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Plesová sezona v Sokolovně 

Do ledečské Sokolovny se po loňské okurkové sezoně letos navrátil společen-
ský život. Od počátku tohoto roku se tu totiž pořádaly již čtyři plesy a další se ještě 
chystají. Plesovou sezonu pak zakončí koncem března tradiční Sibřinky. 

Vše začalo v pátek 26. ledna 2007. Pořadatelé: Město Ledeč nad Sázavou, Cen-
trum - dům dětí a mládeže a hlavně paní Renata Panská a manželé Tomkovi zde 
ten večer uspořádali 1. novodobý společenský ples, o kterém jsme podrobně infor-
movali v minulém vydání Ledečských novin. Pozitivním jevem této akce byla 
spolupráce tří rozličných subjektů: města, krajské organizace a soukromé osoby. 
Město se letos k pořádání plesů vrátilo po kratší odmlce. 1. společenský ples pood-
halil možnosti Sokolovny, přilákal několik stovek plesuchtivých návštěvníků na-
příč generacemi a vyzval k následování. 

To přišlo následující víkendy v podobě Plesu Sudexu a plesu VOS, které se do 
Sokolovny vrátily z Dolních Královic. Z dostupných informací se i tyto plesy vy-
dařily a účast na nich byla nad očekávání slušná. 

První březnovou sobotu pak zde proběhl Ples pro obyčejné lidi, který úspěšně 
navázal na plesy dobré vůle pořádané v nedávné době ve spolupráci města a Ob-
lastní charity. Vzhledem k masopustnímu času tentokrát Oblastní charitu s plesem 
lidí dobré vůle dobře nahradil stacionář Petrklíč s Plesem pro obyčejné lidi. Přišlo 
se jich do vkusně vyzdobeného sálu pobavit na dvě stovky. Ples splnil nejen spole-
čenský, ale i charitativní účel. Umožnil účast vozíčkářům, postiženým lidem a při-
nesl stacionáři Petrklíč výtěžek ve výši 30 tisíc korun, který bude použit na úhradu 
týdenního letního ozdravného pobytu na nedaleké Trnávce. Zajímavostí plesu 
byla též skutečnost, že zde jako „předskokan" skupiny Vysočina vystoupila zdar-
ma kdysi slavná a stále dobrá kapela Ledečanka a že na ples zavítal poslanec Fran-
tišek Bublán. Též vystoupení mažoretek a půlnoční překvapení - balet s půllitry 
v podání tanečníků z divadla Mimochodem, přispělo k dobré náladě a spokojenos-
ti s plesem. Někteří z nás tu pak vydrželi při harmonice a zpěvu až skoro do kuro-
pění. 

Ledečská Sokolovna letos nabídla pořadatelům plesu nejen své prostory a služ-
by, ale navíc již dokáže vkusně upravit svůj sál, zakrýt žebřiny, demontovat kruhy, 
otevřít balkony a po dohodě případně přenechat občerstvení pořadatelům plesu. 
Samozřejmě to vše za předpokladu, že se najde zodpovědný, schopný a nápaditý 
pořadatel obklopený spoustou dobrovolných pomocníků s chutí něco dokázat. 

Tak tomu, naštěstí pro Ledeč nad Sázavou, v letošní plesové sezoně bylo. Díky 
vám za to. - s v -

POZVÁNKA 
4. - 29. dubna 2007 

TVÁŘE NOTORBURGU 
výstava fotografií 

z Bitvy o Notorburg 2006 
a Hradních mordovánek 2007 

fotografie jsou prodejné 
Dernisáž 5. května 2007 

S L A V T E S N Á M I ! 
V Elektro SPEKTRUM EXPERT slaví-

me 17. narozeniny!!! 
Po rekonstrukci prodejny, která bude 

probíhat od 22. do 29. 3. bude v pátek 
30. 3. 2007 od 8 hod. připravena ochut-
návka vín, popcorn pro každého 
ZDARMA, balónky pro děti, po celý den 
hudba, celé odpoledne bude moderovat 
bavič „upír" Krejčí, hlavně však budou 
připraveny výrazně nižší ceny, speciální 
akční nabídky, větší výběr a další překva-
pení. Vše bude završeno losováním o ceny 
v odpoledních hodinách pro všechny platí-
cí zákazníky. První cena bude foto 
PANASONIC v hodnotě 7990 Kč a řada 
dalších hodnotných cen. 

K výhodným nákupům a příjemně strá-
venému dni Vás zve kolektiv Elektro 
SPEKTRUM EXPERT. 

Svátek Pepíků 
ničí poslední ledy 
Většina pranostik se váže k jednotlivým 

světcům v kalendáři. Stejně je tomu 
i v březnu. Slezské pořekadlo například 
praví: „Na svatého Josefa vítr z Moravy -
bude hodně trávy; a když z polské strany -
bude zrní i slámy." Jiné úsloví o 19. břez-
nu říká: „Na Josefa den když jasný, hospo-
dář rok čeká krásný." Svátek Pepíků prý 
také ničí poslední ledy a mráz po něm už 
květům neuškodí. Josefovský sníh zase 
slibuje hojnou úrodu bílého jetele. Dalším 
významným datem je 21. březen. S pří-
chodem Vesny spojené rčení půvabně va-
ruje před špacírem: „Byť byl jarní den jak 
na zakázku, přece nechoď ještě na pro-
cházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku." 
O 25. březnu se pak tvrdí: „Na Panny Ma-
rie Zvěstování kdybys travičku palicí do 
země tloukl, už ji tam nedostaneš." Obec-
ně počasí tohoto měsíce asi nejvýstižněji 
charakterizuje úsloví: „Vítr, déšť, sníh 
a led jako o závod se honí; po suchu máš 
bláto hned, zima ku konci se kloní." 

V Ledči je 242 Pepíků - tak hodně zdra-
ví! 

UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST 
Muzeum na ledečském hradě bude 

pro sezonu roku 2007z technických dů-
vodů otevřeno až od 10. dubna 2007. 

Děkujeme za pochopení 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 19. února 2007 
• RM schvaluje: 
• přílohu č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní 
společností, a.s., kterou se nájemné za městské lesy v roce 2006 zvyšuje 
o 150 000,- Kč. 
• dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní společností, 
a.s., kterou se určuje nájemné za městské lesy pro rok 2007 na 450 000,-
Kč. 
• provedení odpisu nenalezených knih dle protokolu o provedení revize 
v Městské knihovně Ledeč nad Sázavou z 29. 1. 2007. 
• zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor o rozloze 15,45 
mf v objektu čp. 450, ulice Habrecká (poliklinika) v Ledči nad Sázavou. 
• pořízení prezentace Města Ledeč nad Sázavou v turistické mapě kraje 
Vysočina firmy GEOGALILEO Kartografie Brno, spol. s r.o., modul A -
velikost inzerce 5x10 cm, cena 13 500,- Kč bez DPH. 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 
26. února 2007 
ZM bere na vědomí: 
• informaci starosty města o jednání s vedením Vodovodů a kanalizací 
H. Brod, a.s., ve věci převodu majetku ČOV. 
• informaci starosty města k akci BILLA a k jednání se zahraničním in-
vestorem o ledečském hradu. 
• žádost pana Baye o podporu při pořádání 14. československého potla-
chu trampů. 
• dopis společnosti ZEMKO Kožlí, a.s., k zamítnutí žádosti o koupi po-
zemků. 
ZM schvaluje: 
• darovací smlouvu na pozemky parc.č. 864/2, 864/11, 864/12 a st. 2303 
- díl b) a díl c) o celkové výměře 2548 m2 za tržní hodnotu pozemků ve 
výši 1 274 000,- Kč Kraji Vysočina Jihlava. 
• odkoupení pozemku parc.č. 2215/84 o výměře 340 m2 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou od Kraje Vysočina za cenu 45,- Kč/m2. 
• kupní smlouvu č. UZSVM/HHB/2406/2006-HHBO na pozemky pare. 
č. st. 249 o výměře 1440 m2 za kupní cenu 400 000,- Kč od Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových. 
• uzavření smlouvy na pojištění majetku na období 03/2007 až 04/2010 
(12) s pojišťovnou Generali Pojišťovna, a.s., Praha 2. 
• přijetí úvěru ve výši 3 297 950,- Kč na nákup pozemků pro přípravu 
stavebních parcel v lokalitě Plácky. 
• Smlouvu o úvěru č. 528-5..-07 s Českou spořitelnou, a.s., dle podkla-
dového materiálu č. ZM-1/2007-10. 
• „Pravidla" ve znění dosavadní obecně závazné vyhlášky s tím, že dru-
hy půjček uvedené v čl. II/odst. 4 se v pořadí č. 06 upraví takto (doplní se 
v názvu) „.. .za součást zateplení obvodového pláště je považována i vý-
měna oken, balkonových dveří apod." a doplní se pořadí č. 10 s názvem 
„rekonstrukce výtahu v bytových domech se lhůtou splatnosti 4 roky, úro-
kovou sazbou 4 % a max. hranicí půjčky 250 tis. Kč na bytový dům. 
• ve smyslu „Pravidel" pro vytváření a použití účelových prostředků 
Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou úpravu případ-
ně uzavření nové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., ve věci vedení účtu 
FRB - vyvolané zrušením obecně závazné vyhlášky a její nahrazení „Pra-
vidly". 
• smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HHB/2833/ 
2OO6-HHBO na pozemky parc.č. 2082/38 o výměře 20 m2, 2082/39 o vý-
měře 171 m2, parc.č. PK st. 93 o výměře 150 m2, parc.č. PK st. 94/1 o vý-
měře 80 m2, parc.č. PK 51/1 o výměře 15 m2, parc.č.PK 103 o výměře 140 
m2 a parc.č. PK 223/2 o výměře 32 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 
• smlouvu č. 91/07 o bezúplatném převodu nemovitosti na pozemek 
pare. č. 887/89 o výměře 45 m2 v kat.území Ledeč nad Sázavou, od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavbu „Infra-
struktura průmyslové zóny Plácky v Ledči nad Sázavou", jejíž součástí je 

