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Čistírna odpadních vod a kanalizace 
v našem městě ve zkušebním provozu 

Problematika znečišťování řeky Sázavy odpadními vodami z našich domácností 
a podniků v minulých letech je jistě známa všem ledečským občanům. Po řadě pokusů 
v minulých dvaceti letech zahájit u nás výstavbu čistírny odpadních vod (COV) se teprve 
v roce 1993 podařilo přesvědčit Státní fond životního prostředí o tom, že i Město Ledeč 
nad Sázavou chce přispět svým dílem ochraně životního prostředí, ale že k tomu 
potřebuje i příspěvek ze státního rozpočtu. Ze zadání stavby vypracovaného Hydropro-
jektem Praha byly vykalkulovány předpokládané náklady 48 250 000 Kč. Státní fond 
nepřispívá na projektové práce, výkupy pozemků ap. a tak se základem pro výpočet stala 
hodnota 44 600 000 Kč. Ze SFŽP byl schválen příspěvek ve výši 50%, tj. 22 300 000 
Kč jako nenávratná dotace a 13 400 000 Kč bezúročná půjčka tj. 20%. Zbývajících cca 
9 mil. Kč připadlo na vlastní prostředky města. Po těchto prvních, ale rozhodujících 
krocích, se pak realizace akce odvíjela celkem příznivě. 

Byla provedena výběrová řízení, z nichž vyšly vítězně jako zhotovitelé Euromont 
Jihlava, který si na £omoc přizval stavební pražskou firmu Jan Naidr a pro technologii 
DIZ Brno u vlastní ČOV a dále pak Silnice Hradec Králové u kanalizačních přivaděčů, 
které si na pomoc přizvaly své závody Chrudim a Havlíčkův Brod a ledečský Evos 
Hydro. S oběma hlavními zhotoviteli byly uzavřeny smlouvy s termínem předání do 
zkušebního provozu do 31. 10. 1995. Vlastní ČOV byla zahájena v r. 1993 podle 
úvodního a prováděcího projektu Hydroprojektu Praha a prováděcího projektu Projekty 
Praha. Přes dílčí problémy v průběhu výstavby byly obě části akce dokončeny v termí-
nech podle uzavřených smluv a předány městu bez podstatných vad a nedodělků k za-
hájení zkušebního provozu. 

Celou výstavbu řídil za investora akce Město Ledeč nad Sázavou na základě mandátní 
smlouvy Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha (VRV) a nutno říci, že způsobem 
prospívajícím městu. 

Po předání obou částí stavby proběhlo v první polovině listopadu řízení o povolení 
zkušebního provozu, následovalo vydání povolení a dnem 27. 11. 1995 byly obě stavby 
uvedeny do zkušebního provozu, který potrvá do 31. 10. 1996. Provozovatelem je na 
základě nájemní smlouvy VaK, a.s. Havlíčkův Brod. Teprve poté bude provedeno 
vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudace, která udělá tečku za celou výstavbou. 

Na závěr je třeba ještě dodat, že původní rozpočtové náklady se ze 48 mil. Kč 
vyšplhaly až na 68 mil. Kč (nárůst ovlivnily některé změny projektů v průběhu výstavby, 
zvyšování cen vlivem inflace, výkup domu čp. 77, výkupy pozemků, náklady na 
inženýrskou činnost a autorský dozor ap.) a protože SFŽP nereagoval na žádost města 
o zvýšení státní podpory, muselo si město sjednat úvěr ve výši 25 mil. Kč, který bude 
počínaje r. 1996 splácet a bude tak po několik nejbližších let zatěžovat městský rozpočet. 

B.Svoboda 

UNOR 
Únor (latinsky februárius) je druhým měsícem v roce 

a z klimatolo^ického hlediska posledním měsícem zimy. 
Původ českeho názvu souvisí se slovem "nořit", neboť 
v tomto měsíci se led noří, láme a puká. 

Únor je nejznámější tím, že jde o přestupný měsíc 
a právě přestupný rok přichází letos. 29. února prožíváme 
jednou za čtyři roky, právě tak by jednou za čas slavili 
svátek lidi, jejichž jméno připadlo na tento den. Jsou 
nějací? Samozřejmě, ale naštěstí mají i "náhradní termí-
ny". V českém kalendáři najdeme Horymíra. Jmenuje se 
tak málokdo, a pokud přece, může po tři roky slavit jmeniny 
opět dní dříve-24. února. 

Karel Čapek v Zahradníkově roku poznamenává: 
Únor je doba nebezpečná, která zahradníka ohrožuje 
holomrazy, sluncem, vlhkem a větry: tento nejkratší 
měsíc, tento záprtek mezi měsíci, tento měsíc nedono-
šený, přestupný a vůbec nesolidní vyniká nad všechny 
ostatní svými potměšilými záludy: mějte se před ním na 
pozoru. Ve dne loudí na keřích pupence a v noci je spálí; 
jednou rnkou nám lahodí a druhou nám luská pod 
nosem. Čert ví, proč se o přestupných letech přidává 
jeden den zrovna tomuto vrtkavému, katarálnímu, po-
ťouchlému měsíčnímu skrčkovi; v přestupný rok by se 
měl přidat jeden den krásného počasí máji, aby jich bylo 
dvaatřicet a bylo by to. Jakpak k tomu my zahradníci 
přijdem? 
A co pranostiky? 
Sněhový únor - sílí úhor 
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je. 
A jaké události očekáváme? 
- 7. února bude s občany města besedovat ministr 

školství pan Ivan Pilip 
- od 12. do 16. února mají děti prázdniny 
- 14. února proběhne zasedání zastupitelstva města 
- ve stejný den je svátek všech zamilovaných, svatého 

Valentýna 
- 1.6. února začíná I. fotbalová liga 
- 17. února pořádá firma DiNGO v sokolovně ples (9. 

března budou Šibřinky) 
- předposlední víkend měsíce bude zasvěcen maso-

pustním radovánkám a reji maškar - 20. je maso-
pustní úterý 

- 29. února - výjimečnost tohoto dne potvrzuje, že 
podle tradice, v tento den mohou ženy žádat muže 
o ruku 

- nejbližší ples v Ledči bude až 2. března. 

