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V pátek 21. července byla slavnostně 
otevřena rekonstruovaná budova č. 7 na 
Husově náměstí, která bude novým síd-
lem Městského úřadu v Ledči. Slavnostní-
ho přestřižení pásky (viz snímek) se zú-
častnil nám. ministra vnitra VI. Zeman 
a zástupce před-nostky OKU VI. Dolejš. 
V úvodním článku citujeme uvítací pro-
jev starosty města. 

Je pro mne ctí přivítat Vás zde v prosto-
rách nového sídla radnice a Městského úřadu 
Ledče nad Sázavou. 

Když můj předchůdce pan Emil Kolařík 
přišel s myšlenkou zahájit rekonstrukci této 
budovy pro potřeby městského úřadu, neset-
kal se hned s podporou většiny členů 
tehdejšího městského zastupitelstva. Pro 
nás, jeho členy, bylo v té době nepřijatelné, 
aby se před naléhavější potřebou města, kte-
rou jsme viděli ve stavbě čistírny odpadních 
vod a přivaděčů, budovalo sídlo pro by-
rokracii městského úřadu. 

Až po zahájení realizace tohoto, pro další 
rozvoj města i prospěch jeho životního 
prostředí důležitého projektu a pod tlakem 
uplatnění restitučních nároků na jednu 
z budov užívaných městským úřadem, se 
zvedlo v zastupitelstvu dostatek rukou, aby 
bylo možno zahájit realizaci rekonstrukce 
budovy bývalého soudu a naposledy základ-
ní školy na sídlo ledečské radnice. 

Jsem přesvědčen, že město Ledeč n. S. 
potřebuje takovéto řešení sídla radnice. Její 
pracovníci zde mají vytvořeny velmi dobré 
pracovní podmínky. Budova skýtá příjemné 
prostředí i občanům přicházejícím sem ve 
svých záležitostech. Nové a příjemné pra-
covní prostředí by se mělo pozitivně obrazit 
v jednání úředníků s občany. Důstojného 
prostředí se dostane i jednáním městského 
zastupitelstva, které po léta bylo odkázáno 
na hostování v náhradních prostorách. 

Abychom se zde mohli takto sejít, muselo 
být napřed vykonáno mnoho práce. Chci zde 

proto jmenovat architekta Pavla Fouska, 
firmu EUROMONT Jihlava a společnost 
Inepos Ledeč n. Sáz. K úplnosti budovy 
radnice patří znak města. Ten zhotovil aka-
demický sochař František Kovařík. 

Městská rada pochopila událost otevření 
této budovy jako příležitost umožnit setkání 
zástupců různých .společenských skupin 
města. Nechceme jen ukázat nové prostory 
radnice, naším záměrem je skrze toto setkání 
pomoci zprostředkovat vzájemný rozhovor, 
protože jen ti, kdo spolu hovoří, mohou dojít 
k poznání mnohdy pro ně překvapivému, že 
mají cosi společného, že si mohou být navzá-
jem užiteční. 

Je přáním mým, a jak věřím, i přáním 
všech radních a členů městského zastupi-
telstva, aby tento dům byl i v budoucnu 
místem setkávání, místem dialogu, místem, 
odkud budou vycházet rozhodnutí sloužící 
k prospěchu města a jeho obyvatel. 

Dům je dostavěn a připraven, aby do něho 
vcházeli lidé. Ať do něho vcházejí s vůlí 
a odhodláním jednat v jeho prostorách tak, 
aby nacházeli cestu k životu ve snášenlivosti 
a vzájemném pochopení. 

Nám pak, kteří zde budeme pracovat, ať 
už jako radní či úředníci, chci znovu připo-
menout výrok starý čtyři staletí, jehož aktu-
álnost je stále zřejmá: 

"Kdožkoli jsa v radě sem za úřadem 
svým vstupuješ, před těmito dveřmi 
soukromé své náruživosti odlož, hněv, ná-
silnictví, zášti, přátelství, pochlebenství. 
Obci své osobní starosti podrob. 

Neboť jakou měrou ty jiným spravedlnost 
nebo křivdu učiníš, tou i tobě na Božím 
soudě odplatu očekávati a snášeti bude." 

Nové ledečské radnici do budoucích de-
setiletí přeji, aby se o ní nikdy nemluvilo 
jako o domě panském, ale aby o ní stále pla-
tilo, že je domem občanské služby občanům 
města Ledče nad Sázavou i jeho hostům. 

Jan Hálek 

OZNÁMENI MESTSKEHO URADU 
Městský úřad v Ledči nad Sázavou oznamu-

je občanům, že z důvodu stěhování, budou 
v týdnu od 7. do 11. srpna omezeny služby 
občanům. Jednotlivé odbory budou pro Vás mít 
přesnější informace ve stávajících kancelářích. 

Dále se upravují úřední hodiny MÚ v Ledči 
n. S. takto: 

PO 7-15 ČT 7 -15 
ÚT 7-17.30 PÁ 7-11.30 v 
Výjimku tvoří pouze odbory OVÚP a OŽP, 

které mají úřední dny jen v úterý a čtvrtek. 

ZNAK MĚSTA 
Při rekonstrukci budovy č. 7 na Husově náměs-

tí bylo rozhodnuto, že na této budově bude umístěn 
i městský znak. Připomeňme si pár údajů o jeho 
historii i současnosti. 

Na přímluvu pánů Ledečských z Říčan, 
potvrdil císař Ferdinand 1. Habsburský městu 
Ledči v roce 1562 znak. 

V červeném štítu jsou tři stříbrné leknínové lístky 
uprostřed spojené, takže dva směřují k rohům 
a jeden k patě štítu. Nad štítem je tumajský helm se 
zlatou korunkou a s čen^eno-stříbmými pokiývadly. 
Nad korunkou jsou dvě rozložená červená křídla 
a mezi nimi opět stříbrný leknínový trojlist. 

Nejstarší vyobrazení znaku města je v dě-
kanském kostele sv. Petra a Pavla z roku 1554, 
i když je barevně odlišné. 