i kanalizační řád DN 300 s vlastníky: Marie Vojířová, Barborka 25, Ledeč 
nad Sázavou, Věra Sladkovská, Stínadla 1096, Ledeč nad Sázavou a Mar-
cela Rozumková, Lysá nad Labem 1769/15. 
• směrnici č. ../2007 Poskytování finančních příspěvků a dotací z roz-
počtu Města Ledeč nad Sázavou dle podkladového materiálu 
ZM01/2007-14. 
• prodej auta SPZ HBJ 21-46 a souhlasí s nákupem motorového vozidla 
na leasing, případně na úvěr. Pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 
k podpisu této smlouvy. 
• poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvko-
vé organizaci ZŠ Ledeč ve výši 3 923 000,- Kč. 
• poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvko-
vé organizaci MŠ Ledeč ve výši 1 261 000,- Kč. 
• poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou společnosti 
Hrad, s.r.o, ve výši 1 050 000,- Kč. 
• závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2007, kte-
ré jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
• uzavření smluv o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN č. 
00084851 a 00084919 mezi ČEZ Prodej, s.r.o., a Městem Ledeč nad Sáza-
vou pro odběrná místa č. 565770 a 565778 v objektu čp. 790 v ulici Bar-
borka v Ledči nad Sázavou. 
• odkoupení pozemků parc.č. 1233/1 o výměře 40 m2 a pozemku parc.č. 
PK 1233 o výměře 49 m~ v kat. území Ledeč nad Sázavou od pana MUDr. 
Dalibora Fabiána, Na Strži 433, Praha 4-Krč za cenu 100,- Kč/m2. 
• poskytnutí finančního příspěvku - dotace v podílu 20% vlastníkům ne-
movitosti čp. 72 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou ing. Josefu Mar-
kovi, Ke Křížům 1294 a ing. Ladislavu Gabrielovi, Stínadla 1042, oba 
Ledeč nad Sázavou jako nezbytný 20% podíl k dotaci Kraje Vysočina na 
opravu tohoto objektu, který je veden jako kulturní památka, v rámci 
Programu obnovy a zachování kulturních památek. 
• dodatek č.12 ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany ve městě Le-
deč nad Sázavou, kterým se město Ledeč nad Sázavou zavazuje poskyt-
nout finanční příspěvek 300 000,- Kč na zakoupení přenosné požární 
stříkačky pro ledečskou požární stanici. 
ZM stanovuje: 
• na základě nařízení vlády č. 64/2006 Sb., měsíční odměny neuvolně-
ným zastupitelům Města Ledeč nad Sázavou s platností od 1.3.2007 v ná-
sleduj ících hodnotách: 
za výkon funkce člena rady 1500,- Kč 

předsedy výboru (komise) 510,- Kč 
člena výboru (komise) 440,- Kč 
člena zastupitelstva 160,-Kč 

příplatek podle počtu obyvatel 100,- Kč 
ZM ukládá: 
• kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 
města za rok 2006 a předložit na příští zasedání zastupitelstva města zprá-
vu o kontrole. 
Termín: 30. 4. 2007 
Zodpovídá: Ing. Jan Drápela, předseda kontrolního výboru 
• vedoucímu Odboru samosprávy Ing. Pavlu Nácovskému zjednodušit 
formulář žádosti o příspěvky z rozpočtu města tak, aby byl přehledný 
a srozumitelný. 
• starostovi města Stanislavu Vrbovi neprovádět v roce 2007 z finanč-
ních důvodů energetický audit na budovách v majetku města. 
ZM ruší: 
• obecně závaznou vyhlášku č. 12/1995 - úplné znění vyhl.č. 03/2001 
včetně dodatku č. 1 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu roz-
voje bydlení na územích města Ledeč nad Sázavou (FRB). 
ZM vyhlašuje: 
• výběrové řízení pro rok 2007 v souladu s čl. IV. odst. 6 „Pravidel" pro 
vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území 
města Ledeč nad Sázavou pro žadatele o půjčku z FRB města s tím, že ter-
mín pro podání žádostí bude od 27. 2. 2007 do 12. 4. 2007. 
ZM neschvaluje: 
• žádost Konfederace politických vězňů o umístění informační cedule na 
budovu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. 

Poděkování Městské radě v Ledči nad Sázavou 
Úvodem bych ráda sdělila, že jsme se ocitli rázem v situaci, kterou bychom nikdy nečekali. Bydleli jsme v nedaleké vesnici, 

kde vlastnil majitel bytovku a pronajímal byty. Nejdříve jsem platili holý nájem 1500, za dva roky o 500 Kč více. Pak už nám 
majitel prodlužoval smlouvu jen o jeden rok a vyšplhali jsme se až na částku 3200 Kč za holý nájem. V lednu 2007 nám majitel 
sdělil, že byt buďto odkoupíme za 500 000 Kč nebo nám už smlouvu neobnoví a tím pro nás začalo drama. Na odkoupení jsme 
neměli a nevěděli jsme, co s námi bude. Trápil se manžel i já a jako správná žena jsem to podpořila slzami a nespavostí. Stále 
jsem si říkala, že se něco musí stát, jinak budeme na ulici jako bezdomovci. A stalo se! Městský úřad v Ledči nad Sázavou nám 
nabídl byt v Cechově ulici č. p. 77. Nikdo, kdo neprožil to, že mu má být odňata střecha nad hlavou, nepochopí naši radost. Byt 
jsme okamžitě přijali a dnes už jsme Ledečáci. Chceme s manželem poděkovat právě tímto článkem Městské radě v Ledči nad 
Sázavou za pochopení a vstřícnost. Jmenovitě děkujeme slečně Měkotové, panu Bártovi, panu Molínovi, panu Doležalovi 
a zvlášť paní Vávrové z bytového družstva Atos, která nám podala též pomocnou ruku a pomáhá nám ze všech sil. Ještějednou 
Vám všem děkujeme. Manželé Miroslava a JosefKrálovi, Ledeč nad Sázavou 
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Rehabilitační dílna v DPS 
Od 1. března 2007 otevřel stacionář Petrklíč v prostorách Domu s pečovatelskou 

službou v ul. 5. května své „detašované" pracoviště - rehabilitační dílnu. Pod vedením 
nové zaměstnankyně stacionáře Petrklíč Bc. Lenky Neubauerové sem každý den do-
chází zdatnější jedinci ze stacionáře Petrklíč, pro které se prostory stacionáře v mateř-
ské škole na Stínadlech stávají nejen těsné, ale již nedostačující. Rehabilitační dílna 
jim umožní další rozvoj pracovních, motorických a sebeobslužných návyků a doved-
ností. V prozatím skromném vybavení rehabilitační dílny, jejíž zařízení je poskládáno 
z darovaného nábytku a zařizovacích předmětů, vyrábí zručnější uživatelé služeb sta-
cionáře pod vedením vychovatelky drobné užitkové předměty, pomáhají při vaření 
a úklidu. Jejich přítomnost v domě s pečovatelskou službou přilákala v první dny po 
zahájení činnosti i jeho obyvatele, kteří nejprve zvědavě nahlíželi a poté se i zapojili do 
činnosti v rehabilitační dílně. A to je další a možná ten nejhlavnější přínos tohoto zaří-
zení. Pro postižené jedince je to právě ta integrace do společnosti, o které se tak rádo 
pouze povídá, a pro obyvatele domu s pečovatelskou službou zpestření jejich pobytu 
v tomto zařízení. 

Za umožnění zřídit rehabilitační dílnu v domě s pečovatelskou službou musím proto 
touto cestou poděkovat radě města a vedení ledečské pečovatelské služby. O naší čin-
nosti v rehabilitační dílně budeme, jak je naším zvykem i povinností, často informovat. 

Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN 
V listopadu minulého roku vyhlásila Městská knihovna v Ledči nad Sázavou literár-

ní a výtvarnou soutěž na téma „Co pro mě znamenají Vánoce?" Z velkého počtu ode-
vzdaných prací bylo vybráno a oceněno celkem 12 dětí. 
Výtvarné práce 
Mladší kategorie: 
1. Martina Vaňková, ZŠ Ledeč, 2. Martin Holata, Kouty, 3. Jan Tvrdík, ZŠ Ledeč 
Starší kategorie: 
1. Josef Jeřábek, ZŠ Ledeč, 2. Gabriela Sonbergerová, Gy Ledeč, 3. Petra Vosiková, 
ZŠ Ledeč 
Literární práce 
Mladší kategorie: 
1. Natálie Březinová, ZŠ Ledeč n. S., 2. Patricie Krejčíková, ZŠ Ledeč, 3. Marta Tvrdí-
ková, ZŠ Ledeč 
Starší kategorie: 
1. Iveta Burdová, Gy Ledeč, 2. Eva Kovandová, ZŠ Ledeč, 3. Petra Pokorná, Gy Ledeč 
Předávání cen z rukou pana starosty proběhlo na ledečské radnici v pondělí 12. února 
2007 odpoledne v radostné atmosféře oceněných i jejich blízkých. 

Knihovna Ledeč n. S. 

Velikotioěiú výstava 
Ve dneck 2., 3. a 4. dubna se bude konat v klubovně 
v Domě s pečovatelskou službou velikonoční výstavba 
ručníek prací ve spolupráci se StaaionářemPetr klíč. 

Srdečně Vás zveme na přyemnou inspiraci 
k veliko1^očním svátkům, a těšíme se 

na Vaši návštěvu, 
Dana Pospíšilová 

Petra Blažková ve finále 
Dětské Porty 

ZUŠ v Ledči nad Sázavou se může pochlubit 
dalším úspěchem jedné ze svých žákyň. Petra 
Blažková (12 let), žákyně 5. ročníku hry na kyta-
ru a zpěvu se v listopadu 2006 zúčastnila pěvec-
ké soutěže v Jihlavě nazvané „Jihlavský 
slavíček". Vystoupila tam s písněmi „Růže kve-
tou dál" od G. Bécauda a staroanglickou baladou 
„Scarborough fair". Sama se zároveň doprová-
zela na kytaru. V této soutěži získala postup do 
celorepublikového finále Dětské Porty. 

Porta je český festival folkové a country 
hudby. Soutěžící zde soutěží buď v disciplíně 
interpretační nebo skladatelské. Celorepubliko-
vé finále se mělo konat 2.-4. února 2007 v Pra-
ze. Petra tedy měla dva měsíce na přípravu. 
Hudebníci potvrdí, že to není mnoho. Měla mít 
připraveno pět písní s vlastním doprovodem 
a asi minutový úvod. Dva měsíce Petra pilně 
pracovala za pomoci paní učitelek Soni Brab-
cové a Petry Ochové a 2. února odjela na finále 
soutěže. Její kategorie soutěžila hned první den 
a Petra zahrála a zazpívala velmi dobře. Sama 
říká, že i ona sama byla se svým výkonem spo-
kojena. Žádné z prvních tří umístění sice nezís-
kala, ale byl to pro ni úžasný zážitek 
a zkušenost. To, že se tohoto finále mohla 
zúčastnit, je určitě samo o sobě velkým úspě-
chem nejen pro ni, ale i pro její učitele ze ZUŠ. 

Petra Ochová, učitelka ZUŠ Ledeč n. S. 

HUMPOLECKÁ LESANKA 
Kapela byla založena v roce 1988. Vystu-

puje na tanečních zábavách, plesech a festiva-
lech. Její tvorba se objevila i v české televizi 
i rozhlasu. Kapela natočila dvě kazety a CD. 
Od roku 2005 převzal vedení kapely od Fran-
tiška Karafiáta - Josef Pajer. 

Kontakt: J. Pajer, Stínadla 1036, 584 01 Le-
deč n. S., tel.: 604 130 320 

BAR EDEN v Ledči n. S. 
Nabízí příjemné posezení v komorním 

prostředí. Vždy od pátku do neděle pečeme 
pravou italskou pizzu (již od 79,- Kč, balení 
s sebou je zdarma). Dále pro vaše příjemné 
chvíle nabízíme kvalitní moravská a italská 
vína. Využijte našich služeb pro vaše rodinné 
i firemní oslavy (kapacita 30 osob). 
Otevírací doba: PO-ČT 10-22 hod. 

PÁ-SO 10-24 
NE 10-20 

BAR EDEN, Lipová 269, 584 01 Ledeč n. S., 
Tel.: 739991226. Těšíme se na Vaši návštěvu! 
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tMateřské centrum 

edňáček 
Ledeč nad Sázavou 

si dovoluje pozvat maminky 
(tatínky) na rodičovské dovolené 

a deti na 

slavnostní otevření, 
které se bude konat dne 

29. března 2007 v 9.30 hod. 
v prostorách mateřského centra, 

tj. na ZS Komenského 
(vchod ze zadní strany budovy). 

Pro návštěvníky j e připraveno 
malé občerstvení a pro ty menší 

i minimaškarní ples. 
Rádi Vás uvítáme mezi námi 

i v dalších dnech provozu, tj. kaž-
dé utery a čtvrtek v 9 až 11 hod. 

Na všechny se těší Eva, Lucka 
a Jana 

MASOPUST 
V NAŠÍ ŠKOLCE 

Dvacáté únorové dopoledne se Mateř-
ská školka Na Pláckách proměnila. Slav-
nostně nazdobená čekala na děti, aby je 
vtáhla do masopustního reje masek. Pod 
vedením svých učitelek děti tančily, smá-
ly se a dováděly. Oči jim jen zářily, a o to 
šlo. Totiž, aby všechny děti byly šťastné 
a těšily se do školky na své staré i nové 
kamarády. Poděkování je namístě, a to 
třídním učitelkám Zdeně Ptáčkové a He-
leně Jahnové za výbornou organizaci ne-
jen o masopustním karnevalu, ale při 
všech akcích, které pro naše děti připra-
vují. 

Dětský maškarní rej - šibřinky v Led-
či. V sobotu 10. února, jako každý rok 
touto dobou ožila ledečská sokolovna 
dětským smíchem a spoustou krásných, 

WĚméĚkg& 
ĚÉámML 
nápaditých masek. Proháněl se tu mrave-
nec lesní, hříbek, motýl, kouzelnice, 
princezny, tygřík... Nechyběly soutěže 
s balónky a tradiční židličkovaná. Poté 
vybrala porota deset nejlepších masek 
a obdarovala je sladkostmi. Děti rejdily 
sálem, rodiče spokojeně podupávali 
v rytmu hudby, kterou zajišťoval DJ Jan 
Černý. Poděkování patří organizátorům 
TJ Sokol Ledeč. Tak zase za rok, přátelé! 

Lenka Černá 

Zápis dětí do mateřské školy Ledeč nad Sázavou 
Ve dnech 16. a 17. dubna 2007proběhne zápis dětí do všech zařízení mateřské školy Le-

deč nad Sázavou. 
Rodiče budou své děti zapisovat v mateřské škole Stínadla pro všechny odloučené praco-

viště MŠ 28. října, MŠ Družstevní od 8.00 hodin -16.00 hodin. 
Kritéria pro přijetí dítěte: 
- dosaženívěku dítěte 6 let v období od 1. zářído31. srpna následujícího kalendářního roku 
- délka docházky do mateřské školy (celodenní docházka) 
- počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech 
- trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí 
- zaměstnanost rodičů 
- v mateřské škole se již vzdělává sourozenec 
- datum podání žádosti 
Těšíme se na nové kamarády Ředitelka MŠ Jarmila Dvořáková 

Karneval v Mateřské škole Stínadla 
Jako každý rok, i letos, naše mateřská škola ožila rejem pohádkových bytostí, zvířá-

tek a dalších veselých postaviček. Celou školou zněl smích a veselé dovádění. Potěšili 
jsme paní uklízečky, kuchařky a pradlenu. Nezapomněli jsme navštívit ani stacionář 
Petrklíč. 

Všichni byli z karnevalu opravdu nadšeni, a proto ještě před koncem roku uspořádá-
me ,, Kloboukový den ". Učitelky MŠ Stínadla 

hradeč t í se bav i l i 
Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Hradci uspořádaly letos na Matěje 

DĚTSKÝ KARNEVAL. Kromě příjemné zábavy měla naše akce i další pozitivní vý-
sledek - výtěžek ze vstupného a tomboly, který byl ve výši 1734,- Kč, jsme věnovali 
Stacionáři Petrklíč v Ledči n. S. Marie Benešová, OÚ Hradec 
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H O R N Í p a s e k a 
PASEKA -pozemek, na němž les byl zmýcen a zdělané dříví jest v zá-
sobě, po jehož vývozu PASEKA zove se mýtí. 

