravu. Je třeba poznamenat, že 
uživatelé služeb ve stacionáři pochází 4 z Ledče n. S., Obrvaně, Bohu-
milic, Hněvkovic, Ostrova, Vlkanova, Světlé n. S., Dolní Březinky, 
Bělé, Chřenovic, Dolních Královic, Trhového Štěpánova, Malovid 
a 2 z Čechtic, přičemž z celkového počtu 18 uživatelů našich služeb je 
7 imobilních. 

Děkujeme všem ochotným lidem, kteří nás podporují, ať už sponzor-
skými dary, dobrovolnou pomocí, dobrou radou nebo pouhým povzbu-
zením. Děkujeme Městu Ledči na Sázavou i okolním obcím za trvalou 
podporu a příspěvky na činnost. Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

Ples pro obyčejné lidi 
Město Ledeč nad Sázavou, TJ Sokol a stacionář Petrklíč pořá-

dají dne 3. března 2007 od 20.00 hodin v ledečské Sokolovně 
Ples pro obyčejné lidi, který by měl navázat na plesy lidí dobré 
vůle pořádané v nedávné minulosti městem a Oblastní charitou. 

Ples zahájí vystoupení mažoretek, k tanci a poslechu bude 
hrát Vysočina a Ledečanka, o tombolu a občerstvení se postará 
TJ Sokol se stacionářem Petrklíč, kterému bude věnován výtě-
žek z plesu. 

Vstupné je 100,- Kč. Předprodej vstupenek zajistí stacionář 
Petrklíč a Informační centrum. Přijďte se dobře pobavit a záro-
veň podpořit akci s charitativním zaměřením. Iveta Vrbová 
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Nové trendy nakupování 
Společnost Devo Group, a.s., začala s budo-

váním outletového centra Exit 66. Je situová-
no na 66. kilometru dálnice Dl v lokalitě 
Brzotice-Loket a dokončeno by mělo být do 
konce tohoto roku. 

Outlet je druh obchodního centra, kde zá-
kazník nakupuje zboží kvalitních značek vý-
razně levněji než v samotných prodejnách. 
Slevy na jednotlivé produkty začínají u 30 %, 
ale mohou se vyšplhat až na 90 % původní 
částky. První outletová centra vznikla v 80. le-
tech minulého století ve Spojených státech, 
kde se značkoví výrobci takto zbavovali pře-
bytků. V České republice zatím existuje jediné 
- v Hatích na jižní Moravě. 

Motivací, proč nakupovat v outletu, je sa-
mozřejmě výrazná sleva. Tu prodejci poskytu-
jí zejména proto, aby uvolnili místo ve 
značkových prodejnách novým sezónním ko-
lekcím. Do outletů se umísťují také obchodní 

vzorky, nerealizovaný export a v některých 
případech i zboží horší kvality. Kupující tady 
získávají oblečení, obuv a doplňky od věhlas-
ných firem za mnohdy nevídaně nízké ceny. 

Umístění u dopravní tepny. „Na základě za-
hraničních zkušeností bylo předem jasné, že 
jedním z hlavních parametrů budoucího úspě-
chu je geografická dispozice," říká Executive 
Project Manager David Werry. „Principem 
outletů totiž není umístění ve velkých městech 
či v jejich okolí, kde je obrovská saturace trhu 
komerčních prostor, nýbré v blízkosti vý-
znamné dopravní tepny. V České republice je 
tímto dopravním tahem frekventovaná dálnice 
Dl z Prahy do Brna, po které se denně v obou 
směrech přepraví kolem 80 tisíc lidí." Outleto-
vé centrum Exit 66 je proto situováno v lokali-
tě Brzotice-Loket, na 66. kilometru dálnice Dl. 
Přibližně 70 % z celkových 18 tisíc m2 bude 
určeno módě, 15 % restauracím a rychlému 
občerstvení. Zbývající prostory budou věno-
vány službám, volnému času a domácnosti. 
Projekt, jehož hodnota se pohybuje kolem 
dvou miliard korun, zahrnuje také 1075 parko-
vacích míst. 