O.K 



0 návrhu městského rozpočtu 
Od čtvrtka 24. ledna 1996 měli občané na úřední desce v budově radnice k nahlédnutí návrh 

rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou pro rok 1996. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Jeho 
objem činí 47.254.000,- Kč. Nejvyšší příjmovou položkou jsou daňové výnosy, které očekáváme 
ve výši více jak 20 milionů korun. Významným pří jmem j e dotace z okresního úřadu na výkon 
státní správy, školství a sociální dávky v úhrnné výši 6.253.900,- Kč. Téměř polovina této dotace, 
3 miliony Kč, j e určena výhradně do sociální oblasti. Do příjmové části rozpočtu jsou zapojeny 
1 prostředky z úvěru MUFIS, který jsme přijali v závěru loňského roku v souvislosti s dofinanco-
váním investice COV a kanalizace. Jmenované položky jsou dominantní v příjmové části rozpočtu. 

Od objemu příjmů se odvíjí část výdajová. Při počátečních pracech na rozpočtu se ve výdajové 
části objevilo nejen to, co je nezbytně nutné, ale i to, co bychom si přáli realizovat. Dostali j sme 
se až k částce 71 milionů korun. Příjmová část nás ale vedla k vystřízlivění. Městská rada se 
zevrubně zabývala jednotlivými výdajovými kapitolami a položkami a provedla v nich nezbytné 
škrty. Dílo COV a kanalizace bude i letos, přes své stavební dokončení, činit významnou výdajovou 
položku. Letos má skončit zkušební provoz díla. Po jeho zdárném průběhu a odstranění objevených 
závad bude nutno vyplatit finanční pozastávky dodavatelům. K tomu přistoupí splátka úvěru 
a úroků z něho. Město splácí také úvěr, který byl přijat MZ v minulém volebním období na 
rekonstrukci domu čp. 7, dnešního sídla radnice a městského úřadu. Splátky úvěrů a úroků z nich 
činí v roce 1996 celkem 8.600.000,- Kč, což je asi 18% rozpočtovaných výdajů města. 

Je nutno říci, že právě přijetí úvěru MUFIS nám umožnilo uvolnit vlastní prostředky Města 
k realizaci zateplení objektů ZS v Nádražní ulici. Zde se setkávají prostředky města se státní dotací. 
Dokončíme také rekonstrukci ústředního topení v nemocnici Háj, která v průběhu tohoto roku bude 
převedena bezúplatně do majetku Města. V kapitole školství jsou ještě připraveny prostředky na 
opravu střechy školní jídelny v Nádražní ulici. Projekčně budou v roce 1996 zpracovány záměry 
oprav komunikací Lovčen a odbočky v ulici Havlíčkově. Jsou činěny kroky k realizaci záměru 
ozelenění sídliště. Na jeho projekt je v rozpočtu pamatováno částkou 120.000,- Kč. Město se hlásí 
i k péči o sportovní stadion. Bylo by nezodpovědné se k této záležitosti stavět zády, protože stadion 
slouží v různých formách širokému spektru obyvatel města, především pak žákům ledečských škol. 

Jak j sem předeslal, prvotní návrh výdajové části byl podroben řadě škrtů. Škrtalo se i v kapitole 
vnitřní správa, ze které se hradí mzdové náklady na zaměstnance MěU, výdaje na činnost 
uvolněných členů MZ, komisí MR, strážníků městské policie, členů dobrovolného hasičského 
sboru, kteří jsou členy výjezdové jednotky hasičského záchranného sboru. Součástí kapitoly jsou 
také výdaje spojené s vlastním provozem MěÚ Ledeč nad Sázavou, který vykonává i činnost státní 
správy v rozsahu přenesené působnosti, jak pro naše město, tak pro okolní obce. 

Městský rozpočet výrazným způsobem ovlivňuje život města. Je to dokument, jehož schválení 
je v kompetenci městského zastupitelstva. To o něm bude jednat na svém prvním letošním zasedání. 

Jan Hálek 
starosta města 

Letošní zima kraluje už řadu týdnů a je skutečně věrná své pověsti. Nabízí řadu možností vyznavačům 
zimních sportů, ale i lidem romanticky založeným. Procházky krajinou nabízejí pohledy na jiskřící pláně 
polí, ojíněné koruny stromů i něžné krajkoví zurčících potůčků. Takové citlivé oko má i MUDr. Marcela 
Ro gázová, která dokáže svým fotoaparátem zachytit krásy našeho kraje. 

Baterie do popelnice nepatří! 
Všichni jste už jistě slyšeli o znečištění našeho prostředí těžkými kovy. Málokdo z nás si však 

uvědomuje, že i jeho každodenní chování přispívá k tomu, že se stále větší množství těchto 
jedovatých látek dostává do našich potravin a pitné vody. Mnozí např. téměř denně používají baterie 
- do hodinek, do tranzistorů, do holících strojků, kalkulaček, počítačových her aj. Když vyhazujeme 
malou baterii od hodinek do odpadkového koše, ani nás nenapadne, že tento nepatrný předmět 
obsahuje tolik rtuti, že může znehodnotit až 1 ha půdy zvýšením koncentrace tohoto těžkého kovu 
nad hygienickou normu. Monočlánky do radií obsahují kadmium, rtuť, měď, nikl nebo olovo, tedy 
látky, které se hromadí v lidském těle a způsobují mnohá vážná onemocnění, mohou přispět i k 
rozvoji rakoviny. 

