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SLOVA K NOVÉMU ROKU 
Vstupujeme do nového roku 2007 a zároveň také vstupujeme do nového volebního období. 

Nové zastupitelstvo města vzešlé z říjnových komunálních voleb se stačilo za dva měsíce sejít 
ke třem svým jednáním, rada města zasedala již čtyřikrát. Závěr roku v zastupitelských orgá-
nech bývá totiž vždy pln očekávání, práce a také vystřízlivění. Očekávání kolik peněz nám 
ještě v závěru roku z daňových příjmů nateče, práce s uzavřením a zvládnutím účetního roku 
a vystřízlivění z předpokládaných rozpočtových výhledů a nenaplněných priorit. 

V našem městě se podařilo v uplynulém roce 2006 realizovat opět řadu akcí. Hned z kra-
je roku otevřít zrekonstruovanou smuteční obřadní síň a dobudovanou tribunu na zimním 
stadionu. Následovala několikaměsíční generální rekonstrukce Koželské ulice a přilehlých 
chodníků, rekonstrukce sociálního zařízení na vlakovém nádraží, oprava schodiště ke hradu, 
velice potřebné zabezpečení skalních masivů pod hradem a na Šeptouchově, oprava Hřiště 
pro všechny, plynofikace školních kotelen, opravy ve školní kuchyni, dobudování podlahové 
plochy za mantinely na zimním stadionu, demolice tržnice u kina a bývalého zahradnictví za 
zimním stadionem, demolice a následná výstavba lávky u Sokolovny, řada drobných oprav ko-
munikací, obnova nátěrů ocelových konstrukcí a zábradlí po celém městě. Dokončili jsme též 
rozsáhlé sadové úpravy v Háji. Mimo to jsme přispěli na dokončení výstavby nové tělocvičny 
u internátu a řadě městských organizací a spolků na činnost. Udrželi jsme v našem městě RZS 
(záchranku) a LSPP (pohotovost), Finanční úřad a Policii, zasadili se o vyřešení situace v ulici 
J. Haška. Přivítali jsme v našem městě řadu významných politiků a ministrů, podávali jsme 
o našem krásném městě časté zprávy v médiích. 

Rok 2006 nám však přinesl i nepříjemné události. Přívaly sněhu z počátku roku provětraly 
nepříjemně městskou kasu, prověřily řádně zimní údržbu a střechy veřejných budov. Museli 
jsme také z jara chtě-nechtě pokácet stoletou smuteční vrbu u mostu. Jarní povodeň na řece 
Sázavě dosáhla tentokrát úrovně stoleté vody, zaplavila ve dvou po sobě jdoucích vlnách 
centrum města, způsobila pětimilionové, dodnes neodstraněné škody na městském majetku. 
Dva dni před povodní jsme byli nuceni pro špatný technický stav uzavřít provoz prodělečného 
městského kina a čelit proto protestům občanů. V květnu došlo ke zbytečně vyhrocenému 
sporu o zachování pelyňku metlatého na skalách pod ledečským hradem, aby o měsíc později 
varovné zřícení kamenů na dvorek rodinného domku v Pivovarské ulici potvrdilo opodstat-
něnost zabezpečovací akce. Ledečští fotbalisté nám po jaru sestoupili z krajského přeboru, 
postihla nás také průtrž mračen, kulový blesk a menší povodeň v srpnu. V závěru roku se nám 
nevyhnul ani požár a řádění divočáků. 

Chci též v krátkosti připomenout, že v uplynulém roce jsme absolvovali i dvoje volby. 
S těmi prvními se celá naše politická scéna dodnes vyrovnává, ty druhé, komunální, potvrdily 
s jasnou převahou správnost cesty nastoupené v našem městě v únoru 2004. 

Tak už to ale v životě chodí, mnohé se podaří a něco taky nevychází. Přejme si aby v tom 
novém roce zdařilé akce opět převažovaly. Magická sedmička na konci letopočtu by mohla být 
po celý rok šťastným symbolem pro nás všechny. 

Společně s místostarostou Jaroslavem Doležalem děkujeme všem ledečským voličům za 
projevenou podporu a přízeň a doprovázeni tajemníkem ing. Vladimírem Molínem přejeme 
všem ledečským občanům, obyvatelům přidružených obcí a čtenářům Ledečských novin do 
nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 

Stanislav Vrba, starosta města 

ČTĚTE NA STRANĚ: 
Statistika obyvatel str. 3 
Divoké prase str. 4 
Informační servis str. 6 -7 
Ledečské lávky str. 8 
Pozvánka na PLES str. 9 -10 
Nově k veterináři str. 11 

Základní škola Ledeč nad Sázavou 

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ 
pro školní rok 2007/2008 
Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2007/2008 

Základní školy Ledeč nad Sázavou 
se uskuteční 19. ledna a 20. ledna 2007 
v budově školy v Komenského ulici. 
V pátek 19. ledna 2007 bude zápis probíhat 
v době od 14.00 hodin do 17.00 hodin, 
v sobotu 20. ledna 2007 
v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin. 

Do Základní školy Ledeč nad Sázavou 
se zapisují děti z Ledče nad Sázavou 
a těchto obcí: 
Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, Hamry, Os-
trov, Hradec, Horní Hradec, Kozlov, Olešná, 
Leština, Sychrov, Sačany, Kříže, Bělá, Jedlá, 
Dobrá Voda, Chřenovice, Trpišovice, Koňko-
vice, Rejčkov a přilehlé osady, Kouty, Bojiště, 
Veliká, Vilémovice, Pavlov, Bohumilice, Se-
chov, Přemilovsko, Hlohov, Prosíčka, Nezdín, 
Kamenná Lhota. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dí-
tětem, které do 31. 8. 2007 dovrší 6 let věku. 
Výjimečně mohou být zapsány i děti mladší. 
K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský 
průkaz zákonných zástupců dítěte. 

Na I. stupni ZŠ žáci mohou navštěvovat nepo-
vinný předmět sportovní aktivity, kde se mohou 
věnovat nejoblíbenějším kolektivním sportům. 
Součástí školy je i školní družina a školní klub, 
provoz je ráno od 6.30 hodin a odpoledne do 
16.30 hodin. V činnosti ŠD A ŠK je široká na-
bídka kroužků: atletika, gymnastika, míčové hry, 
bruslení, turistika, divadelní, taneční a výtvarný 
kroužek, anglický jazyk a počítače. V průběhu 
roku se mohou děti také zúčastnit zajímavých 
výletů například do divadla, do ZOO, do plavec-
kého bazénu. 

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se 
už moc těší na nové žáky. 

Jaroslav Kosprd - ředitel ZŠ 

JEŠTĚ JE ČAS NA PŘEDPLATNÉ 
Využijte i vy nabídky, která vám zaruču-

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

Redakce 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 11. prosince 2006 
• RM schvaluje: 

- Dohodu o předčasném užívání lávky přes řeku 
Sázavu v Ledči nad Sázavou navrženou doda-
vatelem SMP ZC a.s. k termínu 18. 12. 2006. 

- změnu směrných ukazatelů RM ke dni 30. 11. 
2006. 

- prodloužení smlouvy o pronájmu plochy 
(s uvedením práva pro město využívat druhou 
stranu tabule buď na přímé vylepování plakátů, 
nebo na montáž lehké konstrukce - vitríny) na 
Husově náměstí pro umístění informační a re-
klamační tabule, na pozemku parc.č. 2215/23 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou o 2 roky s Emilem 
Tučkem, Agentura Let, Babice 201E, p. Říčany 
u Prahy. 
3a.2006/30RM-s) Rada města Ledeč nad Sáza-
vou dle § 715 občanského zákoníku schvaluje 
výměnu bytů mezi Hanou a Jiřím Dubovými, 
nájemci bytu č.5, ul. 28. října čp. 400, Ledeč 
nad Sázavou, a Hanou Buřičovou, nájemcem 
bytu č. 4, ul. 28. října čp. 400, Ledeč nad Sá-
zavou. Dle předložené písemné dohody by se 
výměna bytů uskutečnila k 31.1.2007. 

- zveřejnění záměru pronájmu nebytového pro-
storu v čp.16 na Husově náměstí. 

- p roná j em bytu II. kategorie 1+1 č.9 v ulici 
Čechova čp. 77 manželům Petrovi a Miloslavě 
Stáníčkovým a stanovuje smluvní nájemné ve 
výši 1293,- Kč měsíčně každoročně upravova-
né o míru inflace. 

- provedení stavebních úprav v ordinaci ušní, 
nosní a krční MUDr. Josefa Matějů v čp., 450 
v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou, spočí-
vající ve vybourání 1 otvoru mezi pronajatými 
místnostmi (s případným osazením zárubně 
a dveří) s úhradou nákladů formou předplace-
ného nájemného. 