Ottův slovník 1900 

Zastupitelstvo (2006): Marcel Pasek - neuvolněný starosta, Jan 
Jindra - místostarosta, Jana Fotrová - hospodářka, Pavel Hrubý, Jiří 
Peroutka, Zdeněk Chlád, Radek Beneš, Marie Casarová. 

Dospělí (nad 18 let) Děti Celkem 

Obec Muži Ženy Muži Ženy 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk 

H. Pa-
seka 

32 46 29 55 4 11 2 15 67 47 

Na jih od Ledče, ve výšce 600 m n.m. se rozprostírá obec Horní Pa-
seka. První písemné zprávy o vsi jsou už z poloviny 13. století. Jak už 
úvod napovídá, ves vznikla při mýcení zdejších hlubokých lesů, které 
zde v té době byly a naštěstí dosud okolo jsou. Na velkých mýtinách 
začali první osadníci zúrodňovat půdu. Kdo bude hledat historii obce, 
jistě si vyhledá příslušnou literaturu. Jako jinde i zde se střídali majite-
lé -jednotlivci, šlechtické rody i politická a územní uspořádání. 

Po zřízení politické-
ho a soudního okresu 
ledečského patřila ves 
pod tento okres. Do té 
doby spadala Horní 
Paseka pod Zahrádku. 
Připomeňme si stav 
obyvatelstva ze sčítání 
lidu v roce 1890. 
PASEKA HORNÍ 
osada, která čítá 34 
domů, 241 obyvatel 
českých. 

Zdejší lidé bývali 
velmi chudí. Políčka málo rodila, muži pomáhali v kamenolomech, 
lesích a dojížděli za sezónní prací na chmel a do cukrovarů. Pod obcí 
je známý lom U Jirsů. Lom otevřel v roce 1920 kameník z Ledče 
J. Kranda. Zdejší obci patřily i samoty Ve Studénkách a V Chalupách. 
Horní Paseka byla spolu se samotami Studénky a Hory připojena 
v roce 1971 pod Místní národní výbor v Rejčkově. Blízko se nachází 
i velmi známé poutní místo Křižná studánka. 

Se školní docházkou to měly zdejší děti vždy složité. Od roku 1870 
se učilo i v Pasece (ještě později v č. 13 u Kluchů), ale postupně to 
bylo v Rejčkově, Kališti, Zahrádce a nakonec v Ledči. 

Složitý terén byl překážkou i pro zavedení elektřiny do obce. To se 
stalo až v roce 1962. V roce 1976 došlo k připojení Rejčkova pod 
Obecní úřad v Dolním Městě. Spojení s okolním světem se uskutečni-

lo až stavbou silnice přes ves v roce 1984. Ta vedla z Koutů přes Horní 
Paseku do Rejčkova, s odbočkou kolem nového hřbitova (postaven 
1972) do Hor. Pro zdejší občany začal jezdit i autobusový spoj z Led-
če do Dolního Města. 

Také současnou prioritou a zároveň starostí obce jsou komunikace, 
respektive jejich převod na Kraj Vysočina. S tím také úzce souvisí 
převod pozemků od jednotlivých podílníků - obcí, jejichž majetek 
v současné době obhospodařuje Lesní družstvo Hněvkovice (jedná se 
o 17 obcí). 

Důležité také je vybudování autobusové čekárny, které je velmi re-
álné a je ve stadiu příprav. Jak už je výše uvedeno i v současné době je 
velkým problémem rozvod el. energie (NN), které neodpovídá sou-
časným požadavkům a normám. Zejména proudu do chatové oblasti 
Studénky. 

Vodovod je pro obec také samozřejmě velmi důležitý, ale bude 
zřejmě nad síly současného zastupitelstva jeho vybudování dokončit 
v tomto volebním období. 

K všeobecné spokojenosti občanů slouží (občanská vybavenost) 
prodejna Večerka u Kobosů, restaurace Na Vršku i populární hospůd-
ka U Časarů. 

V obci je dnes tři-
cet jedna obydlených 
domů, ve kterých žije 
67 obyvatel. Přestože 
počet trvale bydlících 
občanů trvale klesá, 
věříme, že krásná 
okolní příroda a praco-
vitost zdejších lidí 
bude zárukou, že se 
Horní Paseka nestane 
jen rekreační oblastí. 
Kontakty: tel. obec: 569 738 180, mobil: 602 187 695, www. sweb. 
cz/hornipaseka 

M. Pasek-neuvolněný starosta, J. Fotrová-hospodářka. 
Pozn. redakce: V kraji je název Paseka obvyklý, pro zajímavost uvá-
dím údaje z roku 1890. 
PASEKA DOLNÍ 
Osada t., hejtmanství a okr. Ledeč, fara a pošta Zahrádka u Ledče, 
14 domů a 91 obyvatel českých. 
PASEKA MALÁ 
Osada t.,, hejtmanství Ledeč, okr. D. Královice, fara a pošta Cechtice, 
39 domů, 258 obyvatel 
PASEKA VELKÁ 
Vest., hejtmanství Ledeč, okres a pošta Dolní Královice, fara Hněv-
kovice, 17 domů, 125 obyvatel českých. 

Příště na návštěvě v HNĚVKOVICÍCH! 
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Informační servis 
Výměna dopravních značek 

Nové dopravní značky začaly ledečské Technické služby na 
přelomu roku rozmísťovat na křižovatkách místních komuni-
kací v Ledči nad Sázavou. Plní tím povinnost města danou 
§ 34 vyhlášky MSD č. 30/2001Sb. Při výměně dopravního 
značení je postupováno v souladu s materiálem „Pasport svis-
lých dopravních značek v intravilánu města Ledeč nad Sáza-
vou" zpracovaným dne 31.7. 2005. 

V první etapě přišla na řadu výměna značek zákazových 
a značek přednosti v jízdě. Při instalaci nových značek se záro-
veň mění i jejich umístění tak, aby co nejméně bránily silniční-
mu provozu a odolaly i případnému zájmu vandalů. Jedna 
taková značka přijde na 5 až 6 tisíc korun. Po městě jich máme 
přitom rozmístěno na dvě stě. 

Nové parkoviště v Barborce 
Nákladem téměř 70 tisíc korun nechalo Město Ledeč nad 

Sázavou rozšířit parkoviště pro návštěvníky detašovaného 

pracoviště Finančního úřadu v Barborce. Na bývalé školní za-
hradě vybudovaly Technické služby nové parkoviště o rozmě-
rech 20x30 m pro cca 16 osobních automobilů. Zužitkovaly 
přitom stavební materiál ze zrušené tržnice u kina. V bývalé 
školní budově v Barborce působí na základě nájemních smluv 
jak ledečský Finanční úřad, tak i obvodní oddělení Policie ČR. 
Město Ledeč nad Sázavou po čtyřletém období, kdy bývalá 
školní budova v Barborce zela prázdnotou, ji loni nabídlo těm-
to pro město důležitým institucím k užívání. Zřízením nového 
parkoviště se snaží vylepšit podmínky pro jejich fungování 
a stabilitu v našem městě. 

Rekonstrukce Koželské ulice má pokračování 
Správa a údržba silnic bude letos pokračovat v rekonstrukci 

Koželské ulice v úseku od křižovatky Na Pláckách až k čerpa-
cí stanici Adam. 397metrový úsek krajské komunikace 11/130 
projde po zfrézování povrchu generální rekonstrukcí v rozsa-
hu loňských oprav, kdy bude realizována výměna krytu i pod-
kladních vrstev vozovky. Od čerpací stanice až k lesnímu 
úseku před Hněvkovicemi pak bude provedena oprava asfalto-
vého povrchu vozovky. Vodovody a kanalizace zajistí při re-
konstrukci vozovky též výměnu části vodovodního řádu 
a město opraví chodník v úseku od křižovatky Na Pláckách 
k ulici Zahrádecká. Na křižovatce Na Pláckách bude z důvodů 
bezpečnosti silničního provozu odstraněna vzrostlá lípa, která 
bránila rozhledu řidičů při vjezdu na hlavní silnici a byla v mi-
nulosti příčinou několika dopravních nehod. 

I firemní parkoviště mohou být pěkná 
Nové parkoviště ze zámkové dlažby s novým osvětlením, 

opěrnou zdí, novým oplocením a uzavíratelným vjezdem na 
čipové ovládání buduje kolem budovy Severky v ulici M. Ma-
jerové sdružení ledečských firem ASO, s.r.o. V sousedství 
mateřské školy na Stínadlech bude letos dokončeno sice pouze 
firemní, ale zato pěkně upravené parkoviště, které částečně 
přispěje k zlepšení situace s parkováním v ulici před Sever-
kou. Po dokončení nového oplocení, navrácení sejmuté dlažby 
za plotem a odstranění provizorního plotu mezi Severkou 
a mateřskou školou dojde po několika letech ke zkulturnění 
této části sídliště. 