Taková vybitá baterie by se v žádném případě neměla ocitnout v popelnici na běžný domovní 
odpad. Proč? Domovní odpad se odváží na skládky, z nich se mohou po čase jedovaté látky dostávat 
do spodní vody a půdy, z nich pak do potravin, které na této půdě pěstujeme a z potravin se nám 
vrátí jako bumerang do našeho vlastního těla. V hospodářsky rozvinutých zemích proto již běžně 
lidé tyto nebezpečné odpady ukládají do zvláštních nádob - kontejnerů na baterie. O jej ich obsah 
se postará firma, která je k tomu určená - baterie se buď bezpečně skládkují na speciální skládce 
nebo odevzdávají k přepracování - recyklaci. I když je tato operace poměrně nákladná, zdaleka 
nedosahuje částek, které bychom museli vynaložit na asanaci znečištěné půdy či při nápravě 
poškozeného lidského zdraví. Odkládejte proto i vy vybité baterie pouze do kontejneru a poraďte 
to i svým sousedům a známým. Tyto kontejnery naleznete v prodejnách, ve kterých se uskutečňuje 
prodej baterií. 

J. B. 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- Městské lesy o výměře 156 ha byly pronajaty 

lesníspolečnosti a.s. Podle dostupných informací 
činí průměrný zisk v městských lesích 1 000,- Kč 
na 1 ha. Lesní společnost dala nabídku 1730,- Kč 
na 1 ha, což bylo zhodnoceno jako nejlepší nabíd-
ka ve vztahu k navrženému rozsahu pěstební 
a těžební činnosti. 

- V září loňského roku sdělil Městskému úřadu 
vedoucí Chemické čistírny z Havl. Brodu p. Faltl, 
že p. Pešek dal výpověď z objektu sběrny šatstva 
v Ledči nad Sázavou. Z toho důvodu požádal 
Městský úřad, aby dal typy, na koho se mají 
obrátit v řešení náhradního sběru. MÚ chtěl tuto 
službu zachovat v plném rozsahu, proto nejdříve 
jednal s "důchodci". Ti tuto službu odmítli převzít, 
že je nevýhodná a navíc nám vrátili dvě místnosti, 
které měli od MÚ v bezplatném pronájmu. Při 
hledání dalšího řešení jsme se obrátili na DDM p. 
Hánečku (aby byla tato služba zajištěna co nejblí-
že náměstí) a nabídli mu vystěhování městské 
policie z prostor DDM do starých prostor MÚ. To 
se uskutečnilo, ale mezitím p. Pešek stáhl výpo-
věď a tuto službu zajišťuje dále. Tolik na vysvětle-
nou k nepravdivým zprávám, šířeným některými 
občany. 

- Vrásky na čele způsobilo představitelům MÚ roz-
hodnutí okresního hygienika zákaz provozování 
živnosti p. Doležala "Universální služby" pro ne-
vyhovující provozovnu. Jak nám nyní p. Doležal 
sdělil, podařilo se mu získat nové prostory v bý-
valém objektu Svazarmu. S otevřením této nové 
provozovny počítá v měsíci březnu. V příštím 
čísle LN Vás budeme podrobně informovat. 

- 1. září 1992 schválilo MZ v rámci privatizace bez-
úplatný převod zdravotnického zařízení Ledeč 
nad Sázavou na Město. K tomuto převodu dochá-
zí až nyní za podstatně jiných podmínek (privátní 
praxe většiny lékařů). MÚ hledá cesty, jak se 
tohoto úkolu zhostit, protože i naše budoucí ne-
mocnice se potýká s finančními problémy jako 
85% dalších nemocnic v ČR.v 

- Obvodnímu oddělení policie ČR se podařilo vyře-
šit problém s majitelkou nemovitosti, ve které sídlí 
služebna POLICIE ČR Ledeč n. S., a proto MR 
ruší blokaci prostorů bývalého MÚ Husovo nám. 
č. 16 pro PČRanabízípronájemjiným zájemcům. 

- Protože MR zaznamenala spekulativní chování 
některých uchazečů o byty, navrhuje městská 
rada MZ úpravu znění vyhlášky "O hospodaření 
s městskými byty". 

PLÁN SVOZU KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU V MĚSTĚ LEDEČ n. SÁZ. 
V ROCE 1996 
PONDĚLÍ: 
Sídliště Stínadla, M. Majerové, Pod Stínadly, Na 
Sibiři, Habrecká, Ke Stínadlům, Z. Fibicha, B. 
Němcové, A. Jiráska, Na Rámech, Hlaváčova, Ko-
menského, 28. října, 5. května, Lovčen 

ÚTERÝ: 
Zahradní, Hradní, zastávka ČD, Zoufalka I, II, III, 
Slunečná, Partyzánská, benzinová pumpa, Růžová, 
Čechova, Pivovarská, nám. Svobody, Nádražní, 
Poštovní, Mizerov, Sázavská, P. Bezruče, J. Fučíka, 
J. Wolkera, Koželská, Nad internátem, Družstevní, 
Údolní, Želivská, Zahrádecká, Na Pláckách, He-
roldovo náb. Žižkov, Poděbradova, Lipová, Hálkova, 
Skalka, Pod Skalkou, Hůrka, Haškova 
STŘEDA: 
Husovo nám., Hrnčíře, Barborka, Pod Šeptoucho-
vem, U prádelny, Tyršovo nábřeží, Podolí 

PÁTEK: 
Hutní, Melechovská, Dolní, Havlíčkova, Matěje Ku-
děje, Na potoce 

Svoz provádífirma COMPAG Batelov s.r.o. 
Odpovědnípracovníci: 
J. Marešová č. tel. 066/99208 
J. Holoubek č. tel. 0601/232546 



Cesta ke spo lečným ř e š e n í m 
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 pppsání pouze několika z nich by potřebovalo obsáhlou úvahu a to samozřejmě není cílem tohoto článku. Část 
problému byla popsána v LEDEČSKÝCH NOVINÁCH číslo 6 v článku "Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života". Pouze pro osvěžení těm, 
kteří článek nečetli, se jedná o zpracování pasportu zeleně na území města včetně návrhu na smýcení problémových druhů dřevin a následné výsadby 
vhodných dřevin v předem určených lokalitách - sídiště Stínadla. Od samého počátku bylo jasné, že jakákoliv činnost týkající se území musí být 
odbornou záležitostí a nemůže být posuzována očima neodborníků, dále pak provedení prací bude nákladné, celostátně uznávané náklady na ozelenění 
1 hektaru pozemku v bytové zástavbě se pohybují okolo cca 1 milionu Kč. 