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem neby-
tových prostor v domě č.p. 82 Na Mizerově 
v Ledči nad Sázavou mezi Městem Ledeč nad 
Sázavou a Základní uměleckou školou Ledeč 
nad Sázavou v předloženém znění (se symbo-
lickým nájemným 1000,- Kč/rok). 

- zveřejnění záměru města pronajmout 1 míst-
nost o ploše 13,53 m2 v domě čp. 478 v ulici 
Habrecká v Ledči nad Sázavou. 

- zveřejnění záměru města prodat pozemek PK 
1631/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

- schvaluje Zdeňku Slepičkovi prodloužení 
nájemní smlouvy k bytu č. 2/1 v ul. Čechova, 
čp. 77 v Ledči nad Sázavou na dobu určitou 
ode dne 1. 1.2007 do 31. 12. 2007. Rada města 
stanovila smluvní nájemné ve výši 774,- Kč 
měsíčně. 

• RM odkládá: 
- zařadit akci „Oprava poškození dlažeb a stěn 

ve spojovací chodbě mezi pavilony MŠ Stí-
nadla 1049" do rozpočtového procesu na rok 
2007. 

- zařadit opravu střechy MŠ Plácky 1060 do 
rozpočtového procesu roku 2007. 

• RM ukládá: 
- vedoucímu odboru samosprávy Ing. Pavlu Ná-

covskému připravit pro jednání ZM podklady 
řešící pravidla přidělování příspěvků, historii 
přidělování příspěvků a další postup přidělová-
ní příspěvků občanům a sdružením z rozpočtu 
města. Termín: do 27. ledna 2007. 

• RM neschvaluje: 
- nabídku spol. ÉTER CZ na inzerci kontaktu 

MěU Ledeč n. S. v seznamu firem za částku 
2500,- Kč. 

- žádost Josefa Berkyho uzavřít splátkový kalen-
dář na úhradu dluhu za nájem a služby spojené 
s užíváním bytu, neboť ve věci úhrady dlužné 
částky s příslušenstvím již probíhá exekuční 
řízení. 

- zveřejnění záměru města pronajmout 1 míst-

nost o ploše 20 m2 ve zděné kolně ve dvoře 
čp. 16, Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou, 
k užívání jako posilovnu, ve smyslu navrže-
ném v důvodové zprávě, p. Milanu Duškovi, 
28. října 548, Ledeč nad Sázavou. 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 28. prosince 2006 
• RM schvaluje: 

- smlouvu o zajištění provozu sběrného dvora 
v I.Q 2007 s firmou .A.S.A. Dačice, s.r.o. č. 
smlouvy S065400748 

- Nájemní smlouvu o pronájmu sběrného dvora 
v I.Q 2007 s firmou .A.S.A. Dačice, s.r.o. 

- Sb. Smlouvu o dílo (nakládání s odpady ze 
svozové oblasti Ledeč nad Sázavou v I.Q 2007) 
s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Praha 2 č. smlouvy S/100183/05324255/001/ 
2007. 

- smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
organizační složky města Pečovatelské služby 
Ledeč nad Sázavou s Českou pojišťovnou, a.s. 
za roční pojistné 5 406,- Kč. 

- smlouvu o poskytování pečovatelské služby, 
která bude uzavírána mezi uživatelem a posky-
tovatelem sociálních služeb dle podkladového 
materiálu RM-4a/2006-06. 

- Františku Staníčkovi prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 2/2 v ul. Čechova, čp. 77 
v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou ode dne 
1.1. 2007 do 31. 3. 2007. Rada města stanovila 
smluvní nájemné ve výši 535,- Kč měsíčně. 

- n a základě § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích uzavřít s Františkem Staníčkem 
„Dohodu o úhradě závazku" v předloženém 
znění podkladového materiálu RM-4a/2006-
09. 

- vyřazení budov a staveb dle podkladového 
materiálu RM-4a/2006-10 z evidence majetku 
města vyjma položek AI a A2. 

• RM ruší: 
- svoje usnesení č. 3a.2006/43-s) z 20. 11. 2006, 

kterým schválila prodloužení nájemní smlouvy 
k bytu č. 2/1 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad 
Sázavou panu Zdeňku Slepičkovi. Předmětný 
byt je totiž po požáru z 15. 12. 2006 neobyva-
telný. 

• RM ukládá: 
- starostovi města Stanislavu Vrbovi a tajemní-

kovi města ing.Vladimíru Molínovi zajišťovat 
pro příští jednání zastupitelstva města písemná 
vyzvání k účasti autorů těch žádostí, které 
budou na zasedání zastupitelstva města projed-
návány. 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou 
konaného dne 18. prosince 2006 
• ZM ruší: 

- Obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů ve městě Ledeč nad 
Sázavou ze dne 14. 12. 2005. 

- s v o j e rozhodnutí č. II/4.2006/105ZM-S) z 14. 
8. 2006 o stanovení ceny prodeje pozemků 
pare. č. 175, 176 a 180 v katastrálním území 
Habrek o celkové výměře 7 383 m2 za cenu 
50,- Kč/m2 panu Jaroslavu Švecovi, Dolní 
Březinka 72, 582 91 Světlá nad Sázavou. 

• ZM vydává: 
- v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i)_zákona č. 

128/2000 Sb.) o obcích (obecní zřízení) v plat-
ném znění přílohy číslo 2 a 3 Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2001 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve městě Ledeč nad Sázavou, tak jak 
jsou navrženy - pro rok 2007. 

• ZM deleguje: 
- MVDr. Pavla Vrbku zástupcem města Ledeč 

nad Sázavou na první valné hromadě spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace H. Brod, a.s. 
v roce 2007. 

• ZM schvaluje: 
-uzavřen í dodatku č.l ke smlouvě o dílo na 

realizaci akce „Rekonstrukce lávky přes řeku 
Sázavu vč. přilehlých chodníků a veřejné-
ho osvětlení", kterým nenavyšuje cena na 
6 234 289,- Kč a sjednává nový termín dokon-
čení na 28. 2. 2007. 

- následující postup v řešení veřejné zakázky 
„Nakládání s odpady na území Města Ledeč 
nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové 
oblasti zadavatele": 
Vzhledem k námitkám stěžovatelů a potřebě 
zajistit nakládání s odpady na území města od 
1. 1. 2007 
1. dohodnout s firmou AVE CZ, které dne 
31. 12. 2006 končí smlouva s městem, uzavření 
nové smlouvy na nakládání s odpady na dobu 
do rozhodnutí o veřejné zakázce, tj. nejpozději 
do 31. 3. 2007 - smlouvu projedná starosta 
města a schválí rada města 
2. dohodnout s firmou .A.S.A., které dne 31. 
12. 2006 končí smlouva s městem, uzavření 
nové smlouvy na pronájem a provoz sběrného 
dvora na dobu do rozhodnutí o veřejné zakáz-
ce, tj. nejpozději do 31. 3. 2007 - smlouvu 
projedná starosta města a schválí rada města 

-doda tek č. 1 ke kupní smlouvě č. OdMI/lO/ 
6-K na odkoupení pozemků o celkové výměře 
37 755 m2 v lokalitě Plácky v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou od paní Josefy Rajdlové, Na Potoce 
192, Ledeč nad Sázavou za cenu 90,- Kč/'m2, 
kterým se mění termín zaplacení kupní ceny na 
4. 4. 2007. 

- záměr převedení majetku města - vodovod 
Horní Ledeč, kanalizace Horní Ledeč, vodovod 
Nádražní ulice a kanalizace ulice Ke Křížům, 
vše v Ledči nad Sázavou společnosti VaK, a.s. 
Havlíčkův Brod, formou navýšení podílu Města 
Ledeč nad Sázavou ve společnosti. 

- koupi objektu čp. 33 včetně pozemku pare. č. 
256/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, v ulici Pod 
Šeptouchovem v Ledči nad Sázavou od manželů 
Václava a Zdeňky Kutílkových, bytem Jabloňo-
vá 856, 

- hospodaření města od 1. 1. 2007 na základě 
rozpočtového provizoria do doby schválení 
rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 
2007. ZM zároveň schvaluje na základě § 13 
odst. 2, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů tato 
pravidla pro hospodaření města od 1. 1. 2007 
do doby schválení rozpočtu na rok 2007: 

- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 
koupi nemovitosti - objektu čp. 811 s pozemky 
ve smyslu přijatého usnesení na dobu do uza-
vření smlouvy kupní. 

- uzavření dodatku č. 1 k dohodě o zajištění 
lékařské služby první pomoci s využitím pro-
středků od kraje Vysočina firmou BAUKOM-
PLEX, a.s. H. Brod do 31. 12. 2007 

• ZM ukládá: 
- starostovi města Stanislavu Vrbovi svolat na 

16. 1. 2007 pracovní jednání zastupitelstva 
města za účelem stanovení priorit na volební 
období 2007-2010. 