Znak města Ledče nad Sázavou na budovu MÚ 
vytvořil akademický sochař František Kovařík, člen 
Unie sochařů Čech, Moravy a Slezska v Praze. Po 
studiích na FF Palackého univerzity v Olomouci 
a Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval 
v atelieru monumentálního sochařství u národního 
umělce prof. Vincence Makovského, se věnuje so-
chařské tvorbě. Realizoval řadu výtvarných děl ve 
spojení s architekturou, jak v exteriéru, tak v interié-
ru. Žije a pracuje v krásném prostředí na Českomo-
ravské vysočině ve Svratce. 

Znak pro budovu MěÚ v Ledči nad Sázavou 
byl vytvořen podle grafických předloh, které se 
v průběhu času měnily, tvarově i barevně, až 
k dnešní podobě. Na základě těchto materiálů 
a požadavků architekta i investora na velikost, ma-
teriál i umístění byl vytvořen model znaku, ten pak 
byl odlitý do sklolaminátu a povrchově upraven 
akrylátovými laky a zlatem. Na této realizaci se 
podílel mimo jiných i syn sochaře, akad. sochař 
a restaurátor Martin Kovařík. 

Pro umístění znaku na budovu byl zvolen prostor 
tympanonu, který zpravidla těmto účelům sloužil. 
Znakem dostala nově rekonstruovaná budova svoji 
důstojnou identifikaci, která jí z hlediska centrálního 
objektu architektonického i správního náleží. 



Český Junák, středisko Ledeč, uspořádalo v prvních dnech července svůj tábor na 
základně "Horky" pod Zdeslavicemi. 46 dětí zde trávilo krásné dny s bohatým progra-
mem v přírodním prostředí. Svůj slavnostní slib složilo do rukou vedoucího tábora 
Antonína Baye šest světlušek, jedno vlče, pět skautů a dvě skautky. Přítomni tomuto 
slavnostnímu aktu byli i zástupci Městského úřadu v Ledči nad Sázavou. 

Dalšími junáky, kteří v tomto tábořišti budou ubytováni, jsou belgičtí junáci, se 
kterými ledečtí navazují přátelství. 

ABY LEDEČ NEBYLA KOCOURKOVEM 
ad článek Bezohlednost v sobotní noci. 
Starosta města Ledeč nad Sázavou p. Jan Hálek se ve své "mravokámé glose" 

nazvané Bezohlednost v sobotní noci a otištěné v červencových Ledečských novinách 
(týž text, ale pod jiným titulkem publikoval autor také v Novinách Vysočiny 13. 7. 1995) 
věnuje taneční zábavě, uskutečněné 1. čewence na ploše ledečského zimního stadionu, 
za účasti tří místních hudebních skupin (Ludwichek, Pedofilní děti a Perpetuum debile) 
a dvou set platících návštěvníků (p. Hálek ve svém článku uvádí několik desítek). Chtěli 
bychom touto poznámkou reagovat na výše zmíněný starostův zájem o naši - slovy Jana 
Hálka - "produkci". Je pravdou, ze naše "produkce" byla první prázdninovou sobotní 
noc nepřiměřeně slyšitelná. Tato skutečnost má však svoji druhou stranu. Na stadionu 
se nekonají jen naše akce. Je to místo, kde se scházejí a setkávají lidé na country bálech, 
diskotékách, pivních slavnostech apod. Je to vhodný prostor pro konání letních spole-
čenských akcí. V Ledči bohužel není jiný vhodný prostor, kde by se mohli mladí lidé 
scházet (snad kromě sokolovny, kde je však neúnosně vysoký nájem). Navíc stadion leží 
v údolí Ledče, je umístěn v jejím středu a přímo u řeky. Jsou dny, kdy je slyšitelnost zvuků 
z akcí, konajících se na zimním stadionu či v jeho okolí, větší a jindy zase mírnější. Závisí 
to mimo jiné také na ročním období, počasí, atmosférickém tlaku apod. 

V souvislosti s naší "produkcí" se starosta Jan Hálek obecně zamýšlí nad chováním 
lidí ve svobodné demokratické společnosti. Má pravdu, když v pravidlech dobrého 
demokratického jednání vyjmenovává ohleduplnost, laskavost, sebeovládání, trpělivost, 
sebezapření. Na jednu však zapomněl: TOLERANCI. 

Zdá se nám, že funkci starosty, která byla komunistickým režimem degradována na 
ideologického služebníčka jedné strany, by měl zastávat člověk rozvážný, kteiý nebude 
jako "požárník bez ohně" běhat s manželkou po městě, jak tomu bylo oné naší sobotní 
noci a žádat policii o zásah a kdekoho o vysvětlení. A hlavně člověk tolerantní. 
Osobnost, která umí naslouchat druhému a je otevřena názorům i jiných generačních 
skupin a zkušenostních spekter. 

Starosta je také státní úředník, který dostal ve volbách naši důvěru. Je na jedné straně 
zodpovědný za život svého města jako každý z jeho obyvatel. Na druhé straně se stal 
jeho čelním představitelem. Je na něm, aby bez ideologických přísad dokázal hledat 
řešení mnohých problémů, aby se uměl tázat a rozuměl historické kontinuitě města 
Ledče, aby nedocházelo jen ke zjněnám fasád domů - sice pestře barevných, zato však 
nic neříkajících o charakteru místa. Aby Ledeč nebyla Kocourkovem. 

Karel Čapek, důsledný obhájce demokratického života první republiky, v jednom 
ze svých novinových článků napsal: "Nebudeme považovat demokracii za dosažený 
ideální stav, nýbrž za věčný úkol, tak jako věčným úkolem je poznání. Nečekejme od 
ní, že nám na všechno odpoví nebo že má po ruce remeduru na kteroukoliv naši 
bolest a svízel". 

Ano, i demokracie a svoboda se dá zidealizovat a jako špendlík ke všemu připíchnout. 
Umění demokracie se musíme všichni učit, i pan starosta. 