Předání projektu zpracovatelem Výzkumným ústavem okrasného zahradnictví v Průhonicích dle smlouvy proběhlo v prosinci 1995, kdy cena 
projektu činila 119 tisíc Kč. Nedílnou součástí projektuje samozřejmě i cenová kalkulace na "řešení celkové koncepce zeleně na sídlištních útvarech 
města Ledeč nad Sázavou včetně návrhu na ozelenění dřevinami", kdy celková částka představuje 3 981 247 Kč. Jedná se zajisté o částku nemalou, 
avšak zde je nutno upozornit, že částka není vůbec nadhodnocena, právě naopak. V projektu jsou použity zcela běžné a dostupné druhy dřevin typické 
pro přírodní stanoviště našeho města. 

Jsme přesvědčeni, že je 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. Všichni 
lidé si musí plně uvědomit finanční náročnost a musí již konečně padnout naivní představa, že za několik "tisícovek" se dá na sídlištních útvarech 
našeho města amatérským způsobem udělat zázraky. Realizace projektu, ať již z důvodů finančních či jiných, proběhne pravděpodobně během několika 
let. Kladně hodnotíme přístup vedení města, které zatím uvolnilo částku 119 tis. Kč na zpracování nestárnoucího projektu, který může být použit i za 
několik let. Pokud se plně uskuteční, bude se jednat o komplex zásahů, který bude mít přímý vliv na život zde bydlících občanů a proto je řešen 
s ohledem na všechny kategorie občanů. Skladba zeleně je volena zejména s ohledem na alergiky a další specifické podmínky zdejšího území. 

Chceme upozornit na další uvažované zásahy na území našeho města, kdy se bude jednat o pravidelnou údržbu (ořezání stromů) lip na Husově 
náměstí odbornou firmou a zásah do topolového stromořadí u Základní školy v Nádražní ulici. Každý zákrok do růstu dřevin, který zdejší odbor jako 
orgán státní správy žadatelům povolí, je vždy konzultován s předními odborníky odborných firem a dalšími orgány státní správy. Bohužel ještě stále 
se zdejší odbor životního prostředí setkává s některými občany, kteří ať již z neznalosti věcí, či jiných důvodů komplikují náročnou práci. 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 

NÁVRHY RESENI NEKTERYCH NEDOSTATKU SOUČASNÉHO STAVU 

Co by měl potencionální stavebník vědět, než začne stavět 
Předně by se měl seznámit, ještě před investicí do nákupu pozemku eventuálně nemovitosti, s územně plánovací dokumentací pro dané území 

u příslušného orgánu územního plánování, tzn. na stavebním odboru nebo na odboru územního rozvoje obecního úřadu a zjistit, zda jsou jeho záměry 
v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Územní rozhodnutí je prvním dokumentem, který musí investor získat. Je to první krok k získání stavebního povolení, investor zpravidla obdrží 
tzv. rozhodnutí o umístění stavby, což je forma územního rozhodnutí, se kterou se běžný stavebník setká v praxi nejčastěji. Stavební zákon dále 
rozlišuje územní rozhodnutí o využití území, o chráněném území nebo ochranném pásmu a rozhodnutí o stavební uzávěře. Tato rozhodnutí, 
pokud jsou pro daná území vydána, mohou znamenat určité omezující faktory pro zamýšlenou stavbu. Například charakter a kapacitu staveb pro 
zemědělskou výrobu může dosti výrazně ovlivnit fakt, že se nacházejí v některém z ochranných pásem (např. vodní zdroje). Nebo jejich navrhovaná 
kapacita vyvolá potřebu většího pásma hygienické ochrany, než je v dané lokalitě možné docílit. Na prvním místě je nutné upozornit, že pro vydání 
územního rozhodnutí (pokud není vydáno) musí investor předložit stavebnímu úřadu rozpracovanou projektovou dokumentaci zpravidla do stupně 
tzv. zadání stavby, kde je již zřejmá velikost a kapacita objektu, základní konstrukční, dispoziční a architektonické řešení, údaje o požadované potřebě 
médií, o způsobu vytápění, odkanalizování, vlivu stavby na životní prostředí atd. Tato dokumentace musí být projednána s dotčenými institucemi, 
jako jsou např. orgány ochrany přírody, ZPF, památkové péče, požárních ochrana okresní hygienik, správci inženýrských sítí a některými dalšími 
institucemi, jejichž stanovisko je pro ten který druh nutné. Z hlediska stavební investice je velice důležité již před nákupem pozemku nebo 
nemovitosti ověřit zvláště kapacitu a dostupnost inženýrských sítí. Může se totiž stát, že na první pohled výhodná investice například do stavebního 
pozemku se může dosti výrazně prodražit právě investicemi do zásobení stavby potřebnými medii a inženýrskými sítěmi. Z tohoto hlediska je pro 
investora výhodnější obrátit se při nákupu pozemku na správce těchto sítí (VCE a.s., VaK a.s.),. 

Ještě k projektové dokumentaci. Projektovou dokumentaci může provádět pouze projekční firma nebo fyzická osoba, která splňuje 
podmínky zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Kromě toho mohou projekční činnost provádět ještě i držitelé tzv. průkazů zvláštní způsobilosti, což je starší forma projekčního oprávnění. 