• ZM neschvaluje: 
- koupi objektu čp. 33 včetně pozemku pare. č. 

256/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, v ulici Pod 
Šeptouchovem v Ledči nad Sázavou od man-
želů Václava a Zdeňky Kutílkových, bytem 
Jabloňová 856, 

- žádost firmy ROBOINVEST, s.r.o. Ptice o sní-
žení nájemného na pronájem pozemků v bý-
valém areálu TJ Bohemians a trvá na cenně 
stanovené ZM dne 27. 2. 2006. 

Stanislav Vrba - starosta města 
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STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL 
K 1. 1. 2007 

(Zpracovala I. Kalivodová, MU Ledeč nad Sázavou) 

Počet obyvatel k 31.12. 2006: 5746 obyvatel 

Počet obyvatel podle části obce: 
Ledeč nad Sázavou 5029 2507 muži 2522 ženy 
Horní Ledeč 346 175 muži 171 ženy 
Habrek 153 78 muži 75 ženy 
Obrvaň 101 53 muži 48 ženy 
Souboř 47 23 muži 24 ženy 
Sychrov 5 1 muži 4 ženy 
Vrbka 65 29 muži 36 ženy 

Průměrný věk: 42 let 

Nejstarší občan: 91 let 

Nejstarší občanka: 96 let 

Nejčastější jména: Marie - 3 5 1 Jiří - 207 Jaroslav 
J o s e f - 2 4 4 

Nejčastější příjmení: Janák - Janáková 
Novák - Nováková 
Rajdl - Rajdlová 
Pajer - Pajerová 

63 
51 
46 
46 

Počet sňatků: 
Počet rozvodů: 
Počet úmrtí: 
Počet narození: 

VĚKOVÁ STRUKTURA 

40 
17 
52 
37 z toho: chlapců - 20, dívek - 17 

Dospělí (kategorie 1) Děti (kategorie 2) Celkem 

Část obce Muži Ženy Muži Ženy 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk 

Habrek 63 43,70 62 48,95 15 9,07 13 8,54 153 39,44 

Horní Ledeč 145 44,70 134 46,93 30 10,43 37 11,51 346 39,04 

Ledeč nad Sázavou 2102 46,43 2157 49,69 406 10,11 364 10,24 5029 42,28 

Obrvaň 45 45,36 36 47,69 8 9,88 12 9,50 101 39,12 

Souboř 22 45,95 21 55,19 1 18,00 3 8,00 47 47,06 

Sychrov 1 70,00 4 75,25 5 74,20 

Vrbka 25 46,56 26 48,38 4 10,00 10 8,30 65 39,15 

C E L K E M : 2403 46,24 2440 49,57 464 10,11 439 10,22 5746 41,99 

KOUZELNICI 
Chcete se stát kouzelníky, kouzelni-

cemi či mágy? Nechcete být o letních 
prázdninách doma? Chcete si užít spousty 
zábavy, poznat nové kamarády, pobýt 
v krásné přírodě? Pokud ano, nabízíme 
Vám týden her, soutěží, kouzlení a zábavy 
v krásné přírodě. Tábory s celotáborovou 
hrou na motivy Harryho Pottera připra-
vují pracovníci CENTRA - DDM Ledeč 
nad Sázavou. 

Tábory proběhnou ve dvou termínech: 
Kdy? 8 . - 1 5 . 7 . 2 0 0 7 
Kde? Planá nad Lužnicí, 

v chatkách, účastníci od deseti let 

Kdy? 1 1 . - 1 8 . 8 . 2 0 0 7 
Kde? Běstvina, v chatkách 

Cena táborů je 2400,- Kč. 

Potřebné informace a přihlášky obdr-
žíte v DDM Ledeč nad Sázavou na tel. 
569276415 nebo na emailu: andrlova@dd-
mledec.cz nebo dolezal@ddmledec.cz . 

Na nové kouzelníky a mágy se těší 
vedoucí táborů Věra Andrlová a Tomáš 
Doležal. 

Ledečský slavíček 2007 
o cenu starosty 

Centrum - DDM v Ledči nad Sázavou ve 
spolupráci s Městským úřadem oznamuje 
všem dětem, mládeži, rodičům, učitelům, 
školám a ostatním příznivcům moderních 
i lidových písniček, že ve středu dne 
31. 1. 2007 od 14.00 hodin proběhne 
26. ročník Ledečského slavíčka v sále 
DDM v Ledči nad Sázavou. Pěvecká 
soutěž je určena pro MŠ, ZŠ a příslušné 
ročníky víceletého gymnázia v Ledči 
nad Sázavou. Přihlášky obdržíte v DDM 
a bližší informace podá p. Mainerová na 
tel. 569726415. 

V Ě K O V É SLOŽENÍ 

do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101 + Celkem 

Muži 125 333 566 376 434 467 318 182 45 2 0 2866 

do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101 + Celkem 

Ženy 109 325 476 359 419 424 372 273 97 11 0 2880 

Celkem za obec: 

do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101 + Celkem 

234 658 1042 735 853 891 690 455 142 13 0 5746 

Situace na trhu práce v mikroregionu 
Ledeč nad Sázavou 

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad Sázavou k 31. 12. 2006 činila 
6,49 %, což je 335 uchazečů o zaměstnání (z toho 217 žen). Průměrná míra nezaměstna-
nosti v okrese Havlíčkův Brod byla 5,58 %. 

Na konci roku 2005 byla na ledečsku nezaměstnanost 6,48 %. Počet nezaměstnaných 
klesl od té doby o 24 uchazečů o zaměstnání. 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 185 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti je zde 
5,60 %. 

Počet volných pracovních míst na ledečsku činí ke konci roku 85 míst. Ve volných 
místech převažují dělnické profese. N a j e d n o volné pracovní místo připadá na ledečsku 
3,94 uchazečů o zaměstnání. 

MĚSTO MĚNÍTVÁŘ 
Také oblíbené sídlištní korzo na „staré 

habrecké" se postupně mění. Po pravé 
straně cesty směrem z města vyrůstá ko-
lonie nových domků - první z dvanácti 
plánovaných se už rýsuje. A tak se trasy 
vycházek budou muset posunout zase 
o něco dále. Zatím je to spíše zajímavá po-
dívaná, ale za krátký čas už nikdo nebude 
chtít „korzovat" ulicí, natož pejskaři, kteří 
to takto mají do přírody opravdu blízko. 
Paradoxně je nás obyvatel stále méně, ale 
město se rozrůstá! 
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PRASEČÍ NÁVŠTĚVA 
V LEDČI NA RADNICI 

O tom, že se divoce žijící tvorové v určitých 
situacích chovají nepředvídatelně, se mohli 
ledečští občané přesvědčit v neděli 3. prosince 
v odpoledních hodinách. 

Tlupa divokých prasat se z neznámých příčin 
vydala do centra města. Očití svědkové tvrdí, že 
j ich bylo celkem sedm, ale nikdo neví odkud 
přišla a i počty kusů se rozcházejí. Faktem je, 
že jeden divočák se vydal do ulice Pod Skalkou 
a tam skončil svou životní pouť. Druhý proběhl 
vstupní halou radnice, kde vyrazil skleněnou 
výplň dveří a poté pobíhal po městských uli-
cích. Následně se vydal směrem k Habreku. 
Otevřenými vraty u jednoho rodinného domu 
zaběhl na zahradu a tam zmateně pobíhal. 
Shodou nešťastných okolností šla jedna z oby-
vatelek sousedního domu na zahradu. Divoké 
prase j í napadlo a zranilo natolik, že musela být 
převezena do nemocnice. Že se takto chovají 
poranění divočáci, je známo. V tomto případě 
došlo k souběhu dvou činitelů, které ovlivnily 
chování prasete. Jednak stres z prostředí, které 
j e mu naprosto cizí a skutečnost, že se zřejmě 
zranilo o sklo z rozbitých dveří. Očití svědkové 
viděli, že silně barví - krvácí. 

To co se stalo v Habreku je politováníhodná 
záležitost a mohlo se to stát kdekoliv. Divo-
ké prase je velmi vitální zvíře, a jedná-li se 
o vodící bachyni, pak to platí dvojnásob. Jinak 
jsou to zvířata ve svém prostředí velmi plachá 
a zároveň inteligentní. Vzhledem k tomu, že se 
počty divočáků neustále zvyšují a u nás nemají 
přirozeného nepřítele, stává se situace varovnou 
a příslušné orgány ji musí řešit. Škody, které 
tato zvěř nadělá na polních kulturách, jsou 
v některých oblastech obrovské. Prasata jsou 
schopna zlikvidovat zemědělské plodiny jen 
několik metrů od obytného stavení a hravě si 
poradí i s oplocením zahrady. 