Vlastimil Roul 
Petr Minář 

Rozpálené sídliště 
Problémy z nejrůznějších oblastí, které 

trápí obyvatele poměrně velkého "nové-
ho" ledečského sídliště byly na stránkách 
LN prezentovány již několikrát. 

Bohužel jsou takové, které se neustále 
opakují a zatím se je nepodařilo vyřešit 
nebo třeba jen zmenšit. Jedním z nich je 
nedostatek vzrostlých stromů a jiné zele-
ně na sídlišti. Obzvlášť při horkých dnech, 
které se objevují každé léto s větší či 
menší intenzitou, je jejich nedostatek ci-
telně znát. Byty situované na jih, nebo 
i západ, se stávají neobyvatelnou výhní, 
hlavně starší, často již méně pohybliví 
spoluobčané nenacházejí nikde útočiště, 
nikde místo v chládku, kde by si odpoči-
nuli. Rovněž maminky s malými dětmi 
mají problémy, kam se uchýlit do stínu. 

Jediný chládek poskytují stromy u vo-
dárny, ale nikde není žádná lavička. Střed 
sídliště, kde je nejvíce volné plochy, 
3 sportovní hřiště, pískoviště a prolézač-
ky, jsou absolutně bez stromů a okras-
ných keřů. 

Na tuto situaci občané několikrát pou-
kazovali i na odboru životního prostředí, 
ale roky ubíhají a nic se neděje. Na někte-
ré dotazy nám sice bylo odborem životní-
ho prostředí přislíbeno, že celou záležitost 
ozelenění a zkulturnění sídliště bude řešit 
komplexně zahradní architekt, ale celý 
projekt by údajně měl stát 3 mil. Kč. 
Každému soudnému občanovi je snad 
jasné, že v situaci, v jaké se město Ledeč 
nachází (finanční potíže jsou se zabezpe-
čením prací na kanalizaci, ve městě chybí 
kulturní zařízení, silnice i většina chodní-
ků je ve velmi špatném stavu atd.) 
Městské zastupitelstvo nemůže tuto 
investici nikdy schválit. Přesto se domní-
váme, že situaci lze řešit s menšími fi-
nančními náklady, ne možná tak velkory-
se, třeba i po částech, ale chybí tu hlavně 
ten, kdo by celou záležitost zorganizoval 
a uskutečnil. Je to velká škoda nejen z hle-
diska estetického, ale i ekologického. 

Naším velkým přáním by bylo upravit 
naše sídliště tak, aby bylo skutečným do-
movem pro jeho obyvatele. 

A. Bernardové 

Nový územní plán města 
Ledeč nad Sázavou. 

Odbor výstavby a územního plánování 
Městského úřadu v Ledči nad Sázavou za-
hájil v souladu s § 16 zákona č. 50/1976 Sb., 
0 územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění zákonů č. 103/1989 Sb., 262/1992 Sb. 
a 43/1994 Sb. (stavební zákon) řízení k pro-
jednání konceptu územního plánu sídelní-
ho útvaru města Ledeč nad Sázavou. 
Jedná se nejen o dalším rozvoji města, ale 
1 řešení dopravy, elektrizace, rekreace apod. 

Občané, fyzické a právnické osoby se 
mohou seznámit s podklady po ÚPSU města 
na odboru výstavby a územního plánování. 
Zároveň Vás zveme na veřejné projednání, 
které se bude konat dne 29. srpna 1995 
v zasedací místnosti městského úřadu, 
Husovo nám. č. 7 v Ledči nad Sázavou. 

Záleží i na Vás, jak se bude město dále 
rozvíjet. Každá připomínka bude projedná-
na. 

Zdena Cubanová 



Informace o rozmístění kanceláří a pracovníků v nové budově Městského úřadu 
v Ledči nad Sázavou na Husově náměstí č. 7 

podlaží, č. dveří úsek, odbor 

PŘÍZEMÍ: 
Městská knihovna 

pracoviště 

- Městská knihovna 
- informační tabule MÚ 
- nástupní stanice výtahu 

pracovníci 

Marie Viktorová 

I. PATRO: 
101 
102 
103, 104 

106 

108 

109 

112 

113 

odbor vnitřních věcí 

středisko investic 
a správy majetku města 

odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví 

- šatna obřadní síně 
- přípravna obřadní síně 
- vstup do obřadní síně 
(velké zasedací síně) 

- matrika 

- evidence obyvatel 

- vedoucí střediska 

- péče o rodinu a děti 

- péče o staré a nem. občany, o blízkou osobu 

- vedoucí odboru 

Marie Bělohradská 

Lenka Weingártnerová 

Bohumil Svoboda 
Helena Zelenková 

Ivana Gampeová 

Jaroslava Horajsová 

Josef Forst 

II. PATRO: 
201 
202 
203 

208 

209,210 

211 

212 

213 

215 

217 

220 

vedení MU 

odbor vnitřních věcí 

finanční odbor 

- vstup k sekretariátu a k malé zasedací síni 
- malá zasedací síň 
- sekretariát starosty a zástupců starosty 

- starosta 

- zástupci starosty 

- vstup k tajemníkovi a do právního oddělení 

- tajemník 

- právní oddělení 

• evidence žadatelů o byt, pokladna 

• vedoucí odboru 

- vedoucí odboru 

- účtárna 

Iveta Kalivodová 

Jan Hálek 

Karel Urban 
ing. František Slavíček 

Jindřich Topič 

JUDr. Viola Jambrichová 
Bohuslava Vondrušová 

Josef Uher 

Ludmila Štěpánková 

Eva Viktorová 
Marie Smejkalová 
Milada Hermanová 
Marie Starová 

III. PATRO: (podkroví) 
301 
302, 303 odbor výstavby 

a územního plánování 

304 
305 

306 

307 

308 

318 

311 

312 
313 

Okresní úřad 
- referát soc. věcí 

odbor životního prostředí 

odbor školství 

externí pracoviště 

odbor živnostenský 

vstup k odboru výstavby 

- vedoucí odboru 

- kontaktní pracoviště 

- vedoucí odboru 

- vedoucí odboru 

- notář, pojišťovny, ap. 