Po udělení územního rozhodnutí si musí investor nechat zpracovat další stupeň projektové dokumentace a to dokumentace pro stavební povolení. 
Tato dokumentace je již velice podrobná a může u jednoduchých staveb sloužit jako dokumentace pro realizaci stavby. Stejně jako u vydání územního 
rozhodnutí musí být tato dokumentace projednána se všemi dotčenými orgány a institucemi a investor od nich musí získat souhlasná stanoviska. Pokud 
je projektová dokumentace dokončená a jsou vydána všechna požadavaná stanoviska, podává investor žádost o stavební povolení na příslušný 
stavební úřad. K žádosti přikládá dvakrát (u obcí třikrát) projektovou dokumentaci, všechna vyjádření dotčených orgánů a institucí, doklady 
o vlastnictví nebo pronájmu pozemků či nemovitostí, jichž se stavba týká, doklad o zaplacení (např. zpracovatele projektové dokumentace nebo 
odpovědného zástupce stavební firmy, že bude na stavbě zabezpečovat odborné vedení stavby nebo stavební dozor). Na základě podané žádosti stavební 
úřad zahajuje stavební řízení, při kterém mohou účastníci řízení (dotčené orgány, sousedé...) podávat námitky k zamýšlené stavbě. Pokud nejsou při 
stavebním řízení zjištěny rozpory, vydá stavební úřad stavební povolení, které má platnost dva roky. Do této doby musí stavebník stavbu zahájit. 

Po dokončení stavby lze stavbu používat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, které vydává po žádosti stavebníka stavební úřad. Ovšem 
jen v případě, neshledá-li na stavbě žádné závažné nedostatky. Stavební úřad může také vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby 
nebo kolaudační rozhodnutí pouze na část stavby, která je již schopna samostatného užívání. 

Zdena Cubanová, vedoucí odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Ledeč n. Sáz. 



J e š t ě k poš tě v Ledči nad Sázavou 
Odborná literatura uvádí, že poštovní 

úřad v Ledči nad Sázavou byl zřízen dne 1. 
června 1852. Předtím tu asi byla - jak to 
bývalo i jinde - sběrna dopisů, která dodá-
vala zásilky na nejbližší poštu. A tato bý-
vala při císařské silnici. Je docela možné, 
že to byla Čáslav, kde pošta existovala už 
od 1. července 1750. Podařilo se mi zjistit, 
že na jednom z příležitostných spojů Ledeč 
ležela. Dokumentuje to mapka Dr. Františ-
ka Roubíka, který byl významným poštov-
ním historikem v meziválečném období. 
Na jeho mapě je zakreslen příležitostný 
poštovní spoj Německý Brod - Ledeč - Sá-
zava - Říčany - Praha. 

Zajímavý nález jsem objevil v kalendáři 
tiskaře Haase z Prahy. Tam v kapitole "Po-
woznj přjležitosti" se píše, že každý týden 
či čtrnáct dní byl "hospodau U modrého 
konjčka" v Praze vozka Jonas a ten jezdil 
z Ledče. Tolik skoupá zpráva a protože si 
tehdy povozníci chtěli vydělat, bezesporu 
s sebou vozili i dopisy. Když v roce 1845 
začala jezdit na českém území první železni-
ce, brzy se na ní objevily i poštovní ambu-
lance. Opočenský rodák Maxmilián Otto 

O p s e c h a l idech 
Psi, potkáváme je téměř na každém kroku všude tam, kde žijí 

lidé. Sepětí psa s člověkem se datuje dle objevů při výkopávkách 
již z doby kamenné. Kdo byli předchůdci psů, tak jak je známe, 
není dosud jasno a má se všeobecně za to, že to byli šakali a vlci. 

Pes je nej starším zdomácnělým zvířetem. Dnes si něco povíme 
o psech současných a lidech, kteří se kynologií zabývají - tak se 
tento obor lidské činnosti nazývá oficielně. Bude řeč o psech 
loveckých. V současné době je evidováno přes 300 plemen lo-
veckých psů. Není to konečné ani přesné číslo. Nová plemena 
vznikají a jiná zanikají. Lovečtí psi jsou u nás rozděleni do 
několika ras dle upotřebení. Rozeznáváme: norníky, slidiče, 
barváře, honiče, ohaře, atd. 

K tomu, aby mohl být pes použit k mysliveckým účelům je 
nutno jej na tuto práci řádně připravit. Každý z těchto jedinců 
musí mít průkaz původu, musí být předveden na jarním svodu, 
musí absolvovat zkoušky z výkonu a v případě chovných jedinců 
se musí zúčastnit výstavy a tam dosáhnout potřebného ohodno-
cení. Kritéria pro zařazení jedince do chovu jsou nesrovnatelně 
přísnější pro psy než pro feny. 

Není toho málo a nám, kteří se touto činností zabýváme, to 
zabere veškerý volný čas. Vzhledem k tomu, že pod pojmem 
lovecký pes je v očích veřejnosti znám povětšině ohař, poví-
me si něco o ohařích. V kynologii rozdělujeme ohaře na 
anglické a kontinentální. Mezi anglické řadíme setry a po-
intry. Německý ohař krátkosrstý a český fousek patří k oha-
řům kontinentálním a u nás k nej rozšířenějším. Fousek je ryze 
české plemeno a pro svou všestrannost je v současné době 
plemenem nejžádanějším. 

Kynologická činnost na našem okrese je odborníky uznávána 
a velmi pozitivně hodnocena. Je řízena Kynologickou komisí při 
okresním výboru českomoravské myslivecké jednoty 
v Havlíčkově Brodě. Mnozí z nás působíme jako rozhodčí z vý-

z Ottenfeldu zastával ve Vídni vysokou mi-
nisterskou funkci a jasnozřivě poznal vý-
znam železnice pro poštovní spojení. A není 
tedy divu, že už zanedlouho zásilky z Prahy 
do Ledče vezla ambulance po železnici do 
Kolína a odtud pak už "koňským" spojem 
dále. Sám vlastním zásilku, kde je razítko 
"překládači" stanice Kollin. 

V archivech jsou zajímavé svazky tzv. 
schématismů. Ty zveřejňovaly strukturu 
tehdejšího císařského správního aparátu 
včetně jmen. Pochopitelně zde nechyběla ani 
pošta. Tak v ročníku 1851 se dočteme, že 
poštmistrem v Ledči byl Johann Hlawatsch. 
Bohužel o této osobnosti už více nevím. 
Avšak další svazek s letopočtem 1856 uvádí 

jako poštmistra Wilhelma Perknowského -
kupce v Ledči. 