Někdo namítne, že nejsou v přírodě vidět. 
Je to dáno tím, že žijí nočním životem. Za 
potravou jsou schopna urazit za noci několik 
desítek kilometrů. Rovněž tak j im nedělá pro-
blém přeplavání řeky nebo i přehrady. Na den se 
pak uchylují do lesních houštin, lánů řepky nebo 
kukuřice. Divoké prase j e všežravec. 

Tato situace se může samozřejmě opakovat. 
Nevím, jaká je v tomto směru osvěta na školách, 
ale bylo by třeba, aby rodiče, učitelé, myslivci 
a různí ti ochránci čehokoli poučili veřejnost 
a zvláště pak děti o tom, že jakmile se objeví 
některé nějaké divoce žijící zvíře v blízkosti 
lidí, jedná se o chování nenormální a j e třeba se 
jakémukoli setkání vyhnout a upozornit policii 
nebo myslivce. 

Regulace stavů divokých prasat námi mys-
livci j e vcelku omezená. Musíme se vejít do 
různých omezení lovu. Pokud má mít naplá-
novaná akce úspěch j e k tomu potřeba několik 
důležitých činitelů. Popisování této záležitosti 
by zabralo mnoho prostoru. 

Vážení spoluobčané, přejme si do nového 
roku pevné zdraví a jen samé příjemné zážitky 
v přírodě. 

Jan Fulín 

JAK ŽIJÍ S ŘEKOU 
Sešli se trochu slavnostněji, než bývá obvyklé při různých brigádách, které j im ukládá jejich řád 

i dobrovolný závazek. Dopolední hodina, 16. prosince. Členové rybářského sdružení „Sázaváci" jsou 
shromážděni ve své skromné, ale útulné klubovně nad řekou, u lomu Velká Stráň. 

Probírají se události roku, který už na sklonku nemůže nabídnout téměř žádné akce. Až dnes. Bude 
se „zamykat řeka". Tradiční akce, jedna z těch dvou, při kterých se společně scházejí trochu jinak. 
Jiní, než obvykle. A jsou zde i hosté, kteří přijali pozvání. Ta dnešní schůzka je věnována podzimnímu 
zamykání řeky - a řeka dole pod strání je dnes tichá, jako v očekávání. Pomalý, téměř neznatelný proud 
a čistá, bez hnutí hladina odráží jak zrcadlo obraz zarostlých břehů i protějších strání s lesem. Klidná po 
jarním vybouření a peřeje, i ty poslední u Ostrovského mlýna, zůstaly výš, za zátočinami a kamennými 
prahy Stvořidel. 

Scházíme dolů, k vodě. V té krátké chvíli ticha a zamyšlení se vzpomíná na to, jak tu sedávají někdy 
celá odpoledne a ž k setmění, jindy umoklí, či schoulení za lezavé ranní mlhy. Většinou sami, někdy 
se také sejdou dva a vedou spolu skoupý dialog, který se stejně točí okolo řeky, o tom, co kdy bylo, 
co voda přinesla, či odnesla. A dnes se přichází před nastávající zimou symbolicky rozloučit a podě-
kovat. 

Ten, který stojí na samém břehu, těsně u vody, má v rukou veliký klíč a po chvíli utišení se obrací 
k řece, aby jí oslovil: „ Přišli jsme dnes za Tebou, naše milá Sázavo, abychom Dlouho trvá ta 
promluva pro slavnostní příležitost dnešního „zamykání". Není tam zapomenuto na nic, čím byla a je 
řeka rybářům, sdružení Sázaváků, čím jsou jí zavázáni. Takový slib věrnosti. Také prosba, aby vyřídila 
pozdrav i těm, kdo už dosáhli druhého břehu, nemohou tu být a nikdy už nebudou. 

Potom zvolna ponoří klíč do vody a otáčením znázorňuje zamykání, tak, jak to dělávají všichni 
vodáci i rybáři na všech vodách, kde ctí své dávné tradice sbližování člověka s živlem. Nehnutou 
hladinu vyruší drobné vlnky, které se v kruzích rozšiřují a pospíchají k protilehlému břehu, naráží na 
něj a vrací se, setkávají s těmi, které se opozdily a stále ještě dobíhají, i když už dozněla slova díků, 
chvály i prosby. V jejich setkávání není spor - spíše neklid, hra. Obraz břehů, stromů, keřů i trav, co 
je lemují, se rozhoupe a jen pomalu se řece vrací podoba hladkého zrcadla. Den je tichý, klidný, i řeka 
je klidná. Přijdou ovšem ještě deště, vítr a nebude to dlouho trvat, až hladinu spoutá led. Tolik se toho 
vystřídá a řeka zažije mnoho v běhu času. Přijde i čas jarního odmykání, kdy se tu všichni, snad, zase 
sejdou na přivítání. 

Vzpomínám si v té chvíli, jak jsem při jarním odmykání připomenul šestý bod Zákona skautů: „.. .být 
ochráncem přírody.. ." a rybářům není třeba tohle zvlášť připomínat. Znají a také svým způsobem hos-
podářů dodržují stejná pravidla. S přírodou, se kterou je j im nejbližší řeka, cítí, chrání ji z povinnosti 
i z hlubokého přesvědčení. A všichni Vy, kdo chodíte kolem vody za odpočinkem, zábavou, či tu hledá-
te klid, nemějte je za podivíny proto, že dodržují svá vydržená pravidla, způsoby a chcete-li, tedy rituál. 
Je to tak trochu modlitba k řece, k přírodě, tak často bezohledně čím dál víc a častěji zraňované. 

Za Oldskauty - pozvaný Sonny 

SVALOVEC STOČENÝ -TRICHINELÓZA 
Dostupná odborná literatura většinou zmiňuje svalovce stočeného v ČR jen jako potenciální a málo 

pravděpodobné riziko, ale jeho výskyt byl nově v loňském roce. Tento parazit napadal člověka již ve 
starověku, ne-li dříve. Striktní zákaz požívání vepřového masa obsahuje Bible i Korán (trichinelóza 
se u židů a obyvatel islámských zemí dodnes prakticky nevyskytuje), pro spoustu jiných národů bylo 
a je pojídání syrového masa tabu. Archeoparazitologickým výzkumem, který je vedle mumifikováných 
ostatků odkázán jen na obsahy odpadních jímek lidských sídlišť, koprolity a na zcela ojedinělé tkáňové 
vzorky odebrané z pánevní oblasti skeletových pozůstatků, byly zjištěny cysty svalovce stočeného 
v tkáních až 3000 let starých. V lidské svalové tkáni si nezvyklých útvarů pouhým okem poprvé všiml 
až roku 1835 student prvního ročníku medicíny v Londýně James Paget a jeho objev publikoval téhož 
roku pod názvem Trichina spiralis (z řecky thrix, trichos - vlas, nosos - nemoc) profesor Robert Owen, 
kterému je objev někdy neprávem připisován. Roku 1846 nalezl Američan Joseph Leidy larvy svalovce 
i u prasat. Vývojový cyklus a způsob šíření byly dokonale popsány po experimentech v Německu v le-
tech 1853 - 1860 Rudolfem Leuckartem a Rudolfem Virchowem. Mezi významné nemoci ohrožující 
lidský život ji na základě svých zkušeností z Drážďan zařadil Friedrich Albert Zenker roku 1860. Vir-
chow navrhl roku 1864 jednoduchá preventivní opatření - vyšetřovat vepřové maso na přítomnost larev 
a nejíst ho syrové. Za další šíření tedy dodnes může především tradice konzumace výroby tepelně nedo-
statečně zpracovaných uzenin a syrového masa. O oficiální změnu názvu tohoto parazita na Trichinella 
spiralis se pak roku 1895 zasloužil Joseph Alcid Railet, vžitý název trichina se však přesto zachoval. 
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Předvánoční výstava 

Koncem listopadu se konala v Domě s pečovatelskou službou výstava ručních prací některých 
obyvatelek.Výstavu zajišťovala paní Věra Cechová, která žije v pečovatelském domě a svůj vol-
ný čas vyplňuje vyšíváním a háčkováním. Připravily pro nás ukázku vyšívaných ubrusů, háčko-
vaných a pletených deček, ale i ušitých výrobků jako například chňapky, tašky a malé kosmetic-
ké taštičky. Největší zájem byl o vyšívané vánoční ozdoby na stromeček a malé dečky. Výstava 
se všem velice líbila, proto nám paní Čechová slíbila, že výstavu uskuteční i o velikonocích. 

Děkujeme paní Čechové za příjemné zpestření předvánoční doby a přejeme všem mnoho 
úspěchů a zdraví do nového roku 2007. 