V České republice by se jednalo o první 
projekt, na kterém by společnost v zemích bý-
valého východního bloku spolupracovala. 
Nejbližším outlet centrem, které společnost 
McArthurGlen spravuje, je oblíbený Parndorf 
u Vídně. 

Vojislav Sparavalo, generální ředitel 
a předseda představenstva Devo Group, je záj-
mem společnosti McArthurGlen potěšen. 
„Jsem přesvědčen, že díky spolupráci se spo-
lečností McArthurGlen bude náš projekt první 
volbou pro přední mezinárodní značky usilují-
cí o přítomnost v outlet sektoru v tomto regio-
nu. Bezkonkurenční historie společnosti 
McArthurGlen, pokud jde o růst prodeje a vý-
nosu jejích nájemců v různých zemích Evro-
py, zajišťuje účast nejprestižnějších značek." 

Zkrácený příspěvek 
z Hospodářských novin z 31. ledna 2007 

JSTE ZAMĚSTNANÁ? 
• Jste nezaměstnaná? 
• Končíte mateřskou dovolenou? 
• Budete měnit zaměstnání? 
• Neumíte používat počítač a nemáte přístup na Internet? 
• Chcete si prohloubit znalosti a dovednosti, uvědomit si vlastní schopnosti, získat větší 

sebevědomí? 
• Potřebujete poradit? 
• Pak jsou služby Informačního a poradenského centra určeny vám. V rámci projektu 

jsou zdarma! 
Poradenství: 
InPc poskytuje několik forem individuálního poradenství, které je zaměřeno zejména na: 
• Pomoc při řešení problémů souvisejících s hledáním zaměstnání 
• Individuální konzultace z oblasti právní, pedagogické, psychologické a sociální s cí-

lem vyřešit krizovou situaci, nebo potřebu 
• E-mailové nebo telefonické konzultace v oblasti právní a sociální 
• Poskytování informací z interní databáze sociálních služeb a z Internetu 
Volný Internet: 
Každou středu umožňuje InPc využití učebny VT uživatelům pro: 
• Přístup k výpočetní technice, zejména pro možnost vyhledání práce prostřednictvím 

Internetu 
• Dále je možno využít VT a Internet ke zpracování důležitých osobních dokumentů (na-

příklad životopis, žádost o místo atd...) 
• internet je možné využít též ke stažení studijních materiálů směřujících k osobnostní-

mu rozvoji uživatele 
Centrum Vám nabízí: 
Konzultační semináře: 
Jsou realizovány formou besed, přednášek a kulatých stolů na aktuální témata. Konzul-
tační semináře probíhají v InPc v Havlíčkově Brodě, ale také formou výjezdních seminá-
řů po celém regionu Vysočina. 
Motivačně-orientační kurz: 
Program je zaměřen zejména na pomoc nezaměstnaným ženám při návratu do zaměstná-
ní. Kurzy se konají po dobu tří měsíců, a to vždy dva dny v týdnu po čtyřech hodinách, 
z čehož jsou vždy čtyři hodiny věnovány práci s počítačem. 
E-learning: 
InPc nabízí svým uživatelům také netradiční formy celoživotního vzdělávání. Studium 
prostřednictvím Internetu není časově, ani místně vázané. Uživatelé mohou využívat při-
pojení na Internet v knihovnách, z domova a podobně. 
Klubová činnost: 
V rámci InPc zahájil činnost také klub pro nezaměstnané ženy a maminky na mateřské 
dovolené. Klub „Už nejsem sama doma" se koná pravidelně dvakrát do měsíce v dopo-
ledních hodinách. Program si připravují samy účastnice. 
Termíny a témata jednotlivých aktivit najdete na webových stránkách www.rovnesan-
ce.cz v rubrice kalendář akcí, nebo Vám je sdělí InPc. V případě dotazů neváhejte kon-
taktovat pracovníky InPc osobně, písemně, telefonicky, případně zašlete e-mail. 
Nabízené aktivity jsou v rámci projektu poskytovány zdarma. 
Český svaz žen, kraj Vysočina Návštěvní hodiny: 
Horní 197 Pondělí 9-12; 14-16 hod. 
580 01 Havlíčkův Brod Úterý 9-12 hod. 
tel: 569 428 879 Středa 9-12; 14-16 hod. 
Fax: 569 428 879 E-mail: inpc.hb@csz.cz Čtvrtek 9-12 hod. 
MOPPS - Modelový program podpory slaďování rodinného a profesního života - Kraj 
Vysočina 
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SEZNAM OBECNÍCH URADU 
Obecní úřad Bělá 
Starosta: Pavel Lhoťan 
tel. obec: 569 721 238 
mobil: 724 189 751 