Dohady mohou vyvrátit doklady a poštou 
prošlé zásilky. Je znám recepis na doporuče-
ný dopis z 19. února 1862, kde příjemcem 
byl Franz Hlava ve Zbraslavicích. Už se zde 
vyskytuje kovové razítko "Ledetsch" (obr.) 
a podpis V. Perknovského. Ve sbírce mám 
další repecis na doporučený dopis z 21. pro-
since 1870 a na něm opět kovové razítko 
"Ledetsch" a kulaté razítko s domicilem 
pošty a datem 21/12. Tehdy ještě letopočet 
narazítkách nebyl. Avšakzdeje kaligraficky 
vyvedený podpis poštmistra Viléma 
Perknovského. Vše je na ukázkách, ale sluší 
se podotknout, že oproti roku 1862 se auto-
gram poštmistra poněkud změnil. Je třeba 
doplnit, že doporučený dopis, který byl úřed-
ní (ex offo), nemusel být vyplacen. Adreso-
ván byl okresnímu hejtmanství v Němec-
kém Brodě. Netřeba připomínat, že jak 
předtištěný text, tak i doplněné údaje byly 
v němčině. 

Tak tolik o některých záležitostech pošty 
v Ledči nad Sázavou, které je už 144 let. 

Dr. Miroslav Vostatek 

konu. Jsme rozděleni do skupin dle dosažené kvalifikace a ple-
mena, které posuzujeme. 

V současné době je výcvik loveckých psů znesnadněn tím, že 
je nedostatek drobné zvěře. Pes, který obstojí na jarních 
zkouškách musí prokázat způsobilost v 11 disciplínách. Zde se 
mají projevit hlavně vlohy každého jedince. Na podzimních 
zkouškách už je to horší. Zkouší se v 15 disciplínách a ohař musí 
prokázat loveckou upotřebitelnost prakticky. Pak jsou zkoušky 
lesní a nakonec všestranné - 26 disciplín. Tyto zkoušky probíhají 
ve dvou dnech a pes musí prokázat potřebnou výkonnost ve vodě, 
v lese a na poli. 

Výcvik psa na podzimní zkoušky představuje cca 300 - 500 
hodin a na všestranné zkoušky až 800 hodin. To je samozřejmě 
individuelní dle povahy psa a schopnostech cvičitele. Pro toho, 
kdo se kynologií zabývá opravdu vážně, je to něco jako droga. 
Není z toho úniku. Někdy jsme označováni jako blázni, kteří si 
ničí nervy a maří volný čas. Ti, co takhle uvažují a není jich málo 
i mezi samotnými myslivci, jsou ochuzeni o nádherný pocit 
uspokojení při zdárném absolvování zkoušek, o vědomí síly 
vůle, kterou dokážeme vnutit svým chlupatým kamarádům. 

Jedním z našich velkých učitelů byl pan Josef Vrzáček z Ledče 
n.S., který v r. 1947 dosáhl zatím nej většího úspěchu, vezmeme-li 
v úvahu nynější okres v historii kynologie. Umístil se na Memoriálu 
Karla Podhajského - to je vlastně mistrovství republiky - jako druhý 
v první ceně se svou tehdy legendární fenou krátkosrstého ohaře 
Olší. Byl to vynikající člověk, myslivec a kynolog. 

Vážení přátelé, budete-li mít možnost na svých procházkách 
přírodou pozorovat myslivce, kteří cvičí své svěřence, nemějte 
je za blázny. Některé povely jsou pro nezasvěcené někdy těžko 
pochopitelné. Tato činnost je však pro mysliveckou praxi nepo-
stradatelná. 

J. Fulín 

Zlaty retrívr Kokršpaněl 



Epidemie cholery 
Od nepaměti jsou lidé postihováni nemo-

cemi. V dnešní době jsou strašákem AIDS, 
rakovina a v neposlední řadě meningokok. 
I minulé generace měly své epidemie, 
smrtelné nemoce. 

V roce 1831 prošla celou Evropou těžká 
a nakažlivá střevní nemoc - cholera. Přená-
šela se vodou a potravinami. Hygiena byla 
v té době na velmi nízké úrovni. Na tuto 
nemoc umíraly stovky lidí z celé Evropy. 

Před 160 lety, v roce 1836, napadla cho-
lera i Ledeč. První případy se vyskytly 
v říjnu a nemoc probíhala až do prvních 
větších prosincových mrazů. Ve městě one-
mocnělo přes sto občanů. Z nich 36, převáž-
ně dětí, nemoc nepřežilo. Projevovala se ma-
látností, ztrátou chuti k jídlu. Následoval 
silný průjem, zvracení a následná žízeň. 
Později se dostavily křeče do rukou a nohou, 
nemocný upadal v silných horečkách do bez-
vědomí a pak často následovala smrt. 

Možnosti léčení byly malé, vlastně jen 
v síle nemocného, neboť léky na tuto nemoc 
nebyly. Nemoc zaháněly jen kořenářky 
svým zaříkáváním. Lidé trávili čas 
v modlitbách, aby nemoc byla zažehnána. 

Dnes je možné se proti této chorobě 
úspěšně bránit očkováním a antibiotiky. 
Kontrolou potravin a dobrou hygienou je 
dnes tato nemoc u nás již téměř neznámá. 

František Pleva 

VALENTIN -
PATRON ZAMILOVANÝCH 

Svátek zamilovaných je velmi starý i přes 
veškeré pošetilosti působí důstojně. Na 14. 
února připadají svatí Valentinové hned dva 
a oba podstoupili mučednickou smít v Římě. 
Tradice sahá také až do pověstného Říma. 
V tento čas se tam konaly tzv. luperkálie, 
slavnosti k poctě fauna Luperka. V den, který 
nyní patří zamilovaným, zabíjeli kozu, kozla 
a psa, pomazali si tváře zkrvaveným nožem, 
svlékli se do naha a obíhali pahorek. Při svém 
běhu práskali kněží biči z řemínků kozí kůže. 
Římské ženy při takové příležitosti zjistily, 
snad pod vlivem starších mýtů, že šlehání 
působí na plodnost a proto o luperkáliích kně-
žím sami nadbíhaly pod bič. 