Dana Pospíšilová a Věra Kahounová 

SETKÁNÍ S MOZARTEM... 
...aneb návštěva jedné milé kulturní akce očima průměrného konzumenta kvalitní hudby. 
Dostal jsem pozvání..prý setkání s Mozartem...hm...na exhumaci jsem pomyslel pouze v první 

chvíli a záhy jsem se pozorněji zasnil do lákavého plakátu s ctěným panem mistrem na obráz-
ku. Vyšlo najevo, že Základní umělecká škola v Ledči nad Sázavou uvádí u příležitosti 250. 
výročí narození W. A. Mozarta jakousi na první pohled chutně vypadající akci. Místo spontán-
ního hlasitého zajásání jsem se však poměrně zadumal, páč to naplánovali na čtvrtek, nějakého 
30. listopadu na osmnáctou hodinu večerní. Jako každý obyčejný aktivně žijící člověk jsem začal 
zvažovat, jestli mi to otevřeně „stojí za to". Takový čtvrtek večer...to se dají podniknout panečku 
jinší věci. Po úsilovném a zodpovědném rozmyslu jsem se rozhodl říci své ano. A důvody? Klasi-
ka neurazí mé ucho (a jistě ani Vaše), slíben byl i herecký komentář celé akce panem Doležalem 
a slečnou Prchalovou, což mě zaujalo a to ty lidi vůbec neznám...no a za poslední rád podpořím, 
když se někdo o něco dobrého snaží a ještě tím více, pokud je to ve prospěch ostatních a z důvo-
dů nezištných, což v tomto případě určitě bylo, neb jsem nakonec místní sál opouštěl hudebně 
nasycen...a nejen já. Díky dámskému doprovodu po svém boku jsem pyšně vešel po prvé ve 
svém dosavadním životě do sálu místního ledečského gymnázia. Nohy se mi krásou z onoho 
zákoutí sice nepodlomily, ale kvůli tomu tady přece nejsme že, řekl jsem si a jal jsem se, násle-
dován svojí drahou polovičkou, hledat si výhodné místo, abych si mohl během představení užívat 
pohodlného výhledu. Vše se i přes notné zaplnění sálu i v poměrně včasnou dobu před začátkem 
podařilo podle představ a tak jsme se usadili a čekali. Milovníci kultury, mezi nimi i rodiče a přá-
telé účinkujících postupně zasedli všechny pečlivě naleštěné židličky. Na jeviště vkročil místní 
Mozart (Tomáš Doležal) v dobovém kostýmu následován Josefínou Duškovou (v podání Marké-
ty Prchalové) a vzdušným a veskrze vtipným dialogem nás příjemně naladili a zároveň uvedli do 
prvního dějství...klavírního přednesu v podání slečny Krejčíkové. Jméno této mladé umělkyně 
jsem vyčetl z programu, kterým byl každý návštěvník u vstupu obohacen, a nejednou jsem do 
něj znovu nahlédl. Bylo příjemné vědět co bude následovat a zároveň zažívat dobrodružství při 
očekávání toho, co vlastně přijde, neb z názvu „Sonatina č. 5 - Adagio non tropo" jsem toho 
příliš neodvodil, což ale přičítám své nevzdělanosti. Celý večer byl prošpikován hudebními před-
nesy mladých a velmi schopných umělců, jejich učitelů, ale i hostů jako Pavla Vančury, sólisty 
opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci nebo Anny Dubnové, studentky konzervatoře v Kroměříži. 
Všichni bez rozdílu měli u diváků úspěch, ovšem podle mého subjektivního dojmu se nejdelších 
ovací dočkal Jan Rajdl po hře na klarinet. Vyzdvihnout je však třeba i herecký výkon Tomáše 
a Markéty, kteří prokládali svými umnými vstupy jednotlivá hudební čísla. Kolem půl osmé se 
s námi přišli všichni účinkující závěrečným úklonem rozloučit, za což jsme je po právu odměnili 
potleskem. Každý ještě dostal na památku do vázy jednu rudou růži a tu poslední přinesla a pře-
dala Mozartovi paní Laudátová, ředitelka ZUŠ a údajně mozek celé akce. Oblíkáme bundy, páč 
venku mrzne až praští a spokojeni si po cestě k teplým kamnům pobrukujeme ony melodie... Byl 
to báječný zážitek, jak říká jeden můj známý. Příště se určitě nechte také pozvat... 

tp 

Školní vzdělávací 
program MŠ 

„Jednejme s dětmi tak, jak bychom 
chtěli, aby ostatní jednali s námi", to je 
motto nového školního vzdělávacího pro-
gramu, který začal s účinností od 1.12.2006 
platit na pracovišti Mateřské školy v ul. 
28. října. Program obsahuje charakteristiku 
školy, podmínky výchovy a vzdělávání, pe-
dagogickou evaluaci, poslání a cíle školy, 
program a vzdělávací obsah školy. 

Posláním mateřské školy je: 
- vychovávat a vzdělávat děti různého 

věku s různými specifickými potřebami 
- učit děti vedle sebe, se svými přednostmi 

a nedostatky v rámci celé mateřské školy 

Hlavními cíli školy jsou: 
- podporovat zdravý tělesný, psychický 

a sociální vývoj dítěte 
- vytvářet optimální podmínky pro indivi-

duální osobnostní rozvoj 
- přispívat ke zvýšení sociálně kulturní 

úrovně péče o děti 
- vytvářet základní předpoklady pro poz-

dější vzdělávání dětí 
- poskytovat komplexní výchovně vzdělá-

vací péči dětem sociálně slabším 
- rozvíjet talentované děti 

Oblasti vzdělávání jsou: 
- dítě a jeho tělo 
- dítě a psychika 
- dítě a ten druhý 
- dítě a společnost 
- dítě a svět 

Obsah výchovně vzdělávací práce je 
rozpracován v ročním plánu MŠ, měsíč-
ních a třídních plánech, které vytvářejí 
učitelky na základě práce s metodickým 
materiálem, poznatků ze seminářů a vlast-
ních zkušeností. 

Pro školní rok 2006/2007 byly napláno-
vány tyto akce: 
- společný výlet do divadla „Spejbla 

a Hurvínka" 
- karneval 
- pravidelně lx za měsíc představení diva-

dla „Úsměv" na MŠ 
- podzimní slavnost „Rej skřítků a straši-

del" 
- tematické vycházky 
- spolupráce s městskou knihovnou 
- mikulášská nadílka a posezení s rodiči 
- vánoční besídka a posezení s rodiči 
- vystoupení dětí na vítání občánků 
- pěvecká soutěž „Skřivánek" s rodiči 
- polodenní výlet závěrem školního roku, 

návštěva ZOO 
- návštěva základní školy 
- návštěva hasičů na ledečské stanici HZS 
- dílna pro rodiče a děti - Den matek 
- akce pořádané Farním společenstvím 

dětí a mládeže 
- slavnostní rozloučení s předškoláky 

Školní vzdělávací program sestavila 
vedoucí učitelka Jindra Pavlíčková a byl 
projednán na pedagogické poradě dne 
2 0 . 1 1 . 2 0 0 6 . - sv-
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Počet pilotů: 10, délka vrtů 91 m 
Schodiště: počet 2, volná šířka = 1,5 m, plocha 

schodiště 11,41 +9,69 m2 

Celkové náklady: 6 234 289,- Kč + DPH 19 % 
Objem dotace ze SR: 6 450 000,- Kč 

• Kontrola hospodaření s FKSP v MŠ Ledeč n. S. 
Na požadavek oblastní rady odborového svazu pracovní-

ků ve školství provedl zřizovatel Město Ledeč nad Sázavou 
dne 7 . - 14. 12. 2006 ve své příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Ledeč nad Sázavou kontrolu hospodaření s fon-
dem FKSP. Podrobná kontrola nezjistila žádné nesrovna-
losti s vyhláškou č. 114/2002 Sb. při hospodaření s fondem 
FKSP, kontrolní pracovnice pouze upozornila na některé 
chyby v účetnictví, které byly ihned opraveny. 

Kontrola hospodaření s FKSP nebyla jedinou kontrolou 
v ledečské mateřské škole. Kontrolu zde v nedávné minu-
losti podvakrát prováděla Česká školní inspekce, několikrát 
KHS (hygiena), středisko inspekce BOZP odborového 
svazu pracovníků školství, OSSZ (správa sociálního za-
bezpečení) H. Brod, odborné útvary ORP a kraje. Některé 
z kontrol byly vyvolány anonymními stížnostmi. Vedení 
města o jejich existenci informovali v závěru roku 2006 jak 
pracovníci KHS, tak i Krajského úřadu. 

Na vlastních kontrolách nelze shledávat nic špatného, jsou 
ku prospěchu správného fungování příspěvkové organizace, 
to však nelze říci o anonymních stížnostech. Z těch byla vět-
šinou cítit osobní zášť, hloupé podezřívání, pomluvy a ne-
znalost problematiky, autoři se dokonce v jednom takovém 
případě skrývali za podpis „rodiče a prarodiče dětí". 