Obdobné parkoviště chystá vybudovat kolem své provo-
zovny nad poliklinikou další ledečská firma Pracolor. V pros-
toru mezi budovou bývalé prodejny a zahrádkami pod 
bytovým domem v ulici Ke Stínadlům se chystá letos vybudo-
vat opěrnou zeď s oplocením, kanalizací a parkovištěm pro 
své služební vozy. I zde po vybudování firemního parkoviště 
by mělo dojít k částečnému uvolnění parkovacích míst u poli-
kliniky a ke zkrášlení stále zarostlé stráně. 

Pomůže nám evropský grant k informačnímu systému? 
Ledeč nad Sázavou jako jedno z mála měst nemá instalova-

ný jednotný informační systém směrových tabulí po městě 
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s označením ulic, památek, budov, institucí, sportovišť či fi-
rem. Pokud se takové označení ve městě ojediněle vyskytne, 
odlišuje se od ostatních tvarem, barvou či provedením. Absen-
ce informačního systému a nejednotnost směrových tabulí ztě-
žuje orientaci návštěvníků ve městě. Velké informační tabule 
s mapou města či regionu pro změnu již ztratily svoji aktuál-
nost. 

Tento nedostatek se snažíme odstranit podáním žádosti o ev-
ropský grant z grantového schématu Operačního programu 
Rozvoj cestovního ruchu. Kromě směrových a informačních ta-
bulí počítá tento projekt i s vytvářením digitálních informačních 
letáků na ledečském webu, které budou volně přístupné a je-
jichž případné vytištění bude zajišťovat ledečské Informační 
centrum. Projekt informačního systému a žádost o evropský 
grant vznikl na ledečské radnici v posledním únorovém týdnu 
za spolupráce ing. Martina Rozkošného, ing. Pavla Nácovského 
a starosty města. Na návrhu, obsahu a zpracování digitálních le-
táků se budou moci podílet studenti ledečských škol. 

Budova radnice bez pamětní desky 
Budova ledečské radnice na Husově náměstí měla pohnutou 

historii. Postavil ji na spáleništi dvou domů v roce 1848 lékár-
ník Jan Hlaváč, v přízemí provozoval lékárnu U černého orla 
a patro nabídl k pronájmu nově vznikajícímu úřadu politické-
ho okresu. Již od roku 1850 zde sídlila justiční správa, později 
zde působil Tereziánský řád zchudlých šlechtičen a od roku 
1918 přešla budova do vlastnictví státu, který ji nadále využí-
val pro justiční správu. Okresní soud zde přetrval až do roku 
1960, kdy po zániku ledečského okresu zřídilo město v této 
budově základní školu. Žáci školou povinní sem docházeli až 
do roku 1992, kdy byla škola přemístěna do nově opravené bu-
dovy v Barborce. Během let 1992-1995 prošla budova rozsáh-
lou rekonstrukcí, byla přebudována na sídlo městské 
knihovny a radnice, ta se zde nachází dodnes. 

Konfederace politických vězňů požádala na přelomu loň-
ského roku Město Ledeč nad Sázavou o možnost instalace pa-
mětní desky u vchodu do budovy radnice s textem: „Na 
památku občanům nespravedlivě stíhaných lidovým soudem, 
který sídlil v této budově v letech 1948-1960". Rada města žá-
dost na instalaci pamětní desky nejprve dne 20. 11. 2006 odlo-
žila a poté dne 5. 2. 2007 neschválila. Starosta města proto 
nabídl Konfederaci politických vězňů opětovné projednání je-
jich žádosti v zastupitelstvu města, ale ani zde tato žádost ne-
našla dne 26. 2. 2007 potřebnou podporu. 

Někteří bývalí ledečští „politici", jmenovitě bývalý starosta 
města z let 1994-1998 Jan Hálek a bývalý místostarosta z let 
1998-2004 Jaroslav Poborský začali poté bít na poplach a psát 
či dávat plamenná vyjádření regionálnímu tisku. Přitom se ale 
opomněli zmínit, že jeden i druhý měli dost času na to, aby po 
nich na radnici zůstalo více jak plamenná slova - třeba alespoň 
právě ta pamětní deska. Tehdy, před deseti lety, k tomu byla 
určitě příznivější konstalace a vhodnější doba. 

Po roce 2004 jsme se spíše soustředili na budování mostů, 
chodníků, osvětlení, sportovišť a dětských hřišť, metropolitní 
sítě, zabezpečení skal, modernizaci úřadu a úklid města. 

Nový ekonomický SW myFENIX (SAP) 
Městský úřad Ledeč nad Sázavou je po Plzni a Liberci prv-

ním z menších českých měst, kde byl nasazen nový ekonomic-
ký software myFENIX. Většina měst v ČR používá dosud 
systémy FENIX I , FENIX II od firmy PVT, a.s., či konku-
renční produkty firmy GORDIC. V našem městě jsme loni při-
stoupili na nabídku firmy PVT, a.s., pilotovat u nás nasazení 
nového ekonomického software myFENIX vystavěného na 
bázi německého certifikovaného a celosvětově uznávaného 
systému SAP. Tato spolupráce přímo navazuje na evropský 
grantový program SROP, pomocí kterého jsme vybavili Měst-
skou knihovnu a Informační centrum technikou a vybudovali 
optická vedení v centru města až k Základní škole s 85% dota-

Na rozdíl od Plzně a Liberce je myFENIX typovým řeše-
ním, což přímo souvisí s vyladěností, cenou nasazení systému, 
jeho aktualizace a údržby. Pod slovem „pilotovat" se skrývá 
několikaměsíční spolupráce Ing. Pavla Nácovského a pracov-
níků jím vedeného Odboru samosprávy s odbornými pracov-
níky firmy PVT, a.s., a AQE. Na nás bylo provést analýzu 
našich potřeb, určit si, co od nového systému požadujeme. De-
finovali jsme stavbu ekonomických, rozpočtových a majetko-
vých evidencí a pracovní postupy. Na specialistech PVT pak 
bylo tyto požadavky zapracovat do myFENIX (SAP). Úkolem 
firmy AQE bylo zajistit, aby analýza byla přesná, bezchybná 
a v rámci zákonů a aby typové řešení bylo obecně nasaditelné 
s minimálními úpravami v dalších městech. 

Závazkem města je informovat o nasazování nového systé-
mu v médiích, závazkem PVT dodat nový funkční systém 
a jeho aplikaci na ledečský městský úřad zdarma. Nebude se 
měnit ani cena vzdálené správy. O této spolupráci budeme ne-
jen informovat v nejbližším vydání Moderní obce, ale nasaze-
ní systému myFENIX (SAP) bude též tématem přednášky 
obchodní ředitelky PVT, a.s., a starosty města na veletrhu In-
ternet pro státní správu a samosprávu v Hradci Králové počát-
kem dubna t.r. 

V systému myFENIX SAP na Městském úřadě v Ledči nad 
Sázavou od tohoto roku účtujeme a objednáváme, budeme též 
rozpočtovat, evidovat majetek, kontrolovat tyto procesy a řídit 
rozpočet. Moderní městský úřad totiž potřebuje „podnikatel-
ský" pohled na ekonomiku města. Především pro granty vyža-
duje ekonomický systém s certifikací a v neposlední řadě 
stálou dostupnost informací bez nutnosti je vyhledávat v papí-
rových archivech. To vše nám nyní myFENIX (SAP) přináší. 

Podoba marketu BILLA se již rýsuje 
Nejen obrazně, ale i fyzicky se začíná rýsovat možná podo-

ba marketu BILLA v Ledči nad Sázavou. Projektanti BILLA 
chystají pojednání s památkáři dokumentaci pro územní říze-
ní, ve které se snaží zachovat průčelí, střechu a boční stěnu 
kina tak, jak památkáři požadují. Jak se jim to daří, vám nazna-
čuje jeden z návrhů, který však bude ještě podléhat dalšímu 
schvalování. 

-sv-
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ODPADKOKOFOVE 
Unikátní hra, která jako první bude představena v Ledči nad Sázavou. 

Představte si ulice města se svými od-
padky jako Vaše území, na kterých se roz-
hoduje, jestli si vyděláte natolik, abyste si 
mohli směnit na hlavní ceny. To, co jindy 
přejdete s chladnou hlavou, budete nyní 
vyhledávat, protože každý odpadek Vám 
pomůže blíž k hodnotným a hezkým cenám. 
Nebo budete moci navštívit náš Saloon, 

kde si za vydělané Ledečské koruny budete moci dopřát výtečné pohoš-
tění. 