Plodnost se zamilovaností nepochybně 
souvisí. Polovina února byla vnímána jako 
čas, kdy je záhodno zvolna se připravovat na 
velká milostná vzplanutí jara. 

Novodobá tradice valentinek pochází 
z lidských obyčejů Anglie, Skotska a částečně 
Francie, kde se jméno Valentin zvukově při-
blížilo francouzskému slovu "galant" a tím i 
všemu, co souvisí s galantní službou ženám. 

Hle, v západní Evropě dávné římské 
slavnosti vyústily v galantnost, zatímco ve 
slovanských zemích ve velikonoce. Oni své 
milé obdarovávají, my Slovani, je řežeme. 

O. K. 

Pmií specializovaný obchod s rybářskými potřebami "SPECIÁL NAVA" v Led či n. Sázavou jsme otevřeli 
28. 10. 1991. Obchod se nacházel v průjezdu domu č. 141 vedle restaurace u Havla. 
Začínali jsme s malým sortimentem, který se během 4 let rozrostl do takových rozměrů, ze kapacita 
obchodu 20 m" i se skladem již přestala vyhovovat. Proto jsme začali hledat větší prostoty (což. se nám 
povedlo) a dne 16. 1. 1996 po půlroční usilovné práci jsme otevřeli novou prodejnu rybářských potřeb 
v domě čp. 138 (bývalé čalounictví) - naproti pekařství U Dymáků. V současné době nabízíme široký 
sortiment předních světových i našich firem a snažíme se uspokojovat potřeby i těch nejnáročnějších 
lybářů. 
V letošním roce jsme začali navíjet vlasec na donesené cívky a sortiment nástrah rozšíříme o nástražní 
rybičky, žížaly a červy. 

K dani z nemovitostí 
Povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti do 31.1 .1996 mají ti, kdo neměli 

dosud podané přiznání a v průběhu předchozích zdaňovacích období získali do 
svého vlastnictví nemovitost. 

Tuto povinnost má rovněž ten, u něhož došlo ke změně v držení nemovitosti. Za 
tuto změnu se považuje kromě převodu, darování či dědictví také pravomocné 
kolaudační rozhodnutí, demoliční rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí 
o umístění stavby, změna kultury pozemku, počátek či konec využívání stavby 
k podnikatelským účelům, ukončení lhůty osvobození nebo uplatnění osvobození 
od daně z nemovitosti. 

V roce 1995 vyšla Vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 215/95, kterou se stanoví sez-
nam katastrálních území s přirozenými prů-
měrnými cenami zemědělských pozemků 
platná od 1. 1. 1996. Tyto průměrné ceny 
zemědělské půdy se ve většině případů liší 
od cen platných do 31. 12. 1995. Došlo-li 
pouze ke změně průměrné ceny půdy, po-
platník není povinen podat správci daně da-
ňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, ani 
mu sdělit tyto změny. Finanční úřad vypočte 
upravenou daňovou povinnost a zašle v roce 
1996 všem poplatníkům daně z nemovitostí 
peněžní poukázku pro platbu daně. Rozeslá-
ní těchto poukázek se předpokládá v termínu 
březen - duben. Z tohoto důvodu je vhodné 
vyčkat na platbu daně do obdržení peněžní 
poukázky. Ten, kdo by do konce měsíce 
dubna neobdržel peněžní poukázku, nechť se 
spojí se svým správcem daně a tato mu bude 
poskytnuta. 

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí 
částku 1000,- Kč, je splatná najednou a to 
nejpozději do 31. května běžného zdaňova-
cího období. Ke stejnému datu lze daň z ne-
movitosti zaplatit najednou i při vyšší částce. 

- činí-li u jednoho poplatníka celková 
daňová povinnost z nemovitostí nacházejích 
se v obvodu územní působnosti jednoho 
správce daně méně než 30,- Kč, daň se nevy-
měří ani neplatí. 

- u poplatníků daně provozujících země-
dělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných 
splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. 
listopadu běžného zdaňovacího období (za 
předpokladu, že daň přesáhne 1000 korun, 
pokud nepřesáhne, platí se najednou do 31.5.) 

- u ostatních poplatníků daně (když daň 
přesahuje 1000 korun) ve čtyřech stejných 
splátkách, a to nejpozději do 31. května, do 
30. června, do 30. září a do 30. listopadu 
běžného zdaňovacího období. 

Platit je možno - převodem z účtu, peněž-
ní poukázkou na poště, peněžní poukázkou 
na FÚ. 

Přestane-li být fyzická nebo právnická 
osoba poplatníkem daně z nemovitostí 
proto, že v průběhu zdaňovacího období se 
změnila vlastnická nebo jiná práva k všem 
nemovitostem v územním obvodu téhož 
správce daně, které u něho podléhaly dani 
z nemovitosti, nebo tyto nemovitosti zanik-
ly, je povinen oznámit tuto skutečnost správ-
ci daně nejpozději do 31. ledna nás leduj ícího 
zdaňovacího období. 

Dojde-li ke změně ostatních údajů uvede-
ných v daňovém přiznání, (příjmení, bydliš-
tě) je poplatník povinen tyto změny oznámit 
správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly. 