• Požár v Čechově ulici 
V sobotu 16. prosince 2006 před osmou hodinou večerní 

likvidovali ledečští hasiči v bytovém domě v Cechově ulici 
požár, který vznikl v přízemním bytě jednoho z nájemní-
ků. Jeho neopatrností při topení v kamnech na tuhá paliva 
došlo ke vzniku požáru, který se rozšířil na hořlavé hmoty 
(hromady odpadků) v blízkosti kamen. 451etý Z. S. se sna-
žil oheň nejprve sám uhasit, ale pro dusivý dým, který se 
rozšířil po celém domě, musela být k požáru přivolána zása-
hová jednotka místních hasičů, kteří požár uhasili a z domu 
evakuovali další nájemníky a z poschodí i psa. O náhradní 
ubytování většiny nájemníků se postaralo Město Ledeč 
nad Sázavou, jemuž dům patří. Na požadavek tajemníka 
Městského úřadu ing. Molína ubytoval bezplatně 4 rodiny 

• II. etapa zajištění skalních masivů 
Ministerstvo životního prostředí registrovalo v závěru 

roku 2006 v rámci informačního systému ISPROFIN a pro-
gramu 215120 Podpora prevence v územích ohrožených 
nepříznivými klimatickými vlivy akci Ledeč nad Sázavou 
- II. etapa zajištění skalních masivů s celkovými investiční-
mi náklady 4 879 000,- Kč a podílem vlastních zdrojů měs-
ta ve výši 488 000,- Kč. Akce bude realizována do termínu 
9/2007 s objemem stabilizovaných objektů skalního řícení 
502 mr, Díky této systémové dotaci ze státního rozpočtu 
bude možno dokončit levou skalní věž šeptouchovských 
skal a též další nestabilní objekty pod hradem na stráni smě-
řující do Pivovarské ulice, kde loni došlo k nenadálému zří-
cení kamenů. O 90 % dotaci se v prvé řadě zasloužil odbor-
ný posudek RNDr. Josefa Šternberka, který posloužil jako 
příloha žádosti, kterou v pravý čas vypracoval ing. Břetislav 
Dvořák, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. Celkové náklady na 
sanaci ledečských skal tak dosáhnou částky 22 mil. Kč. 

• Parametry nové lávky u Sokolovny 
Dne 18. prosince 2006 byla do předčasného užívání pře-

dána nová železobetonová lávka pro pěší přes řeku Sázavu 
spojující Tyršovo nábřeží s ulicí Poštovní. Zveřejňujeme 
veškeré dostupné údaje o této akci. 

Investor: 

Dodavatel: 
Projektant: 
Technický dozor: 

Zadávací dokumentace 

Termín zahájení akce: 
Předčasného užívání: 
Termín dokončení: 

Rozměry lávky: 

Zatížení mostu: 
Výška nad terénem: 

Rozměry ramp: 

Zábradlí: 

Město Ledeč nad Sázavou, Husovo 
náměstí 7 
Stavby mostů Praha - SMP CZ, a.s. 
Novák & partner, s.r.o. Praha 2 
STAVREKO Josef Ptáčník, Světlá 
n. S. 
: Město Ledeč nad Sázavou, Stani-
slav Vrba, starosta města 
4. září 2006 
18. prosince 2006 
28. 2. 2007 (30. června 2007 včet-
ně nedodělků) 
délka = 37,15 m, volná šířka = 2 m, 
výška = 1,5 m, plocha 111,45 m2 

4 kN/m2 

6,20 m při poloměru oblouku 
218,179m 
sklon = 1:12 , délka = 20,5 + 
30,22m, plocha 57,41 + 40,72 m2 

ocelové, svařované, žárově zinko-
vané, celková délka 122m 
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v hotelu Stadion jeho provozovatel pan Petr Malina, jemuž 
patří poděkování za vstřícnost a ochotu. 

V nemocnici skončily dvě osoby z postiženého domu, 
a to muž, u kterého požár vznikl, a lOměsíční dítě ze sou-
sedního bytu. Po pár dnech je oba z nemocnice propustili. 
Předběžná škoda na městském majetku dosahuje částky 
100 000,- Kč. 

• Jak to bude s odpady v roce 2007 
Město Ledeč nad Sázavou vyhlásilo v říjnu 2006 veřej-

nou zakázku na nakládání s odpady v zjednodušeném podli-
mitním řízení. Po zkušenostech z předcházejícího roku, kdy 
jsme byli nuceni obdobnou veřejnou zakázku zrušit, jsme se 
tentokrát rozhodli soutěžit pouze na jedno jediné kritérium 
- cenu. Která z šesti oslovených firem předloží nabídku 
s nej nižší cenou, bude po dva roky z ledečské svozové 
oblasti svážet, separovat a likvidovat odpady. Jak prosté! 
Jenže nový zákon o veřejných zakázkách ve snaze po trans-
parentnosti a nediskriminaci ukládá zadavateli povinnost 
poskytnout zadávací dokumentaci každému uchazeči, kte-
rý o ni v zákonné lhůtě písemně požádá, a dále umožňuje 
každému uchazeči podávat stížnosti. A tak opět na přelomu 
roku postupujeme veškerou dokumentaci veřejné zakázky 
(balík papírů o váze 10 kg) Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže v Brně, neboť se jeden stěžovatel našel. Vysoutěže-
ná cena by nám sice výrazně snížila náklady na likvidaci od-
padů, ale s vítěznou firmou nesmíme do rozhodnutí ÚOHS 
uzavřít smlouvu. 

Tak opět jako před rokem čekáme na verdikt antimo-
nopolního úřadu a jsme nuceni prodloužit se stávajícími 
dodavateli smlouvy na LQ 2007! I z těchto důvodů jsme 
se rozhodli ponechat poplatky za odpady pro rok 2007 ve 
stejné výši, jako v loňském roce. 

• Divočáci ve městě 
První prosincovou neděli 3.12. 2006 se před třetí hodinou 

odpolední vydalo sedmičlenné stádo divočáků do města. 
Zvolili si trasu přes nový hřbitov, Haškovku, přes dvůr 
a chodbu městského úřadu přímo do centra. Tam se nakonec 
dostali 2 nebo 3 divočáci, zbytek stáda se raději vrátil zpět 
do polí. Ve městě byli divočáci kromě dvora a chodby měst-
ského úřadu, kde ten největší „prošel" prosklenými dveřmi 
až na náměstí, spatřeni i ve dvoře gymnázia, u fary, v ulici 
Pod Skalkou, ve dvoře Glostu, v Habreku, v řece u hudebky 
a u kostela. Menší z divočáků byl poté zastřelen na louce 
v ulici Na Potoce, ten větší po přeplavání Sázavy směřoval 
do Habreku, kde se po střetu s osobním autem dostal do za-
hrad mezi rodinné domky, a tam potrhal 721etou ženu a poté 
zmizel v polích. 

Neuvěřitelný příběh dokumentuje přiložená fotografie 
od Kristýny Jeníčkové, která menší z prasat zachytila těsně 
před porážkou svým fotoaparátem v ulici Pod Skalkou. 

-sv-

Vánoční turné skupiny Naděje 

Ledečská pěvecká a kytarová skupina Nadě-
je absolvovala v období Vánoc řadu koncertů. 
Nejprve dne 14. prosince vystoupila v zmenše-
ném seskupení na vánočních besídkách v domě 
s pečovatelskou službou a v mateřské škole. 
Poté se v pátek 17. 12. 2006 již v plném obsa-
zení představila v kostele v Cechticích, o týden 
později v kostele v Maršovicích u Benešova 

a v sobotu 23. prosince v kostele v Senožatech. 
Ledečská veřejnost si je pak měla možnost 
poslechnout na Boží hod 25. prosince od 14:30 
hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Hodinový vá-
noční koncert věnovaný jako dárek ledečské-
mu knězi dr. Janu Bártovi k 50. narozeninám 
byl pro stovku diváků nádherným zážitkem. 
Klasické koledy, tradicionály, anglické koledy 

s nádhernými vícehlasými vokály zazpíva-
nými s neuvěřitelnou lehkostí a od srdce se 
nesly gotickou lodí k srdcím všech příchozích 
posluchačů., kteří si všichni na závěr s chutí 
zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. 

Již druhým rokem vystupuje ledečská 
skupina Naděje prakticky ve stejné sestavě. 
Její vedoucí a kytaristka, paní Eva Březíková, 
ji sestavila z žen a dívek různého věkové-
ho složení. Zralé ženy Marcelu Málkovou 
a ing. Dagmar Janečkovou doplňují svěží 
studentky a hráčky na klávesy Martina Maš-
tálková, Marie a Jaroslava Stýblovy, dětské 
hlásky obstarávají roztomilé žákyně Štěpánka 
Vrbová a Anička Březíková. Letos se k nim 
svými mužnými hlasy přidali i kytarista Voj-
těch Maštálka a flétnista Tomáš Stýblo. 