Kdy: v sobotu 31. 3. 2007 
Od: 9 hodin 

Sraz: před DDM 

V sobotu v 9 hodin před DDM v Ledči nad Sázavou budou podrobně vy-
světlena pravidla hry, budou rozdány ochranné pomůcky a budou rozlo-
sovány mapy s územím pro jednotlivé skupinky soutěžících. 
Na poklidný průběh hry a dodržování pravidel bude po celém městě do-
hlížet na 15 šerifů. 
Ceny do hry věnovali: město Ledeč nad Sázavou, firma AVE CZ, DDM 
Ledeč n. S. 
Děkujeme i dalším sponzorům této hry. 
Hru pořádá: Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou a DS Mimochodem 
V případě dotazů volejte 569 726 415 nebo 731 462 330 

...přijďte si zahrát hru, co ještě nikdo nikdy nehrál... 
Za Centrum - DDM Ledeč n. S. a za DS Mimochodem 

Tomáš Doležal 

KERAMICKÁ DÍLNA PRO MAMINKY S DĚTMI 
Pro maminky s dětmi, které chtějí strávit příjemné odpoledne a podpořit svou tvořivost 

a fantazii svých dětí. 
Keramická dílna bude otevřena vždy v úterý jednou za dva týdny vždy od 15 do 16.30 hod. 

První schůzka: 13.3. 2007 od 15 hodin v DDM v Ledči nad Sázavou 
Cena každé dílny je 40,- Kč; přihlášky k sehnání v DDM 

Při práci s keramickou hlínou je třeba pracovní oděv pro děti i dospělé 
V případě dotazů a bližších informací kontaktujte Marcelu Mainerovou 

na tel 569 726 415 nebo 776100 780 

OTEVÍRÁNÍ POKLADŮ 
Víte, že v našem lesoparku Septouchov žijí bludičky, skřítci, víly, nebo elfové? Nevěříte? 

Pak Vás tedy zveme na předvelikonoční hru na Septouchově, kdy spatříte, co jste ještě neviděli. 
Jedinou noc v roce ožívá ledečský park svým tajuplným a fantastickým životem. Navíc se mohou otevírat 

poklady v jeskyních pod Septouchovem. 
Po návštěvě kouzelného světa se uložíme v DDM a druhý den si půjdeme uvařit do přírody a podíváme se 

po stopách pohádkových postav za denního světla. 
Sraz ve středu 4. 4. od 18 do 19 hod. v DDM. Konec akce ve čtvrtek 5. 4. v 15 hodin. 

Cena akce: 40,- Kč; Přihlášky k vyzvednutí v DDM. 
Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat a zaplatit do 30. 3. 2007 

Na přespání doporučujeme vlastní spací pytel a karimatku, ale je možno i zapůjčit na místě z DDM. 
Pořádají: Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou a DS Mimochodem 

Za pořadatele Tomáš Doležal 

Nečekejte až na zloděje... 
Toto, možná už okřídlené rčení, platí v dnešní době stále více. 

Napadených nebo vykradených objektů neubývá a drzost zlodějů 
stále roste. Cílem nejsou už jen trezory, elektronika, šperky, ale 
i cenná data uložená ve Vašich počítačích, a proto bychom Vám 
chtěli pomoci se zorientovat v možnostech zabezpečení objektů. 

Základním stavebním kamenem zabezpečení je elektrická za-
bezpečovací signalizace EZS. Cílem zařízení je bojovat proti na-
padení objektu z vnější mimo dobu, kdy budova nebo prostory 
nejsou využívány a tím nestřeženy majiteli objektu. Systém se 
skládá z několika součástí. Hlavním prvkem je ústředna, která řídí 
celý chod bezpečnostního systému. K ústředně jsou připojeny 
různé detektory, které zajišťují detekci požadovaného poplachu. 
Používají se čidla reagující na pohyb, tříštění skla, otevření oken 
nebo dveří, ale i úniku plynu nebo vody. Moderní systémy přiná-
šejí možnost instalace i bez použití vodičů, které se hodí nejvíce 
do novostaveb, kde se opomněl návrh kabelové trasy. Zařízení lze 
aplikovat i pro vnější prostředí, kdy se střeží ploty areálů, přístu-
pové cesty pomocí infrazávor nebo ultrazvukových detektorů. 
Výstupem celého systému může být siréna vnější nebo vnitřní, 
automatický telefonní hlásič s nahranou zprávou o poplachu nebo 
přímé propojení na pult centralizované ochrany. Celý systém lze 
rozšířit o požární čidla, která reagují na kouř, zvýšení teploty. Pro 
rozsáhlejší prostory je vhodné systém zabezpečení oddělit od po-
žárního a požární systém řešit jako samostatný. 

Další možností dostřežení objektu je stále oblíbenější kamero-
vý systém. Kamerový systém lze využít pro dvě varianty střežení. 
První možností je samostatná, autonomní instalace systému po-
užívaná v boji proti vnějším a vnitřním pachatelům v době, kdy je 
objekt standardně využíván majitelem nebo pronajímatelem. Jed-
ná se například o střežení prodejních ploch za provozu, skladů, 

různých provozoven. Velmi často se používá kamerový systém ke 
střežení vnějších prostor, ke střežení dvorů, okolí budov, vstupů, 
ale i celých rozsáhlých areálů pomocí otočných a ZOOMovacích 
kamer. Druhou možností je instalace jako doplňku k bezpečnost-
nímu systému. Kamery slouží k odhalení průběhu trestné činnosti 
v době nepřítomnosti majitelů, popřípadě k identifikaci pachate-
le. Nově může kamerový systém sloužit i jako dálkový dohled 
přes internet na místa, kde je aktuálně hlášen poplach EZS a tak 
v reálném čase přijmout příslušná opatření dle situace. Novinkou 
u těchto aplikací je detekce pohybu v daném obraze kamery a na-
hrávání pouze těchto sekvencí. Výhodou je vytváření přehledné-
ho archivu se snadným dohledáváním stěžejních momentů. 

Novým progresivním odvětvím v otázce střežení je sledování 
vozidel pomocí satelitního systému GPS. Zařízení funguje tak, že 
ve voze je nainstalován GPS přijímač, který přijímá signály až 
z 12 pozičních družic. Informace z družic dekóduje na souřadnice 
a pomocí datové sítě GSM mobilních operátorů dále posílá do ur-
čeného střediska, které má za úkol vůz v případě odcizení dohle-
dat. Systém se nemusí využívat pouze na střežení, ale i jako 
přehled o cestách služebních vozidel a k vytváření podrobné kni-
hy jízd včetně spotřeby paliva. Vše je následně zobrazeno na pře-
hledné digitální mapě. Dalším využitím je sledování různých 
stavů jednotlivých zařízení vozidla online. Například otevření ná-
drže vozidla, otevření nákladového prostoru apod. Vše záleží na 
přání zákazníka. 

Co doporučit závěrem? Snad jen, buďte rychlejší než zloději... 
FA: Leoš Palán 

Kelcom Havlíčkův Brod, s.r.o. 
Kyjovská 1962 
580 01 Havlíčkův Brod 
tel.: 724 355 700 
email: leos.palan@kelcomhb.cz 
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A 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí - hosté Pozn. 

Ne 1.4. 15:30 13:45 Lípa - Ledeč 

Ne 8.4. 15:30 Ledeč - Speřice 

Ne 15. 4. 15:30 13:30 Pacov - Ledeč 

Ne 22. 4. 16:00 Ledeč - Chotěboř 

Ne 29. 4. 16:00 14:30 Budíkov - Ledeč 

Ne 6. 5. 16:30 14:30 Přibyslav - Ledeč 

Ne 13. 5. 16:30 Ledeč - Bohdalov 

Ne 20. 5. 16:30 13:30 Rozsochy - Ledeč 

Ne 27. 5. 16:30 Ledeč - Kožlí 

Ne 3. 6. 16:30 14:45 Herálec - Ledeč 

Ne 10.6. 16:30 Ledeč - Dobronín 

Ne 17. 6. 16:30 14:30 Věžnice - Ledeč 

Ne 24. 6. 16:30 Ledeč - Janovice 

B 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí - hosté Pozn. 

Ne 1.4. 15:30 13:30 Přibyslav - Ledeč 

So 7. 4. 15:30 Ledeč - Dol. Město 

Ne 15. 4. 15:30 13:45 Štoky - Ledeč 

So 21.4. 16:00 Ledeč - Leština 

So 28.4. 16:00 14:00 Ždírec B - Ledeč 

So 5. 5. 16:30 Ledeč - Staré Ransko 

Ne 13. 5. 16:30 15:15 Okrouhlice - Ledeč 

So 19.5. 16:30 15:30 Světlá - Ledeč 

Ne 27. 5. 16:30 15:00 Lučice - Ledeč 

Ne 3.6. 16:30 14:30 Havl. Borová - Ledeč 

So 9. 6. 16:30 Ledeč - Tis 

So 16. 6. 16:30 15:15 Lipnice - Ledeč 

So 23. 6. 16:30 Ledeč - Keřkov 

LEDEČTÍ FOTBALISTÉ ZBROJÍ 
Začátkem ledna 2007 se ujal kormidla „A" týmu fotbalistů 
Ledče zkušený havlíčkobrodský trenér, držitel trenérské li-
cence „A" - Miloslav Čivrný. První tréninky absolvoval 
celý široký kádr mužů od poloviny ledna a již od 20. 1. hrál 
na nové umělé trávě III. generace dobře obsazený turnaj 
v Humpolci. Ten byl ukončen až 4. března 2007. 
Ke konci února jsme absolvovali již 20 tréninků a 7 příprav-
ných utkání, 2x týdně jsme trénovali v areálu stadionu a lx 
v tělocvičně ZŠ, s průměrnou účastí 14 hráčů. 
Naše výsledky turnajových utkání: 
Ledeč - Ždírec 1:3, Ledeč - Světlá 3:1, Ledeč - Humpolec 
6:1, Ledeč - Chotěboř 2:2, Ledeč - Žďár 1:0, Ledeč - Herá-
lec 1:2, Ledeč - Kožlí 3:2 
Celkově jsme soupeřům nastříleli 17 branek (M. Geher 4, 
Turek 4, Procházka 2, Mikula D. 2, Dobrý, Dolejší, Milá-
ček, Pokorný, Kudláček po 1 brance. 
Celkový vítěz turnaje Ždírec (KP) vstřelil soupeřům pouze 
14 branek a získal 13 bodů stejně jako Ledeč, která se umísti-
la na 2. místě rovněž ze 13 body, o vítězi však rozhodla vzá-
jemná utkání. 
A jaké jsou zatím dojmy nového trenéra? 
Hráči k tréninkům přistupují velmi zodpovědně, hodně pra-
cujeme na fyzické kondici a ve většině utkání jsme podali 
dobré výkony s dobrými výsledky. 