- vedoucí odboru 

ing. Ludmila Rajdlová 
Jaroslava Bezstarostová 

Zdena Cubanová 

Jaroslava Pajerová 
Jana Zavřelová 

ing. Julius Bárta 

ing. Břetislav Dvořák 

Olga Kluchová 

Otakar Kubát 

Jiřina Kubistová 
Ludmila Vášová 



CENTRUM ~ DUM DETIA MLÁDEŽE LEDEČ NAD SAZAVOU 
HUSOVO NÁMĚSTÍ 242, PSČ 584 01, TEL/FAX 0452/2415 

Nabídka kroužků na školní rok 1995 -1996 
Malá škola manekýnek (od 7. tř.) 
Péče o pleť, vlasy, kultura odíváni, strojové šití oděvů a hlavně poznat sama sebe. Módní přehlídky! 
Návštěvy kosmetického salónu Petra. 
cena 150 Kč vede p. Svobodová 
Výtvarný kroužek I (1. - 5. tř.) 
Hra s barvami, přírodními materiály. Práce především venku i v klubovně. 
cena 100 Kč vede p. Svobodová 
Výtvarný kroužek II (6. - 8. tř.) 
Složitější výtvarné techniky (linoryt, suchá jehla atd.), poznávání umění. Využití počítače - grafický program Corel DRAW! 
cena 150 Kč vede p. Svobodová 
Veselé pískání (od 1. tříd) Máme rádi zvířata (od 1. tříd) 
Hraní na zobcovou flétnu s cílem učit se správně dýchat. Jak pečovat o čtyřnohé přátele. 
cena 100 Kč vede p. Cepová cena 100 Kč vede p. Poul 
Cesty do pravěku (od 7. tříd) 
Asi 3 - 4 cesty do oblasti BARRANDIENU po stopách zkamenělých živočichů. 
cena 50 Kč vede p. Blažek 
Zálesák (od 4. tříd) 
Příležitostná činnost o víkendech v přírodě i ve městě. Cestování. 
cena 50 Kč vede p. Veletová 
Programování I. (od 3. tříd) 
Pro začátečníky - základy obsluhy počítačů. 
cena 300 Kč vede p. Trpišovská 
Programování II. (od 3. tříd) 
Pro pokročilejší, kde si zdokonalí obsluhy PC (OS, manažer, text, editor), PASCAL. 
cena 300 Kč vede p. Stránský 
Angličtina 
- pokračování kroužku pro děti z předchozího škol. roku 
cena 300 Kč vede p. Smejkal 
Tenis (od 3. tříd) 
cena 300 KČ vede p. Svoboda 
Modelářský kroužek ( 4 . - 8 . tř.) 
Stavíš modely z časopisu ABC - jsi plastikový modelář? 
Přijď mezi zkušenější kamarády. 
cena 150 Kč vede p. Poul 
Šikovné ruce (1. - 2. tř.) 
Práce s papírem, nůžkami a lepidlem (i pomocí modeláře) 
cena 100 Kč vede p. Veletová 
Vaření pro dívky (3. - 8. tř.) 
cena 100 Kč vede p. Veletová 
Šijeme na panenky ( 1 . -4 . tř.) 
cena 100 Kč vede p. Veletová 
Elektrotech. krouž. (od 4. tř.) 
Pracuje vždy ve středu od 13vhodin. 
cena 200 Kč vede p. Čermák 
Atletika (od 2. tříd) 
cena 200 Kč vede p. Svobodová 
Vodní slalom (od 3. tříd) 
cena 200 Kč vede p. Peřinová 
Házená chlapci (od 3. tříd) 
cena 200 Kč vede p. Drápela 

Francouzský jazyk 
- pokračování kroužku pro děti z předchozího škol. roku. 
cena 300 Kč vede p. Dokoupilová 
Házená dívky (od 3. tříd) 
cena 200 Kč vede p. Hánečka 
Kouzla a čáry (od 3. tříd) 
Děti se naučí základní triková kouzla s předpokládaným 
vystoupením pro děti a veřejnost. 
cena 100 Kč vede p. Mizera 
Přátelé přírody ( 3 . -4 . tř.) 
Přírodovědná pozorování, botanika, hry v přírodě. 
cena 100 Kč vede p. Veletová 
Stavíme se stavebnicí (1. - 4. tř.) 
cena 100 Kč vede p. Veletová 
Vaření pro kluky ( 3 . -8 . tř.) 
cena 100 Kč vede p. Veletová 
Aerobic (od 5. tříd) 
Formování postavy při moderní hudbě. 
cena 150 Kč vede p. Smolařová 
Míčové hry ( 1 . - 5 . tř.) 
cena 100 Kč vede p: Veletová 
Vodácká turistika (od 3. tř.) 
cena 200 Kč vede p. Maloušek 
Němčina (mírně pokročilí) 
cena 300 Kč vede p. Zvolenská 

Taneční kroužky ved. p. Smolarová - každý kroužek bude mít Ix v týdnu svoji zkoušku. 
T K 1 . PRIPRAVNY: 1 . -2 . třída 
- základní prvky tanců, vystoupení cena 150 Kč 
POKROČILÉ: 3 . - 5 . třída 
- základní tan. choreografie pro soutěže a předtančení 
cena 200 Kč 
TK 4. PRIMA - 1. ročník gymnázia 
- možnost soutěží a dalších tanečních vystoupení. 
cena 200 Kč 

Svišťata (1 . -3 . třída) 
Hry v přírodě, kreslení, jednoduché hry a kreslení 
na počítači, po stopách "kačeřích příběhů" 
cena 100 Kč vede p. Smolarová 