Měl jsem tu možnost se souhlasem rady měs-
ta jako obyčejný řidič dodávky, nosič nástrojů 
a skromný sponzor turné slyšet všechna jejich 
vystoupení a mohu potvrdit, že dlouhotrvající 
potlesk a slova obdivu nezněla jen na domácí 
půdě od známých a příbuzných Ledečáků, ale 
i v ostatních výše jmenovaných kostelech. Nej-
krásnějším zážitkem však pro mě byla hodino-
vá zpáteční cesta z Maršovic do Ledče, kterou 
si sedm členů skupiny bez své vedoucí a malé 
Aničky krátilo nádherným spontánním zpěvem. 
Nebo snad má Toyota pečovatelské služby tak 
skvělou akustiku? -sv-
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LÁVKY 
Ledečtí občané se ve své historii dočkali už 

třetí lávky přes řeku Sázavu pod šeptouchov-
skými skalami. V minulosti tu býval brod přes 
řeku, který spojoval oba břehy. K postavení 
první dřevěné lávky došlo za druhé světové vál-
ky. Její konec nastal na jaře 1956. Rychlé jarní 
tání způsobilo zvýšení vody v řece a silné ledo-
vé kry strhly část lávky. Jednalo se o poslední 
velký odchod ledů v řece Sázavě. 

Lávka však byla velmi potřebná pro spojení 
obou částí města, které se v té době velmi roz-
šiřovalo. Došlo proto k rozhodnutí o postavení 
nové lávky, tentokrát j iž železobetonové, a to 
dle plánů místního stavitele - Josefa Boudníka. 
Ten navrhl železobetonové bloky nesené ocelo-
vými lany. Malé prohnutí lávky směrem k vodní 
hladině ihned po jej í dostavbě bylo způsobeno 
zřejmě velikou váhou betonových dílů, které 
vyrobila tehdejší Prefa v Dolní Březince. Lávka 
přes malé opravy sloužila až do roku 2005, kdy 
po odborném posudku byla uznána neschopnou 
provozu a zavřena. Zajímavostí je, že právě 
před tím sloužila dlouhodobě jako jediná spoj-
nice chodců při rekonstrukci hlavního mostu. 
V letošním roce rozhodlo město lávku strhnout 
a nahradit novou, opět železobetonovou. Na 
podzim letošního roku započala firma SMP CZ 
lávku rozebírat a současně stavět novou.Ta má 
j iné parametry a hlavně j i nebude ohrožovat 
stoletá voda, když se bude pnout vysoko nad 
hladinou Sázavy. Lávka byla dána do provozu 
na Vánoce roku 2006, i když některé úpravy se 
jistě protáhnou až do jara letošního roku. Bude 
také záležet na počasí, které zatím stavbařům 
přeje. Občané tak opět ke své spokojenosti 
používají tolik potřebnou spojnici mezi oběma 
sázavskými břehy v Ledči n. S. Na snímcích j e 
dřevěná lávka z II. světové války, lávka tak, jak 
ji většina z nás znala - 1956 a současný pohled 
(další komentář v Informačním servisu na str. 6). 

Text a foto: František Pleva 

LAVIČKA, LAVICE, LÁVKA 
Lavička j e zdrobnělina slova lavice, ale dnes 

mají tyto výrazy rozdílné významy. Lavice j e 
součást zařízení bytu, lavička spíše parkový či 
zahradní nábytek nebo tělocvičné nářadí. Takže 
zdrobnělá lavička může být i větší než lavice. 

Ale i slovo lavice j e zdrobnělina, a to od 
starého, dnes už zapomenutého všeslovanského 
láva. Slovem láva naši předkové označovali 
nábytek širší, než j e dnešní lavice. Byla to 
široká prkna na kůlech zatlučených do hliněné 
podlahy. Lávy byly umístěny podél stěn ze 
dvou stran stolu a sloužily nejen k sezení, ale 
i ke spaní. 

Další zdrobnělinou od výrazu láva j e lávka, 
tedy menší, někdy provizorní komunikace přes 
nějakou překážku, obvykle přes vodní tok. 
Původně byla lávka jen prkno položené přes 
potok. 

A jak j e to s často užívaným úslovím „chy-
ba lávky", které znamená „to je omyl"? Je to 
slovní spojení často užívané, ale dost nesrozu-
mitelné. Co mají lávky společného s omyly? 
K rozluštění této záhady musíme vědět, že 
slovo chyba znamenalo v jazyce starých Čechů 
minutí něčeho, zvláště minutí cíle, správné 
cesty, správného směru. Naši předkové říkali 
„chybit cesty", když chtěli říct „minout cestu", 
sejít z ní, a „chybit brodu", minout brod. Dalo 
se také „chybit dveří", minout dveře. 

Takže chybit lávku, udělat chybu lávky, zna-
menalo minout lávku čili přechod přes potok 
a pak přeneseně odchýlit se od správné cesty, 
dopustit se omylu, udělat chybu. 
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Vážené dámy a vážení pánové. 
Milé slečny a milí mladí muži. 

Drahá děvčata a drazí chlapci. 

Vy všichni přijměte naše pozvání a přijďte si zaplesat 
netradičně vyzdobeného sálu ledečské Sokolovny 
v pátek 26. ledna od 20:00 na 

I. SPOLEČENSKÝ PLES 
Co od Vás budeme chtít: 
- dobrou náladu, kterou Vám budeme moci ještě zlepšit 
- chuť si zatančit a pobavit se 
- dopřát něco dobrého svému žaludku na výběr bude pohledný řízeček, přítulný gulášek 

a sličná klobáska 
- něco málo z Vaší peněženky za pokus o štěstí v naší bohaté tombole 
- společenské oblečení 

Co Vám za to nabízíme: 
- předtančení v latinskoamerickém duchu v podání studentů gymnázia 

z Havlíčkova Brodu 
- veselou atmosféru plnou zajímavých zpestření divadelně-taneční vystoupení, 

módní přehlídka, aj. 
- bohatou tombolu se spoustou krásných cen 
- výbornou muziku v podání kapely Melodie a reprodukované hudby - všechny věkové 

skupiny si přijdou na své 
- dva plné bary se širokým výběrem pití na svlažení hrdla i rozproudění krve. 
- zábavu do ranních hodin, od které se Vám nebude chtít odejít 
- dost prostoru pro tanec 

Jedná se o premiéru, ale doufáme, že se bude o tomto plese jednat jako o nové tradici nejen 
pro občany města Ledeč nad Sázavou, pro které by účast na městském plese měla být 
prestiží, ale i pro občany okolních obcí a měst. 
I nezajímající se o tanec by si mohli přijít na své při celovečerních vstupech v podobě módní 
přehlídky plesových šatů s ukázkou doplňků firmy Toscada, netradiční vystoupení skupiny 
Down Town, která zahraje 4 skladby v plesovém duchu apod. 

Tento ples je ze strany pořadatelů města Ledeč nad Sázavou, DDM a TJ Sokol, pokus 
o oživení nyní jediného společenského sálu ve městě a obnovu plesové tradice v Ledči nad 
Sázavou. Pokud finanční prostředky získané během plesu přesáhnou náklady spojené 
s organizací, budou tyto prostředky věnovány na další kulturní akce podobného rázu. 

Za pořadatele Renata Panská 

* 

prostorách 



NOVÉ SÍDLO VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNY V LEDČI N. S. 

r ^ M M A i 

Dovoluji si oznámit, že od 2. 1. 2007 bude veterinární ošetřovna v Ledči n. S. přemístěna ze 
Žižkova do sousedství bývalé školy Barborka, tj. Hrnčíře 29. 

Upraveny budou také ordinační hodiny: 
P o - P á 9 .00-11.00 « 14.00-18.00 - S o 14.00-16.00 • Ne 15.00-16.00 

Telefonní čísla by měla zůstat zachována: 569 721 525, 602 417 375. 
MVDr. Pavel Vrbka 
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Nabídka zájezdů 
cestovní kanceláře 
Ing. Zdeňka Vacka 
pro sezonu 2007 

Rodinný podnik, pojištěný proti úpadku 
u České pojišťovny, a. s., má šestnáctiletou 
tradici a prodává pouze vlastní akce. Ná-
stupní místa ve Světlé n. S. a Havl. Brodě, 
některé zájezdy i v Ledči n. S. Nabízíme 
výhodné komplexní pojištění pro cesty 
a pobyt. 