Místostarosta: Petr Flekal 
mobil: 608 084 242 

Hospodář: Marie Kalhotková 
mobil: 777 734 000 

Zastupitelé: Milan Tvrdík 
Jiří Prchal 
Zdeněk Kalhotka 
Pavel Černý 
Aleš Buchta 

Obecní úřad Bohdaneč u Zbraslavi 
Starosta: Ing. Jaromír Juna 
tel. obec: 327 591 528 
mobil: 604 211 001 

Místostarosta: Josef Hlava 
mobil: 604 211 029 

Hospodář: Stanislava Benešová 

Zastupitelé: Jan Mudroch 
Ing. Jan Miěánek 
Radek Zich 
Jan Veleta 
Milan Dlouhý 

Obecní úřad Bojiště 
Starosta: Jan Cihlář 
tel. obec: 569 726 414 
tel. domů: 569 721 688 
mobil: 777 778 016 

724 201 230 

Místostarosta: Marie Urbanová 
tel. domů: 569 726 596 

Hospodář: Marie Sekotová 

Zastupitelé: Otakar Holý 
Václav Švanda 
Miloš Roček 
Miroslav Kluch 
Stanislav Čech 

Obecní úřad Číhošť 
Starosta: 
tel. obec: 
mobil: 

Jiří Novák 
569 739 265 
724 273 252 

Místostarosta: Ing. Josef Cihlář 

Hospodář: 
tel. domů: 

Zastupitelé: 

Lenka Tvrdíková 
569 730 308 

František Vavřička 
Josef Urban 
František Cihlář 
Luboš Maisner 
Miroslav Rauer 
Marie Srbová 
Ing. Josef Zounek 

Obecní úřad Hněvkovice 
Starosta: 
tel. obec: 
tel. domů: 
mobil: 

Václav Šťastný 
569 722 534 
569 722 518 
604 360 546 

Místostarosta: Josef Rajdl 

Hospodář: 

Zastupitelé: 

Jitka Rajdlová 

Miroslav Peroutka 
Jaroslav Pfeffer 

Jan Veleta 
Martin Hořejš 
Jaroslav Smejkal 
Jiří Šťastný 
Vladimír Doležal 

Obecní úřad Horní Paseka 
Starosta: Marcel Pašek 
tel. obec: 569 738 180 
mobil: 602 187 695 

Místostarosta: Jan Jindra 
mobil: 723 140 589 

Hospodář: Jana Fotrová 

Zastupitelé: Pavel Hrubý 
Jiří Peroutka 
Zdeněk Chlád 
Radek Beneš 
Josef Blažek 

Obecní úřad Hradec 
Starosta: Hana Hoskovcová 
Místostarosta: Jiří Vosika 

Zastupitelé: Jaroslav Pravec 
Jiří Malimánek 
Jiljí Čmedla 
Josef Kadleček 
Marie Benešová 

Obecní úřad Chřenovice 
Starosta: Jaromír Karel 
tel. obec: 569 721 211 
mobil: 724 175 627 
tel. zaměstnání: 569 771 228 

Místostarosta: Josef Fejfar 
mobil: 724 079 571 

Hospodář: Jana Pospíšilová 
mobil: 737 664 061 

Zastupitelé: Věra Štecherová 
Josef Zelený 
Milan Novák 
František Voskovec 
Jaroslav Kafka 