TK 2. ZACATECNICE: 3. - 5 . třída 
- základní tan. choreografie, vystoupení. cena 150 Kč 
TK 3. Dívky a chlapci (7. - 9.) 
- kroužek při vysokém zájmu dětí bude rozdělen. 
cena 200 Kč 
Taneční kroužek KOMETY 
- samostatný kroužek, který reprezentuje CENTRUM - DDM 
- kroužek bude mít zkoušky 2x v týdnu a před soutěžemi i v sobotu. 
cena 250 Kč vede p. Smolarová 
Hry na počítačích (od 2. tříd) 
Zároveň se naučíte ovládat počítač PC 
cena 250 Kč vede p. Šrámek 



Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života 
Zhoršování zdravotního stavu lidí, způsobené narušeným životním prostředím a nevhodným život-

ním stylem, je alarmující. Všechny tyto nepříznivé vlivy se v prostředí současných mest ještě umocňují. 
Jednou ze stěžejních povinností města je péče o životní prostředí svých občanů. Jistě se shodneme na 
názoru, že stále více se do popředí každodenní problematiky zástupců našeho města mimo jiné dostává 
problematika městské zeleně zejména v sídlištních útvarech. 

Stav zeleně na sídlištních útvarech našeho města, zejména pak na sídlišti Stínadla je všeobecně 
znám. Na tomto stavu se podílí mnoho faktorů, kdy popsání^pouze několika z nich by potřebovalo 
obsáhlou úvahu a to samozřejmě není cílem tohoto článku. Rada obyvatel těží ze stávající situace, 
nepoužívá zbudované a udržované chodníky, ale pohybuje se v prostoru sídliště po travnatých 
plochách, parčících a svazích, čímž způsobuje nemalé škody na ozeleněných pozemcích. Není 
výjimkou poškozování i dřevin, zejména pak keřových porostů. Dalším problémem jsou samotné 
dřeviny, kdy většina z nich zde byla umístěna "chaoticky", o vhodné druhové skladbě nelze vůbec 
uvažovat, protože se jedná převážně o plevelné druhy dřevin, které byly bohužel zasazeny často 
s dobrým úmyslem alespoň částečně zmírnit nepříznivé podmínky života v lokalitě. 

Výše popsané skutečnosti byly známy zdejšímu odboru životního prostředí již při vzniku 
samotného orgánu, který začal v našem městě působit od ledna 1994. Bylo jasné, že jakákoliv 
činnost týkající se území musí být odbornou záležitostí a nemůže být posuzována očima neodborní-
ků. Na návrh zdejšího odboru bylo o problému diskutováno na zasedání městské rady již v srpnu 
1994. Městská rada na svém zasedání 11. 10. 1994 uložila odboru životního prostředí vyvolat 
poptávkové řízení na zpracování řešení celkové koncepce zeleně na sídlištních útvarech města 
Ledeč nad Sázavou včetně návrhu na ozelenění dřevinami. 

Jednalo se o zpracování pasportu zeleně na území města včetně návrhů na smýcení nevhodných 
druhů dřevin a následné výsadby vhodných dřevin a rostlin v předem určených lokalitách - sídliště 
Stínadla. Dne 2. 11. 1994 zdejší odbor vyvolal poptávkové řízení na zpracování řešení celkové 
koncepce zeleně na sídlištních útvarech města včetně návrhu na ozelenění dřevinami. Do 
konkurzního řízení se přihlásil písemně pouze jediný účastník - Výzkumný ústav okrasného 
zahradnictví se sídlem v Průhonicích. Pracovníci tohoto ústavu získali potřebné podklady a doku-
mentaci od zdejšího odboru již v prosinci 1994, přesto z důvodů kapacitních zareagovali píserpně 
až 21. 6. 1995, kdy navrhli vypracování projektu včetně uzavření smlouvy na projekční práce 
v hodnotě 114.000 Kč + DPH. Na návrh zdejšího odboru životního prostředí městská rada návrh 
smlouvy o dílo na prováděcí projekt sadbových úprav přijala dne 4. července 1995, kdy konečný 
termín zpracování projektu byl stanoven na prosinec 1995. Je jasné, že provedení prací bude 
nákladné, celostátně uznávané náklady na 1 hektar pozemku se pohybují okolo cca 1 milionu Kč. 

Jsme přesvědčeni, žeje třeba situaci řešit koncepčně a postupně, bez vytrhávání jednotlivých domů 
a jejich okolí z celkové situace v celém územním obvodu města. Kritickému dnešnímu stavu by 
v žádném případě nepomohlo vysázení několika dřevin a rostlin bez vidění dalšího pokračování. Pokud 
bude projekt realizován, aťjiž z důvodů finančních či jiných, snad již na jaře roku 1996, bude se jednat 
o komplex zásahů, který bude mít přímý vliv na život zde bydlících občanů, a proto musí být řešen 
s ohledem na všechny kategorie občanů. Skladba zeleně bude volena zejména s ohledem na alergiky 
a další specifické podmínky zdejšího území. 

Závěrem chceme upozornit, že každou radu, podnět, upozornění a oznámení míněné upřímně 
odbor životního prostředí vítá a podporuje a kdokoliv z občanské veřejnosti má možnost uplatnit 
svoje poznatky a připomínky a je vítán. 

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru životního prostředí 

Ledečské gymnázium v Hip, hap, hop 
Mezi nej sledovanější televizní pořady patří soutěže. Vedle těch, kde se točí statisíce i miliony, o jejichž 

majiteli rozhoduje často jen pouhopouhá náhoda, se stálé oblibě těší naštěstí i ty, ve kterých má největší 
důležitost to, co kdo ze soutěžících zná a dokáže. Ve stínu Risku, Videostopu nebo hodnotného pořadu 
O poklad Anežky České vznikají i další soutěže, vysílané v méně atraktivních časech nebo určené pro děti 
a mládež. Brněnská televize připravuje takových pořadů hned několik: Ypsilon, Pyramida a Hip, hap, hop. 

Našemu gymnáziu se poštěstilo, že se třída prima (věkem odpovídající 6. třídě základní školy) mohla 
zúčastnit natáčení pořadu Hip, hap, hop. Nebylo to poprvé - již loni naše město úspěšně reprezentovali 
studenti o rok starší. 