V současném období se potřebujeme dostat na přírodní trávu 
a trénovat herní činnost. Měli jsme zájem o posílení kádru 
M. Hartem ze Světlé, který podepsal přestupní lístek, ale bo-
hužel nedošlo k dohodě s mateřským oddílem. Jinak jsem 
zatím spokojen. 
Kádr „A" mužstva byl vybrán na základě docházky, výkon-
nosti a spolehlivosti a tvoří ho tito hráči: 
Brankáři: Josef Vitiska, Tomáš Vávra 
Obránci: Radek Dobrý, Lukáš Pešek, Jan Lebruška, Jan 

Šťastný, Martin Pokorný, Martin Janovec 
Záložníci: Ondra Pajer, Martin Turek, Michal Kudláček, 

Tomáš Geher, Petr Miláček, Aleš Příhoda 
Útočníci: Milan Geher, Michal Procházka, Zdeněk Dolejší, 

David Mikula 

Na snímcích jsou ledečtí fotbalisté v utkání s Kožlím na le-
tošním turnaji v Humpolci a nový trenér Miloslav ČIVRNÝ. 
Rozlosování dorostu a žáků je na str. 10 

sekretář oddílu Hruša Karel 
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HOBBY LIGA 2006/2007 
Ledeč nad Sázavou 

ukončila 1. kolo ve skupinách. Ve skupi-
ně A se umístilo hokejové družstvo 
EST + a.s. opět na prvním místě po vý-
sledcích: 
Kožlí 4:3, Stadion 2:2, Krokodýl 7:1, 
Bernartice 7:3, Kola 4:2, Kovolak 7:7, 
Bohumilice 7:4, Curier 18:0, Vilémovice 
4:3, Atos 2:0, Horses 10:4 , Kamenná 
Lhota 6:2. 
Výsledky vybojovalo družstvo dle foto: 
Zleva stojící: Tvrdík, Vodička, Slavětín-
ský, Černý, Pešek, Vitiska, Kuj a, Bareš 
Zleva v pokleku: Motl, Pešek ml., Čer-
venka 
Ležící: Konšel 
Chybí: Bělohradský, Kudrna, Wagner, 
Bruna 
Snímky z 2. kola s Motorkáři 5:2 

Q g. (pJLuaWkriS -/s/X 

na, V^rrvŘ^SA-^ri^ nát&vce* -

jvo*-' Jíl fasečc&s' -

"?por.. Kíubii Ch .ěhi>»-

OSMDESÁTILETÁ 
POZVÁNKA PRO LEDEČSKÉ 

FOTBALISTY 
Chotěboř 13/5 26 
P. T. Dovolujeme se Vás otázati, zdali byste 
měli volný termín k sehrání přát. zápasu na 
Vašem hřišti na některou neděli červnovou. 
Revanche pak v červenci na našem hřišti. 
Podmínky následující, cestovné pro 12 hrá-
čů a 20 Kč. Náhradu na koš. (?) Doufám, že 
v krátké lhůtě termín potvrdíte a znamenám 
se se sportovním pozdravem 

Miloš Tesař 
„Footballový odbor" 

Sport. Klubu Chotěboř 

Jarní prodej 
ovocných stromků, růží, 

kanadských borůvek, vřesů, 
jehličnanů a okrasných keřů 

ZAHÁJEN 
Prodejní doba: 

po-pá: 8~16 hod.; so: 8~12 hod. 
Ovocná a růžová školka Šťastných 

Hněvkovice - Nová Ves 2 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

tel.: 569 722 518, 604 360 546 

Dorost 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí • hosté Pozn. 
Ne 8.4. 13:00 Ledeč - Havl. Borová 
Ne 15. 4. 13:00 10:30 Brtnice - Ledeč 

Ne 22. 4. 13:30 Ledeč - Puklice 
Ne 29.4. 13:30 10:30 Bobrová - Ledeč 

Ne 6.5. 14:00 12:30 G. Jeníkov - Ledeč 

Ne 13.5. 14:00 Ledeč-Světlá 
So 19.5. 14:00 11:30 Žirovnice - Ledeč 

Ne 27.5. 14:00 Ledeč - Jiřice 
So 2. 6. 14:00 11:30 Luka n. J. - Ledeč 

Ne 10.6. 14:00 Ledeč - Černovice 
So 16.6. 14:00 12:00 Staré Ransko - Ledeč 

Ne 24. 6. 14:00 Ledeč - Přibyslav 

Žáci 

Den Datum Začátek 
Odjezd Domácí - hosté Pozn. Den Datum 

starší mladší Odjezd Domácí - hosté Pozn. 

So 14. 4. 9:30 11 15 Ledeč - Štoky 
Ne 22. 4. 9:00 10 45 7:30 Havl. Brod-Ledeč 

So 28. 4. 9:30 11 15 Ledeč-Třešť 
Ne 6.5. 10:00 11 45 8:45 Čejov - Ledeč 

So 12. 5. 9:30 11 15 Ledeč - Luka n. J. 
So 19.5. 9:30 11 15 Ledeč - Světlá 
Ne 27. 5. 9:30 11 15 7:15 Batelov - Ledeč 

So 2.6. 9:30 11 15 Ledeč - Žirovnice 
Ne 10. 6. 10:00 11 45 8:30 Pelhřimov - Ledeč 

So 16.6. 9:30 11 15 Ledeč - Kamenice n. L. 
So 23.6. 9:00 10 30 7:15 Přibyslav - Ledeč 

HÁZENÁ ROZLOSOVÁNÍ 
JARO 2007 DOMÁCÍ ZÁPASY 

Muži 
3. 3. 2007 16:00 TJ Kovofiniš Ledeč - Loko Plzeň SCM 

10. 3. 2007 16:00 TJ Kovofiniš Ledeč - TJ Loko Plzeň B 

24. 3. 2007 16:00 TJ Kovofiniš Ledeč - Bolevec M.A.T. 

14. 4. 2007 16:00 TJ Kovofiniš Ledeč - Fezko Strakonice 

28. 4. 2007 16:00 TJ Kovofiniš Ledeč - Bohemia Sekt St. Plzenec 

12. 5. 2007 16:00 TJ Kovofiniš Ledeč - Sparta Praha HC 

Ženy 
17.3.2007 14:00 TJ Kovofiniš Ledeč - Jiskra Havi. Brod 

24.3.2007 14:00 TJ Kovofiniš Ledeč - Fezko Strakonice 

14. 4. 2007 14:00 TJ Kovofiniš Ledeč - ZVVZ Milevsko 

28. 4. 2007 14:00 TJ Kovofiniš Ledeč - TJ Loko Č. Budějovice 

12. 5. 2007 14:00 TJ Kovofiniš Ledeč - X 
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Pokračování z LN 2/0 7 

Obecní úřad Ostrov 
Starosta: 
tel. obec: 
tel. domů: 
mobil: 
tel. zaměstnání: 

Místostarosta: 
mobil: 

Hospodář: 
tel. domů: 

Zastupitelé: 

Miloslav Cihlář 
569 720 998 
569 721 012 
724 176 382 
569 714 217 

MVDr. Jaroslav Vosika 
602 293 929 

Marie Cihlářová 
569 726 153 

František Stejskal 
Pavel Vosika 
Martin Pavelka 
Václav Kadanský 
Petr Benc 
Josef Nouza 
Stanislav Špaček 

Obecní úřad Pavlov 
Starosta: 
tel. obec: 
mobil: 

Místostarosta: 

mobil: 

Hospodář: 

Zastupitelé: 