Obecní úřad Jedlá 
Starosta: 
tel. obec: 
mobil: 
tel. zaměstnání: 

Jiří Brož 
569 726 725 
606 321 181 
569 726 074 

Místostarosta: Petra Omalenčuková 
mobil: 777 203 092 

Hospodář: 
mobil: 

Miloslava Hrochová 
723 420 997 

Zastupitelé: Miroslav Holoubek 
Dagmar Pešková 
Ladislav Kranda 

Obecní úřad Kamenná Lhota 
Starosta: 
tel. obec: 
mobil: 

Místostarosta: 
tel. domů: 
mobil: 
tel. zaměstnání: 

Hospodář: 
mobil: 

Zastupitelé: 

Jaroslav Doležal 
569 738 260 
606 314 978 

Vladimír Med 
569 738 254 
732 743 753 
569 771 164 

Šárka Janáková 
723 335 956 

Mgr. Jaroslav Šťastný 
Zdeňka Urbanová 

Ladislav Krupka 
Mgr. Petr Hořejš 
Ladislav Kluch 

Obecní úřad Kouty 
Starosta: Miloslav Harant 
tel. obec: 569 738 124 
tel. domů: 569 738 150 
mobil: 721 464 042 

Místostarosta: Václav Horák 
tel. domů: 569 738 177 

Hospodář: Ludmila Štěpánková 
tel. zaměstnání: 569 729 521 

Zastupitelé: Jaroslava Urbanová 
Jiří Štěpánek 
Eva Kociánová 
Luboš Misar 
Miloslav Pecha 
Jiří Chlád 
Josef Nekola 

Obecní úřad Kozlov 
Starosta: Josef Borovský 
mobil: 603 571 855 
tel. zam.: 569 721 930 

Místostarosta: Josef Bouma 
mobil: 739 735 197 
Hospodář: Soňa Horajsová, DiS. 
mobil: 605 764 383 

Zastupitelé: Luboš Vavřička 
Josef Rut 
Pavel Malimánek 
Josef Tvrdík 
Marie Horajsová 

Obecní úřad Kožlí 
Starosta: Václav Husák 
tel. obec: 569 721 735 

569 721 135 
mobil: 724 173 715 

Místostarosta: Bohuslav Prchal 
mobil: 728 386 062 

Hospodář: Jana Cípová 

Zastupitelé: Josef Vojíř 
Ludmila Michková 
Josef Pecha 
Karel Vojíř 
Petr Burgej 
František Cervín 
Jindřich Javorský 
Josef Jenčík 
Jiří Storož 
Dagmar Urbanová 
Ing. Jitka Dvořáková 

Obecní úřad Kynice 
Starosta: Stanislav Prášek 
mobil: 606 477 379 
tel. zam.: 569 720 996 

Místostarosta: Bohumil Vosyka 
mobil: 607 127 947 

Hospodář: Hoskovcová Stanislava 
mobil: 777 142 488 

Zastupitelé: Ing. Marie Jiráková 
Karel Krajanský 
Jiří Jelínek 
Ladislav Jelínek 
Stanislav Prášek 
Bohumil Vosáka 
Roman Matějka 

Pokračován í příště 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Aronová Viktorie 
Juklíčková Eliška 
Fantová Karolína 
Soldát Vítek 
Úmrtí: 
Křištová Antonie 
Vojířová Emilie 
Pavlišta Milan 
Výročí: 
70 let: 
Urban Bohumil - 8 . 2 . 
Vrbičky Josef - 1 6 . 2 . 
Ing. Slavíček František - 22. 2. 
75 let: 
Bušková Milada - 7. 2. 
Šimůnková Jiřina - 1 6 . 2 . 
85 let: 
Forejtová Stanislava - 22. 2. 
92 let: 
Syrovátka Josef - 17. 2. 
Svatby: 
Benda Jiří - Málková Lenka 

ČISTĚNÍ KOBERCŮ, 
sedacích souprav, interiérů automobilů, 
montáž, žaluzií, stínící techniky, sítí proti 
hmyzu a těsnění do oken. 
Volejte: 723 22 97 67, 569 48 21 62 

KOUPÍM 
Větší množství sena (min. 10 q), dále koupím 
labutího housera nebo prodám labutí husu. 
Tel.: 739 928 120 (volat mezi 19-20 hod.) 

Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou poděko-

vat členům ledečského hasičského sbo-
ru za profesionální a obětavou pomoc 
při odklízení následků větrné smrště 
v noci z osmnáctého na devatenáctého 
ledna 2007, která zničila střechu našeho 
rodinného domu. 

Rodina Pipkova 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
Městskému zastupitelstvu za blahopřá-
ní k mým kulatým narozeninám. 

Děkuji. Zdenka Radošová 

Děkujeme všem příbuzným a zná-
mým, kteří se letos v lednu naposledy 
přišli rozloučit s paní MARIÍ 
ROZKOŠNOU z Ledče n. S. 

Rodina 

RESTAURACE CENTRÁL 
V LEDČI N. S. PŘIJME 

kuchaře(ku) s nástupním platem 15 000,-
Kč. Požadujeme praxi v hotovkové a mi-
nutkové kuchyni a samostatnost na provo-
zu. Dále číšníka, servírku pro turnusové 
směny. Možnost přespání v restauraci. 
Dotazy přímo v restauraci nebo na telefo-
nu: 603 528 116. Nástup možný ihned! 

AKCE REBEL 
- SOUTĚŽÍME S REBELEM -

AKCE REBEL 
Od 15. února 2007 PIVNICE CENTRÁL 

rozjela akci REBEL, kde zákazníci 
budou mít možnost získat 
„rebelovskou vstupenku 

Přijďte si s námi zasoutěžit 
a užít si dobrého piva! 

NÁŘADÍ & STROJE 

SVITEK 
PRODEJ * SERVIS 

Prodám větší množství použitých jízd-
ních kol (20-60 ks). Dále mohu ze za-
hraničí jedenkrát za měsíc (v zimním 

období) dovézt lyže. Nabízím možnost 
stálé spolupráce, ceny dohodou, solid-

ní jednání. 
Kontakt: 737 668 040. 

CO NEMÁME - SEŽENEME! 

ZAVEDENÁ STAVEBNÍ FIRMA 
PŘIJME 

PRACOVNÍKY I CELÉ ČETY 
(zaměstnance nebo osoby s ZL) 

profese: 
zedník / montér SDK / pomocný dělník 

pracovník pro zateplování budov 
Nabízíme: dobré platové podmínky 

celoroční zajištění zakázek 
zaměstnanecké výhody 
dobrý kolektiv 

Volejte 604 201172 

B E T L É M S K Á H V Ě Z D A 
Na svátek Tří králů uspořádala ledečská farnost společně s divadel-

ním spolkem Mimochodem tradiční „Putování za betlémskou hvězdou" 
na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 

Společně s mudrci od východu jsme připutovali až k betlémské stáji, 
abychom si tak připomněli narození Ježíše Krista. Kůry andělů pěli „Glo-
ria", aby celému světu byla zvěstována tato velká událost. Králové předali 
malému Ježíškovi vzácné dary, pasáčci též přispěli vším, co měli. Na zá-
věr všechen shromážděný lid zapěl koledu Narodil se Kristus Pán. 

Tato slavnost má též charitativní charakter. Darovaných 5800,- Kč 
bylo předáno ledečskému stacionáři Petrklíč. 

Nezbývá tedy, než vzdát upřímný dík všem ochotným dárcům i všem, 
kteří se jakýmkoli způsobem na této akci podíleli. Jmenovitě musím po-
děkovat Oblastní charitě, která vyřídila povolení uzavření náměstí 
a místnímu oddělení Policie ČR a hasičům, kteří při uzavření náměstí 
dobře asistovali. Jiří Vondráček 

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