Poprvé jsme jeli do televizního studia v Brně 7. čeirna. Ze třiceti žáků naší primy se stalo publikum, 
jako soutěžící byli vybráni Martina Menoušková a Ladislav Březina. Soupeři našich byli žáci z Lipníka 
nad Bečvou a z jedné z brněnských základních škol. 

Všechny dvojice procházejí několika soutěžními disciplínami, např. poznáváním obrázků, kreslením, 
hádáním předmětů apod. Po prvním kole je Lipník vyřazen a nastává klání našich s brněnskými - boj je 
velmi dramatický. Kulečník není silnou stránkou našich, a tak strhávají vedení na svou stranu tepive 
kvizem. Kviz sestává z otázek z mnoha oborů (příroda, technika, historie, kultura) a je nejnáročnější 
disciplínou. Po kvizu vedou naši o tři body! Závěrečná košíková jejich vítězství ještě potvrzuje. 

V hledišti nastává radost (i když publikum musí být nestranné a má fandit všem, což naši dodržovali) 
- Láďa s Martinou postupují! V závěru soutěží ještě mezi sebou, vítězí Martina a dostává tři otázky 
- nesprávná odpověď znamená studenou sprchu (doslova a do písmene). Do poslední nitky promočená 
Martina mává do kamen' a my se těšíme na další natáčení. 

Další den, další kolo. Tentokrát se soupeři z jiné brněnské školy a ze školy ve Krtinách u Brna, před 
brněnským publikem. Naši soutěží už podruhé, tedy v roli mírných favoritů, což může být nevděčné, ale 
zkušenost se projevuje. Krtiny odpadají a naši získávají drtivý náskok, kteiý nemůže zvrátit ani debakl 0:6 
v košíkové. Znovu postupujeme! Láďa tentokrát poznal na obrázku psa dříve než Martina, ale jeho vítězství 
končí znovu sprchováním. 

Doprovodem soutěžícím ve třetím kole byl pan kolega prof Gunaratna, bývalý režisér brněnské 
televize. Od něho a od obou šťastných soutěžících jsem se dověděl, že uspěli i na potřetí (na Láďu tentokrát 
po jeho úspěšných odpovědích padaly místo sprchy "kuličky štěstí"), definitivně zvítězili a do dalších kol 
už nebudou nasazeni. 

Co dodat závěrem? Naše soutěžení v Brně přineslo mnoho dobrého. Studenti se mohli seznámit s tím, 
jak televizní pořad vzniká, že práce v televizi vyžaduje profesionalitu, nasazení i koncentraci. Přínosem 
byla práce s populárním moderátorem Petrem Horkým i s celým týmem v čele s režisérem Evženem 
Sokolovským. Oba soutěžící si mohli upevnit zdravé sebevědomí. A přínos pro město Ledeč n. S. 
a gymnázium? Pořad bude pro naše město jistě dobrou reklamou. Ledeč je soutěžícími několika větami 
představena a na obrazovce se objeví záběry na hrad, kostel a na Stvořidla. Reklamou je ale zejména 
úspěch našich dětí, kteiý po loňském vítězství znovu potvrzuje, že na ledečském gymnáziu máme žáky 
bystré a nadané. Přejeme jim všem mnoho úspěchů ve studiu a televizi přejeme, aby i nadále vytvářela 
pořady, které nejen pobaví, ale i poučí a potěší. 

A posledn í dů ležitá informace: 
Pořad s našimi soutěžícími a naším publikem se bude vysílat v sobotu 9. 9. dopoledne na ČT 1, další 

kola potom 16. 9. a 23. 9. 
Ing. Jiří Foller 

Hřbitovní kostel opraven 
Maj i te lem ledečského panství byl v le-

tech 1570 až 1588 Jaroslav Trčka z Lípy. 
Na přání ledečských měšťanů j im povolil 
v roce 1585 výstavbu nového hřbi tovního 
kostela Nejsvě tě j š í Troj ice . Bylo pro něj 
vybráno tehdy o samocené místo, j ihový-
chodně od města . Svědč í o t o m nápis 
uvnitř kostela "Léta 1585 tento chrám 
P á n ě nák ladem některých dobrých lidí 
a měšťanů v Ledči byl vyzdvižen." Kostel 
j e pos taven ve v rcho lně renesančním 
stylu. J edno lodn í obdéln ík s pět iboce 
ukončeným presbytářem j e sklenutý vale-
nou klenbou s hřebínky. Kostel si však 
ponechává i některé got ické prvky. Dalš í 
historická zpráva pocház í z roku 1767. Na 
kostele musela být v tomto roce provede-
na velká oprava. Čeln í zeď a strop praskl 
a musel být opravován železnými svory. 
Od samého počátku byl ko lem kostela 
hřbitov. Rozš i řu j íc ímu městu j i ž nestačil 
původní hřbitov ko lem kostela sv. Petra 
a Pavla. Nevyhovova l j ak prostorově, tak 
i z hygienických důvodů . Na n o v é m hřbi-
tově byla pos tavena i velká dřevěná zvo-
nice. Ta byla zbourána při rozšiřování 
hřbitova v roce 1899. Zvony z ní byly pře-
neseny do kostela. Š inde lovou střechu 
kostela nahradila v roce 1951 prejzová 
krytina. Nebyla j iž na koste le také obno-
vena dřevěná věžička nad presbytár iem. 
Ve lké opravy kostela se uskutečňuj í od 
loňského roku. Muse la být vyměněna celá 
dřevěná vazba. T a stará byla napadena 
dřevomorkou. S tavounie s.r.o. provedla 
klempířské práce z měděného plechu. Sa-
mostatnou měděnou kopuli na věž zhoto-
vil umělecký klempíř , pan Zich z Pertol-
tic. Tato kopule i s k ř ížem byla pozlacena 
v Praze. Pokrývač i , Antonín Chudoba 
a Václav Maštalíř , znovu položili prejzo-
vou krytinu a celý kostel byl zbaven staré 
omítky. Novou omí tku ve dvou ba-
revných odst ínech navrhli památkář i 
z Havl íčkova Brodu. Nástřik, ješ tě letos, 
provede pražská f i rma H A S s.r.o. siliko-
novou barvou D U F A . Zás luhu na celkové 
opravě kostela m a j í i věřící z Ledče n. S. 
a okolí, kteří zde, vče tně děkana, p. Jana 
Srnského, odpracoval i s tovky brigád-
nických hodin zdarma. 