Roman Krecl 
569 726 238 
739 420 911 

Ing. Josef Pavelka 
603 294 558 

Holková Bronislava 

František Veleta 
Alžběta Hrůzová 
Pavel Fírek 

Obecní úřad Prosíčka 
Starosta: Josef Jaroš 
tel. obec: 569 722 109 
tel. domů: 569 722 023 
mobil: 724 182 907 
tel. zaměstnání: 569 771 250 

Místostarosta: Václav Ostatnický 
mobil: 602 255 394 

Hospodář: Hana Nevímová 
mobil: 728 684 958 

Zastupitelé: Roman Voskovec 
František Nevím 
František Píška 
Václav Pavelka 
Miroslav Potěšil 

Obecní úřad Trpišovice 
Starosta: 
tel. obec: 
tel. domů: 
mobil: 
tel. zaměstnání: 

Místostarosta: 
mobil: 

Marie Širaj chová 
569 456 497 
569 453 622 
728 614 243 
569 452 286 

Ladislav Březina 
605 924 102 

NICH U R A D U 
Hospodář: Hana Ježková 
mobil: 736 730 053 

Zastupitelé: Josef Dušek 
Milan Bauer 
Zdeňka Prokopová 
Radek Dědič 
Vladimír Štěpánek 
Václav Žáček 
Luboš Moravec 

Obecní úřad Vilémovice 
Starosta: Václav Vacek 
mobil: 777 033 046 

Místostarosta: Ing. Radka Tvrdíková 
mobil: 603 531 683 

Hospodář: Jana Nováková 
mobil: 604 359 176 

Zastupitelé: Milan Svoboda 
Jan Sotola 
Jaroslav Ferdinand 
Jaroslava Karlová 
Josef Hovorka 
Zdeněk Poupě 
Pavel Novák 

Obecní úřad Vlastějovice 
Starosta: Jiří Lapáček 
tel. obec: 327 598 131 
mobil: 724 186 962 

Místostarosta: František Sýs 

Hospodář: Marie Friihaufová 

Zastupitelé: Ing. Zdeněk Havlín 
Milan Mojžíš 
Ludmila Jandlová 
Marie Hatáková 
Dana Pajerová 
Jiří Pacner 
Josef Cihlář 

Obecní úřad Vlkanov 
Starosta: Stanislav Cihlář st. 
tel. obec: 569 456 234 
mobil: 602 521 976 

Místostarosta: Miroslav Zmrhal 

Hospodář: Anna Rázová 
tel. domů: 569 456 782 

Zastupitelé: Stanislav Cihlář ml. 
Josef Fiala 
Josef Jelínek 
Jiří Krepčík 
Libuše Krejčíková 

Omluva: V minulém čísle byla chybné uvedena Bělá 
u Zbraslavi, v obci Hněvkovice je namísto pana Jiřího 
Šťastného - RNDr. Jiří TĚŠÍNSKÝ\ 

Redakce Ledečských novin nabízí zastupitelstvům všech okolních obcí prezentaci své práce, významných 
událostí, plánů i obrázků života v obci. Viz nový seriál NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ na str. 5. Kontakt na re-
dakci najdete v tiráži. ok 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Zahálková Marie 
Odvárková Tereza 
Viktorové Klára 
Úmrtí: 
Čapek Josef 
Nekvasil Václav 
Bilíček Jan 
Čuchal Josef 
Kolářová Anna 
Výročí: 
70 let 
Pěťák Michal 
Pipek Vladimír 
75 let 
Čechová Věra 
Valha Emil 
80 let 
Radošová Jaroslava 
Kudrle Josef 

Ryšavá Helena 
Viktorová Aneta 

Popelková Kristýna 

Kadlec František 
Hlídková Marcela 

Hanousek František 
Kašpárková Marie 

Mojžíš Jiří 

- 1 0 . 3 . 
- 2 5 . 3 . 

- 1 9 . 3 . 
- 2 5 . 3 . 

- 9 . 3 . 
- 17. 3. 

85 let 
Tesárek Antonín - 5 . 3 . 
91 let 
Jelínková Marie - 8 . 3 . 
Svatby: 
Pavel Rajdl - Ivana Badová 

DIAMANTO VÁ SVA TBA 
Dne 1. března 2007 oslavili 60. výročí sňat-

ku moji prarodiče - pan Václav JIŘÍK a paní 
Marie JIŘÍKOVA. Kvašízáviděníhodné spo-
lečné cestě životem vám oběma přeji spoustu 
zdraví a štěstí. Oba vás moc miluji! 

Vaše vnučka Erika Míková s rodinou 

VZPOMÍNKA 
V pátek 2. března 2007 

jsme se v ranních hodi-
nách dozvěděli smutnou 
zprávu. Na věčný odpoči-
nek odešel, ve věku nedo-
žitých 69 let, náš kamarád 
Bohumil KOZLÍK. Po-
cházel z Chřenovic, 
s manželkou Lídou vycho-
vali dvě dcery - Lídu 

a Bohunku. Bohouš dlouhá léta pracoval jako 
zahradník v místním Kovofiniši a od roku 
1968 do roku 1993 po práci roznášel zlatavý 
mok v populární sídlištní kantýně - Kozlovně. 
Rád jezdil na svou chatu v Podhradí. Jak tam, 
tak i u svého domu se vždy radoval z úrody, ze 
svých vlastních výpěstků. Ve volných chvílích 
zašel na ryby, rád si zahrál s přáteli kartinky. 
Těšilo ho být mezi lidmi, měl rád společnost, 
rád se bavil. Byl oblíbený pro svoji kamarád-
skou, upřímnou a veselou povahu. 

Bohoušku - jsme vděční za všechny hezké 
a veselé chvíle, které jsme s tebou prožili! 

S úctou se s tebou loučí kamarádi (jh) 

PODĚKOVÁNÍ 

PODĚKOVANÍ 
Touto cestou bych chtěl po-

děkovat všem, kteří přišli v tak 
velkém počtu doprovodit mojí 
drahou manželku paní Marcelu 
Hlídkovou na její poslední ces-
tě. 

Děkuji též panu Janu Ve-
letovi za jeho procítěná a vře-
lá slova útěchy k pozůstalým, 
jakož i panu faráři za návště-
vy, kterými poctil mojí man-

želku na nemocničním lůžku. Děkuji též 
muzikantům v čele s jejich vedoucím panem Jose-
fem Blažkem. Zvláštní poděkování patří panu pri-
máři Kaniokovi, paní doktorce Kratochvílové 
a celému personálu oddělení LDN - nemocnice 
Háj, za jejich nevšední péči, kterou věnovali mojí 
drahé manželce v posledních týdnech jejího krátké-
ho života. Ještě jednou z celého srdce děkuji. 

Za pozůstalé děkuje 
zarmoucený manžel Vladimír 

VZPOMÍNKA 
Dne 29. března tomu budou už tři roky, co nás 

navždy opustila našejriilovaná maminka a babič-
ka, paní Marie TĚŠÍNSKÁ. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, věnujte jí, spolu s námi, tichou vzpo-
mínku. Dcera a syn s rodinami 

PRODÁM 
Stavební pozemek 2030 m2 v Ledči n. S. - cca pět 
minut chůze z centra města. 
Informace na telefonu: 777 101 069 

Slunný družstevní byt 3+1 v patře (bezbariérový) 
ve Zruči n. S. 
Cena 700 000,- Kč. Kontakt na telefon: 
776 678 651 

Starší rozkládací gauč (1,5 lůžka), válendu, šatní 
skříň, závěsné skříňky. Levně. Kontakt: 603 177 
233 

DIVADLO PŘED PADESÁTILETÝ 
Po více než roční přestávce sehrál spolek divadelních ochot-

níků ,, Tyl" Samberkovu divadelní hru - J. K. TYL. Během břez-
na 1957 sehráli tuto hru celkem čtyřikrát, a to dvakrát v Ledči, 
Tasících a Smrdově (Sázavce). V Ledči se hrálo 10. března, 
předprodej byl v papírnictví Výběr, ceny vstupného byly 5, 4 
a 3 Kč. Hráli: J. Meloun, J. Lorenc, M. Exner, J. Cikán, J. Pe-

cha, J. Primus, E. Doubek, J. Dvořáková, B. Kovář, M. Melou-
nová, V. Machová, J. Zach, R. Jeřábek, J. Cikán, J. Hoskovec, 
F. Prášek, Vondráček. Režie a výprava - B. Kovář, světla -
L. Beneš, masky-J. Pecha, napovídaly - Dvořáková, Machová. 

Na snímku: E. Doubek, V. Machová, J. Primus, J. Hoskovec, 
M. Exner, poslankyně Motejlová (Smrdov - Sázavka), J. Pecha, 
M. Melounová, Vondráček, Panský, J. Dvořáková, B. Kovář. 

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 OkU 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. 

Děkujeme všem pří-
buzným a známým, zej-
ména členkám místní 
organizace Červeného 
kříže, kteří se přišli na-
posledy rozloučit s paní 
MARIÍ 
KAŠPÁRKOVOU 
z Ledče n. S. 

Za projevenou soustrast a květinové dary 
děkuje- Rodina 

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