• P O Z N Á V A C Í Z Á J E Z D Y : 
Holandsko s návštěvou Květinového korza 
(18.-22. 4. 2007, 4880 Kč) 
Paříž + Versailles 
(27. 4 .-1. 5. a 4. 5.-8. 5. 2007, 3880 Kč) 
Berlín + Postupim 
(28. 4.-29. 4. 2007, 2080 Kč) 
Švýcarsko + Lichtenštejnsko 
(10. 5.-13. 5. 2007, 4080 Kč) 
Všechny ceny jsou včetně dopravy, ubyto-
vání, různých forem stravování, pojištění 
proti úpadku CK a služeb kvalifikovaného 
průvodce! 

• P O B Y T Y V C H O R V A T S K U 
Hotely a soukromé apartmány u pláží v klid-
ných chorvatských letoviscích. Autobusová 
doprava (tam a zpět jen za 1550 Kč) je mož-
ná v období 23. 6.-14. 7. a 1 8. 8.-1. 9. 2007 
(odjezd vždy v pátek, v místě pobytu od 
soboty do soboty), vlastním vozem můžete 
jet kdykoliv. Bohatý výběr výletů. Výhodné 
ceny pro děti, v hotelích Riviera a Slaven do 
3 let věku bydlí a stravují se zdarma! 

- K R A L J E V I C A - H O T E L U V A L A S C O T T : 
Klidný hotel přímo u pláže a v zeleni. 
Kvalitní polopenze, volný výběr jídel. 
Podle termínu od 5580 do 6880 Kč za 
osobu a týden (polopenze). 

- C R I K V E N I C A - H O T E L RIVIERA: 
Vlastní pláž jen 40 m od hotelu, pivová-
rek ještě blíž. Polopenze, bohaté snídaně, 
večer výběr ze 3 menu. Podle termínu od 
5880 do 7380 Kč za osobu a týden (polo-
penze). 

- S E L C E - H O T E L S L A V E N : 
Pavilony v uzavřeném parčíku u pláže. 
Polopenze, bohaté snídaně, večer výběr 
ze 3 menu. Podle termínu od 5680 do 
7280 Kč za osobu a týden (polopenze). 

- C R I K V E N I C A , N O V I V I N O D O L S K I 
- A P A R T M Á N Y 
Kvalitní a dobře vybavené tříhvězdičkové 
apartmány (balkon nebo terasa, vlastní 
příslušenství, zařízená kuchyně s mrazá-
kem, televize atd.) do 700 m od moře. 
Mezi domy je řada obchůdků, prodejny 
stáčeného vína atd., v centru města dobře 
zásobená tržnice a supermarket, ale také 
spousta atrakcí zpestřujících večerní pro-
cházky. Stravování vlastní. 
Ceny za týdenní pobyt jedné osoby: od 
2680Kč v šestilůžkovém apartmánu až 
po dvoulůžkový (od 4080Kč), přistýlky 
pro děti či dospělé osoby znamenaj í další 
výrazné slevy! 

Přejeme Vám úspěšnou volbu zájezdu z na-
ší nabídky a těšíme se na shledánís Vámi! 

I N F O R M A C E A P Ř I H L Á Š K Y N A ADRESE: 
Ing. Zdeněk Vacek - cestovní kancelář 

Doln í Březinka 73, 582 91 Světlá n. Sáz. 
Tel. + fax: 569 456 655, 
T-Mobile: 603 929 776 

HTTP: W W W . C K Z D E N E K V A C E K . C Z 
E-MAIL: ckzdenekvacek@email.cz 

c w s f e t á w w r r i i 

http://WWW.CKZDENEKVACEK.CZ
mailto:ckzdenekvacek@email.cz


SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Šťas tný Pave l 
Š i m k o v á N e l a 

Úmrtí: 
Šed ivá H a n a 
P r o c h á z k o v á Mi los l ava 
R o z k o š n á M a r i e 

Výročí: 
70 let: 
Šťas tná Dar ia - 0 6 . 0 1 
K i k u š o v á Jana - 2 4 . 0 1 
N e š p o r o v á Z d e ň k a - 2 5 . 0 1 
75 let: 
P o k o r n ý Fran t i šek - 0 8 . 0 1 
H ý l o v á Z d e n k a - 08. 01 
B r o ž o v á H e d v i k a - 14. 01 
Sy rová tková A n n a - 3 0 . 0 1 
80 let: 
Šlosrová He lena - 0 5 . 0 1 
L a u d á t o v á Emi l i e - 20 . 01 
85 let: 
R a d o š o v á Z d e ň k a - 0 1 . 0 1 
M a l i m á n k o v á Jo se f a - 2 6 . 0 1 
93 let: 

D v o ř á k o v á B lažena - 1 1 . 0 1 . 

Svatby: 
Fia lka T o m á š - Ž á č k o v á Soňa 

V Z P O M Í N K A 

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
chybíš nám, táto, chybíš nám všem. 

Dne 22. ledna už tomu bude jeden rok, co nás 
navždy opustil pan ZDENĚK KOUREK 
z Ledče n. S. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Manželka a děti 

Dne 2. ledna uběhl jeden smutný rok, co nás 
navždy opustil pan František HOSKOVEC. 

5 láskou vzpomínají - manželka a děti 
s rodinami. 

HLEDÁM PRONÁJEM 
Menšího bytu v Ledči n. S. (případně 

v okolí), pokud možno s balkonem. 
Kontakt: 777 149 436 

PRODÁM garáž v Ledči n. S., Haškova ul. 
KONTAKT: 737 988 598 

PRODÁM 
Starší rozkládací gauč (1,5 lůžka), 

válendu, šatní skříň, závěsné skříňky. 
Levně. Kontakt: 603 177 233 

Držení palců 
Jestlipak víte. proč říkáme někomu, koho čeká 

nějaká významná zkouška nebo důležité jednání, že 
mu budeme DRŽET PALCE? 

Schválně se podívejte na svou ruku. Samozřejměji 
znáte dobře a hned si všimnete, že palec vypadá, jako 
by k ostatním prstům vůbec nepatřil. Klidně si trčí do 
strany. Právě v tom odbočení je jeho obzvláštní důle-
žitost a schopnost uchopit předměty, a tak zvládnout 
většinu činností, které prsty děláme. 

To vše poznali lidé už v temných dobách bezmezné 
pověrčivosti a právě pro zvláštní postavení tohoto prs-
tu mu přisuzovali zvláštní moc. Považovali za nutnost 
palec zvláště pečlivě chránit, aby z něho jeho kouzlo 
nevyprchalo. Snažili se ho podržet v dlani za ostatními 
prsty, schovat ho před zlými a nepřejícími duchy, kte-
rými se podle jejich názoru tehdy svět jen hemžil. 

Nepřátelské síly byly pod každým kamenem, 
v temných zákoutích se skrývaly ve velkém množství 
a měly neustále chuť lidem škodit. Hlavně měly chuť 
na nejvýznamnější prst-palec. V tajnosti podržený 
palec tedy zaručoval úspěch ve veškeré činnosti. Zdá 
se nám to těžko pochopitelné, ale někteří lidé na tuhle 
pověru věřili tak. že šiji postupně ještě zdokonalovali 
až k víře, že lépe než svůj vlastní je mačkat palec cizí 
- nejlépe z oběšence. Když se tiskl v pravici, přinášel 
úspěch v obchodním jednání. Pokud byl sevřen v levi-
ci, zaručoval majiteli, že jeho lžím bude věřeno jako 
čisté pravdě. 

V dnešní době by se palec z oběšence sháněl těž-
ko a držení palce vlastního nemá žádoucí výsledek, 
zejména když jdete na obchodní jednání a nemáte 
o projednávané věci ani ponětí. Přesto můžete dosud 
slyšet v náhodném rozhovoru: „Tak mi držte palce!" 
- „Jasně, všechny čtyři!" Jak to jde realizovat na dol-
ních končetinách, to opravdu nevím. I když víme, ž;e 
jde o bezvýznamnou pověru, stačí sledovat televizní 
soutěže a zaměřit se na detaily rodinných příslušníků, 
hlavně dětí. Drží rodičům oba PALEČKY, a tak tahle 
pověra určitě naši generaci přežije. Co říkáte? Tak 
vám je do nového roku, vážení čtenáři, držíme také! 

SVĚTLO Z BETLÉMA 
Světlo z Betléma rozzářilo i ledečské náměstí. Betlémské světlo přináší vánoční atmosféru radosti, lásky. Hlavním motivem je odnést si domů světýlko, které 

k nám bylo dopraveno z posvátné jeskyně v Betlémě, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Kromě vzácného světýlka si návštěvníci akce mohli odnést 
i hezké zážitky z doprovodného kulturního programu, setkání s příbuznými, přáteli a celkově si tak posílit radostné pocity Vánoc roku 2006. Foto: L. Skála 

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 značkou 5/R5. 
Podávání 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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