Kostel bude opět sloužit při pohřebních 
bohoslužbách, ale m š e j e zde s loužena 
i při opravách v děkanském kostele. Bude 
ne j enom s tánkem pro bohos lužebné 
účely, ale i turisté, kteří naše měs to navští-
ví, mohou obdivovat tuto památnou stav-
bu města. 

František Pleva 

Rádi otiskujeme 
Do naší redakce přišla žádost o podě-

kování pro mistra f i rmy A T O S , pana Jiří-
ho Fialu. 

Pan Fiala j e p ř ík ladem obětavého 
a s lušného řemeslníka, který j e ochoten 
vždy podat pomocnou ruku, když se do-
s taneme do úzkých, ať už s po rouchaným 
vodovodn ím kohou tkem, či ne fungu j í c í 
zásuvkou. U j m e n o v a n é h o j e ten správný 
vztah řemeslník - zákazník , a to při jde na 
zavolání i ve svém vo lném čase. 

Přáli bychom si, aby takových ochot-
ných lidí bylo více! v 

pí Cechová a Lhotková 
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M I S T R R E P U B L I K Y 
J E Z N A Š E H O M Ě S T A 

V minulém čísle LN j sme se zmínili o opo-
míjeném sportu - lukostřelbě. I dnes Vám nabí-
zíme informaci o jednom "okrajovém" 
sportovním odvětví. J e j í m kulturistika. Mnoho 
mladých mužů touží po krásně modelovaném, 
svalnatém těle. Jen málo j ich však zůstane 
u pravidelného cvičení, dřiny a odříkání, které 
právě kulturistika vyžaduje. 

Jedním z těch, kteří to dokázali, j e Petr 
Černý z Ledče n. S. Tento dvacetiletý borec 
způsobil na letošních mistrovských přeborech 
republiky opravdovou senzaci. Ani ostřílení 
trenéři z věhlasných oddílů nevěřili svým 
očím. Petr sbíral jeden úspěch za druhým. 
V květnu se stal mistrem Cech v juniorech. 
Stejný úspěch a ve stejné kategorii dosáhl i na 
Mistrovství republiky 1995. Velmi úspěšný byl 
i mezi muži, kde letos startoval poprvé. Stal se 
mistrem Moravy a v červnu stanul na bronzo-
vém postě i na mistrovství republiky. Všechny 
jeho úspěchy byly ve váhové kategorii do 90 
kg. Náš výčet vlastně není úplný. Petr sbírá 
medaile i z párových vystoupení. 

Uvážíme-li, že cvičí pouhé čtyři roky ve 
velmi skromných podmínkách v malém ko-
lektivu nadšenců, jsou jeho úspěchy ještě 
hodnotnější. Teprve výrazné úspěchy mu při-
nesly tolik potřebné sponzorství pro tento ná-
ročný sport. Blahopřejeme! O K 

EKONOMICKÁ STRIKACI 
TECHNIKA spol .sr .o 

hledá: obchodního ředitele 
Požadavky: - VŠ, ÚS 
- znalost A nebo N 

- řídící a organiz. schopnosti 
- solidní vystupování 

Nabízíme: 
- rozšiřování kvalifikace 

- výhodné platové podmínky 
Nabídky se struč. životopisem 
s přehledem dosavadní praxe 

zasílejte na adresu: 

EST spol. s r.o. 
Podolí 1237 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
Dotazy na tel.: 0452/3420 

Oprava! 

7. 9. 

12. 9. 

16. 9. 

Bělohradská Marie 
Zahrádecká914 
Borovská Marie 
Pod Stínadly 508 
Kroutilová Marie 
A. Zápotockého 413 
Škvorové Miloslava 
Pivovarská 597 

75. narozeniny 
24. 8. Pavlasová Ludmila 

Habrek 7 
25. 8. Nedorostová Růžena 

M. Majerové 871 
3.9. Urban Václav 

Obrvaň 5 
16.9. Pechová Marie 

Havlíčkova 186 
80. narozeniny 
31.8. Kubát Václav 

Poděbradova297 
92. narozeniny 
29.8. Tůmová Marie 

Husovo nám. 59 
Narození 
6. 6. 

22. 6. 

29. 6. 

18. 6. 

9. 7. 

19. 7. 

Svatby 
8.7. 

8.7. 

22. 7. 

29.7. 

Franclová Růžena (1907) 
Sychrov 11 
Kikuš Ján (1936) 
Stínadla 1045 
Vojířová Miloslava (1928) 
Pivovarská 527 
Šafránková Jaroslava (1922) 
M. Majerové 660 
Hnik Josef (1922) 
Ke Stínadlům 555 

Vladimír Vlk 
Zahrádecká 1053, Ledeč n. S. 
Monika Krpálková 
Krátká 436, Světlá n. S. 
Ing. Karel Petřík 
Zahrádkářská 564, Hradec Králové 
Mgr. Marie Kadlečková 
Olešnáč. 17 
Kamil Tomášek 
Svitávkač. 151 
Pavla Březinová 
Všebořice č. 49 
Jaroslav Krátký. Praha 
Irena Kovaříková 
M. Majerové 930, Ledeč n. S. 

22. 5. 

21.6. 

10. 7. 

13.7. 

17. 7. 

Úmrtí 

16. 5. 

6. 6. 

6.6. 

7. 6. 

14.6. 

18. 6. 

25. 6. 