Finanční úřad 
v Ledči nad Sázavou 



Městské zastupitelstvo 
v Ledči nad Sázavou 
v souladu s čl. IV/6 obecně závazné 
vyhlášky Města 
Ledeč nad Sázavou č. 12/95 

vypisuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 

pro žadatele o půjčku z "Fondu rozvoje 
bydleni" 
Města Ledeč nad Sázavou na rok 1996 
Výběrové řízení (lhůta na podání žádosti) 
se zahajuje: 15. 2. 1996 
a končí: 21.3.1996 
Žádost o půjčku musí obsahovat: 
a) jméno nebo název žadatele, popř. sta-

tut. zástupce 
b) adresu bydliště fyz. osoby nebo sídlo 

právnické osoby 
c) - přesné označení předmětné obytné 

budovy 
- adresa, číslo popisné, číslo parcely 
- prohlášení či jiný doklad 

o vlastnictví domu 
- stavební povolení či jiný doklad 

o přípustnosti akce na níž se půjčka 
žádá 

- příslušnou projektovou dokumentaci 
d) předběžnou dohodu s dodavatelem 

s orientační cenou akce na níž je 
půjčka žádána, při svépomoci odhad 
nákladů, který se při realizaci doloží 
fakturami a účty 

e) přesný popis účelu, na který je 
půjčka požadována, při kumulaci půj-
ček je třeba provést popis odděleně 

f) předpokládaná lhůta dokončení akce 
g) požadovaná částka úvěru podle tabul-

ky III/4 a způsob jejího výpočtu 
h) návrh na stanovení záruky za posky-

tovanou půjčku ve výši alespoň 
130% předpokládaného úvěru. 

Žadatelem o půjčku mohou být pouze 
fyzické a právnické osoby, které vlastní 
obytné budovy nebo jejich stavby na 
území města (tedy i Město Ledeč nad Sá-
zavou) a které přijmou závazek poskytnu-
tou půjčku podle stanovených a ve smlou-
vě uvedených pravidel ve prospěch těchto 
obytných budov nebo staveb použít. 

O výběru uchazečů o půjčku rozhodne 
Městské zastupitelstvo a proti jeho roz-
hodnutí není odvolání. 

Formuláře žádosti o půjčku vydá Stře-
disko investic a správy majetku města po-
čínaje dnem zahájení výběrového řízení. 

Ledečské městské muzeum 
je i v zimním období otevřeno 
pro návštěvníky: ponděl í -pátek 
7.30- 12.00 13.00-16.00 
Hromadné návštěvy se mohou 
ohlásit předem na tel. č. 
0452/3128. 

19.2. Píbil Miroslav 
Zahradní 729 

23.2. Egartová Růžena 
Pod Stínadly 633 

24. 2. Sechovcová Emilie 
Zahradní 740 

3. 3. Kopřiva Stanislav 
Hradní 734 

3.3. Kosina Karel 
Vrbka 34 

PROGRAM KINA 
B Ř E Z E N 1996 

2.3. KONGO 
19.30 h. Dobrodružný příběh z černé 

Afriky 

5.3. MURIEL SE VDÁVÁ 
19.30 h. Filmová komedie 

7.3. OPERACE SLON 
19.30 h. Dobrodružná komedie 

75. narozeniny 
21.2. Jakl Bohumil 

M. Majerové 670 
23.2. Feniková Marie 

Husovo nám. 11 

80. narozeniny 
21.2. Gampe Bernhard 

J. Haška 605 
8. 3. Jelínková Marie 

M. Majerové 657 

85. narozeniny 
10.2. Fialová Marie 

Ke Stínadlům 555 

90. narozeniny 
9. 3. Žáček Josef 

Ke Stínadlům 518 

SVATBA: 
20. 1. Marcela Adamjaková 

Světlán. S. 136 
František Štěpánek 
Wolkerova 843, Ledeč n. S. 

ZEMŘEL: 
31. 12. RNDr. Šimek Jaroslav (1923) 

B. Němcové 751 

9. 3. 
19.30 h. 

12. 3. 
19.30 h. 

14.3. 
19.30 h. 

16. 3. 
19.30 h. 

19. 3. 
19.30 h. 

21. 3. 
16.00 h. 

23.3. 
19.30 h. 

26.3. 
19.30 h. 

28. 3. 
19.30 h. 

VODNÍ SVET 
Tam, kde se nejkrásnější lidské 
sny i hrůzostrašné představy 
stávají skutečností. 

SOUDCE DREDD 
Amer. akční film 

ŠVÉDSKÁ TROJKA 
Komedie o nezvyklých 
milostných aférách půvabné 
dívky 

ROCKEŘI 
Filmová komedie o třech 
chlapcích ze skupiny The Lone 
Rangers 

NÁJEMNÍ VRAZI 
V hlavní roli Sylvestr Stallone 

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
Pohádka z produkce 
W. Dysneye 

PISTOLNICE 
Reprisa amerického westernu 

JOHNNY MNEMONIC 
Špionážní film 

NEBEZPEČNÉ MYŠLENKY 
USA film 

30 3 TATA V SUKNI 
19.30 h. Veselohra 

I INFORMAČNÍ STŘEDISKO Ledeč nad Sázavou 

Činnost Informačního střediska započala v Ledči nad Sázavou v dubnu 1995. Za 
pomoci Městského úřadu vzniklo středisko na náměstí Svobody. Za necelý rok své 
činnosti bylo zodpovězeno na pět set dotazů jak občanům, tak i návštěvníkům města. 

Na památky, muzeum a turistiku bylo 326 dotazů, 82 dotazů na ubytování, 19 na 
odjezdy vlaků a autobusů, 11 na sídla firem ve městě, 28 na služby občanům (oprava 
bot, elektrospotřebičů, údržbářské práce), vyskytly se i dotazy na možnost půjčení lodí, 
projížďky na koních a další. 

Mimo tyto informace je možné ve středisku podat inzerát, zakoupit mapu Ledče 
i okolí a jiné turistické průvodce. 

V letošním roce zde bude zřízena i cestovní kancelář, která bude zajišťovat zájezdy 
v České republice i do zahraničí. 

FP 

Cestovní kancelář NONA nabízí 
pobytové a poznávací zájezdy 
-LETO 1996 

z katalogů CK AUTOTURIST, 
REKREA, SPORTTURIST 
Denně 15-18 hod. 
tel.: 0452/3426 
Zahradní 1236 
Ledeč nad Sázavou 

ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO 
DIVADLA V JIHLAVĚ 

na představení 

O MYŠÍCH A LIDECH 
se koná v pátek 23. února 1996 
ODJEZD pro předplatitele je 

v 17.30 hod. z Ledče od Agrobanky 

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. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/2210-2. Odpovědný redaktor: Kubát O., foto F. Pleva. 
Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávání novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1 -1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna 
Pelhřimov. 