Mojžíšová Sabina 
Z. Fibicha 684 
Kozlíková Michaela 
Stínadla 1035 
Vladykové Barbora 
Z. Fibicha 781 
Procházka Aleš 
M. Majerové 1075 
Blažek Petr 
M. Majerové 930 
Karbanová Kristýna 
Hlaváčova 560 

Melounová Marie (1923) 
Ke Stínadlům 556 
Kohout Květoslav (1920) 
Zahrádecká 905 
Čurdová Božena (1914) 
Z. Fibicha 781 
Polívková Věra (1957) 
Zahrádecká 948 
Rubáková Marie (1912) 
Z. Fibicha 676 
Holeta Karel (1933) 
Hlaváčova 554 
Hroch Josef (1923) 
5. května 1202 

V úvodníku minulého čísla Ledečských novin 
došlo v závěru k chybě, která vznikla přepisem z ori-
ginálu. Správné znění mělo být: "My se do budoucna 
činností, které mohou přejít od ostatních úřadů mimo 
naše město na náš úřad, zříkat nebudeme." 

redakce. 

PROGRAM KINA - září 1995 
2. 9. POLICAJT V BEVERLY HILLS III 
19.30 h. filmová komedie v českém znění 
5. 9. SÁM DOMA A BOHATÝ 
16.oo h. komedie s populárním M. Culkinem 
7.9. ÚTĚKZ ABSOLOMU 
19.30 h. dramatický příběh 
9. 9. CESTA PEKLEM 
19.30 h. premiéra českého barev, filmu 
12.9. MLČENÍ ŠUNEK 
19.30 h. úspěšná filmová komedie 
14.9. VLÁDCI LOUTEK 
19.30 h. sci-fi thriller 
16.9. JASNÉ NEBEZPEČÍ 
19.30 h. Harrison Ford ve vzrušujícím akčním filmu 
19.9. KRAJINA STÍNŮ 
19.30 h. milostný příběh podle skutečné události 
21.9. VLK 
19.30 h. populární Jack Nicholson v hlav. roli 
23.9. MASKA 
19.30 h. nový USA širokoúhlý film 
28.9. PHILADELPHIA 
19.30 h. úspěšný USA film z r. 1994 
30.9. CASPER 
19.30 h. úspěšný film v duchařském sídle. 

Upozorňujeme návštěvníky kina, že od 
2. zárí začínají představení v 19.30 hod. 

Změna programu vyhrazena! 

KOPANÁ PŘED NOVOU SEZÓNOU 
Uplynulá sezona ročníku 1994-95 proběhla po sportovní stránce v oddílu kopané TJ Kovofiniš Ledeč 

n. S. vcelku úspěšně. 
Mladší žáci, pod vedením trenérů Kalivody a Žáka, vyhráli krajskou soutěž východočeské oblasti. Dva 

nejtalentovanější hráči, Kalivoda D. a Šourek, byli uvolněni na půlroční hostování do Havlíčkova Brodu, 
který bude hrát v ročníku 1995-96 celostátní ligu. Přejeme chlapcům, aby se jim v I. lize dařilo. Starší 
žáci, pod vedením trenérů Hoskovce a Peci se umístili na 12. místě stejné soutěže. Z umístění netřeba 
dělat unáhlené závěry, neboť chlapci mají do fotbalu chuť a třeba v příští sezoně, při poctivém přístupu, 
budou výsledky lepší. 

Mladší dorost, který vedl p. Kouba a p. Melichovský se umístil na 4. místě oblastní soutěže. Je škoda, 
že z ekonomických důvodů je tato soutěž zrušena, přesto nesmíme opomenout, že hlavním úkolem je 
vychovávat hráče pro družstva mužů a to se myslím podařilo. 

Velkého úspěchu dosáhlo "B" mužstvo mužů, pod vedením p. Habáska, kterému pomáhali hráči 
Mašek, Jindra, Červenka. Mužstvu se podařilo vyhrát III. třídu okresního přeboru s velkým náskokem 
a zajistilo si postup do okresního přeboru. 

"A" mužstvo, pod vedením ing. Anděla a Habáska se umístilo na 4. místě I. A třídy oblastního přeboru, 
což lze považovat za úspěch. Dlouhou dobu bojovalo o postup, ale na ekonomicky mnohem silnější celky 
Letohradu a Heřmanova Městce prostě "nemělo". 

Vadou uplynulého ročníku bylo, že se výboru nepodařilo zajistit účast v soutěži pro benjamínky (žáci 
do 10 let). Na jaře 1995 se této práce ujali bratři Vávrové, Roman a Miloš, za pomoci M. Mikuly a J. 
Krále. Na tréninky chodí někdy i 40 chlapců. V ročníku 1995-96 již benjamínci chybět nebudou. 

Za uplynulou sezonu bych chtěl všem, i těm nejmenovaným, kteří podali fotbalu pomocnou ruku, 
poděkovat. Poděkování patří samozřejmě i sponzorům, kteří podporují ledečský fotbal, vždyť fotbal je 
nej navštěvovanější zábavou v Ledči n. S. 

Na sezonu potřebuje oddíl kopané přibližně 250 000 Kč, a proto si dovoluji oslovit všechny podnikatele 
ve městě a okolí. "Pomozte finančními prostředky a nenechte padnout ledečskou kopanou". Ani výbor 
oddílu kopané (byť zajišťuje finance na soutěž, řídí všechny družstva, shání funkcionáře a trenéry), nesedí 
se založenýma rukama. 5. července uspořádal, společně s ostatními nadšenci, II. ročník Slavnosti piva, 
s bohatým sportovním a kulturním programem. 

Přes některé drobné nedostatky, které má snad každá akce takového rozsahu, lze hodnotit "Pivní 
slavnosti" velmi pozitivně, což potvrdila jednak účast (cca 2 000 návštěvníků), tak i ohlasy. Tato akce 
přinesla do pokladny oddílu peníze, které pomohou dát šanci hrát i nadále v Ledči n. S. dobrý fotbal 
a potažmo uspokojit neděli co neděli fanoušky z Ledče a okolí. 

Ing. Josef Anděl 
předseda oddílu kopané 
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