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Letošní dlouhá a tuhá zima nebyla jen tak 
romantická, jak ukazuje náš snímek. Po-
těšila příznivce zimních sportů, romanti-
ky brouzdající závějemi, ale už méyiě sil-
ničáře a řidiče. Vypovídá o tom statistika 
dopravních nehod a v neposlední řadě 
uvidíme, jaty bude stav našich komuni-
kací, až se zima definitivně odstěhuje. 

ROZPOČTOVANÉ PROVIZORIUM MĚSTA LEDEČ 
NAD SÁZAVOU NA ROK 1999 (v tisících Kč) 

NÁVRH ROZPOČTOV. 
PŘIJMU Kultura 

24.936 
8.143 

952 
125 
700 

1.777 

Daňové příjmy celkem 
Nedaňové příjmy celkem 

Kapitálové příjmy 
příjem z prodeje čp. 205 
příjmy z prodeje HIM - TS 
přisp, na inv. Elkomplex 

Celkem 
Dotace 
* neinv. dotace ze SR 6.780.7 
* dotace od obcí 823.3 
Celkem 7.604,0 
C E L K E M PŘÍJMY 42.460,0 

NÁVRH 
ROZPOČTOVANÝCH 

VÝDAJŮ 
Zemědělství a lesní hospodářství 
péče o týraná zvířata - nákup služeb 30 
Průmyslová a ostatní odvětví 
* místní komunikace - nákup služeb -
úklid 1.363 
* provoz veř. doprav, sítě - doprav, ob-
služnost 800 
* čištění odpadních vod - úroky z úvěru 

2.537 
Celkem 4.700 

Služby pro obyvatele 

předškolní zařízení 1.017 
základní školy 2.064 
školní jídelny 4.265 
školní družiny a klubv 22 

* Kino 486 
* Knihovna 253 
* Muzeum 53 
* Kronika 23 
* Ostatní činnost v kultuře 171 
* Měst. rozhlas 5 
* Ledečské noviny 118 
* Komise pro občanské zál. 23 
Zájmová činnost 
věcné dary 20 

Bydlení, komunální služby, územní 
rozvoj 
* bytová výstavba 291 
* veř. osvětlení 1.393 
* hřbitovy - údržba 200 
* sociál, pohřb 30 
* veřej, záchodky (pronáj. chemického 
WC) " * 66 

Ochrana životního prostředí 
* svoz domovního odpadu 3.497 
* péče o vzhled obcí a veř. zeleň 
1.320 

Sociální věci 
* dávky sociální pomoci 1.500 

dávky zdrav, postiž. 1.500 
dávky z prostř. města - dary 20 
pečovatelská služba 2.450 

Obrana, bezpečnost a právní ochrana 
* dobrovolní hasiči 195 
* profesionální sbor 185 

Všeobecná veřejná správa 
* činnost místní správy 8.779 

* místní zastupitel, orgány 1.048 
* obřadní síň 26 
* úklid úřadu 348 
* pošt. soc. dávek 20 
* přisp, na činnost 197 

Ostatní činnost 
- vypořádání dotací 1998 53 

Výdaje vyčleněné pro odbor správy 
majetku a investic 
DHÍM nad 5.000. opravy a údržba, pro-
gram odbor výstavby, pořízení hmot. 
inv. 
maj. - dům služeb, varhany do obřad. 
síně 
4.628 

CELKEM PŘÍJMY 1999 42.460 
C E L K E M V Ý D A J E 1999 41.012 
Převaha příjmů 1999 1.448 

Financování 
Převaha příjmů 1.448 
Zůstatek základ, běžn. účtu 
k 1.1. 1999 4.134 
Celkem zdroje 5.582 

Splátky úvěrů 
Pragobanka 1.000 
Českomoravská stavební spořitelna538 
Fond rozvoje bydlení 150 
Státní fond životního prostředí 3.400 
Celkem čerpání 5.088 

Zbývá k rozdělení 
(část na financování projektu nemocnice 
Háj. část na opravy a údržbu) 494 

LANÍU5 - MěK Ledeč n. 5. 
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ZPRÁVY Z RADNICE 
Městská rada 17. 2. 99 schválila 
* obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč n. Sázavou "O rozsahu, způsobu a lhůtách 
odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací". 
* na základě dopisu p. Davida Hartmana ze dne 17. února 1999 a na doporučení vedou-
cího OSVaZ pronájem holobytu č. 2/2 v čp. 77, ul. Čechova v Ledči n. Sázavou panu 
Davidu Hartmanovi. dosud bytem Ledeč n. S., ul. M. Majerové čp. 657, a to na dobu 
určitou od 18. února 1999 do 30. září 1999. 
* na základě doporučení pracovní skupiny pro posuzování žádostí na pronájem uvolně-
ných bytů v sociálním zařízení DPS pronájem bytu č. 35 v DPS panu Liboru Mindlovi, 
t.č. bytem Vilémovice 69. 
* schválila nabídku Lesní společnosti, a. s. Ledeč nad Sázavou na výši nájemného pro 
lesy Města Ledeč nad Sázavou, která vychází z údajů LHP pro vlastníka Město Ledeč 
n. S. na období od 1.1. 1994 do 31. 12. 2003 a rozpracovává tyto údaje do ročního pro-
váděcího projektu na rok 1999 včetně ekonomické kalkulace výše nájemného. 
* vyřadit ze seznamu žadatelů ty, kteří neodpověděli na písemnou výzvu ze dne 12. 12. 
1997, zda trvají na eventuálním pronájmu bytu v DPS. Jedná se o tyto žadatele: 

Dušková Věra, Staré Město pod Landštejnem 
Brichtová Marie. Pacov 600 
Petržilková Růžena, Praha 3. Želivského 35 
Vondráková Marie. Ledeč n. S. čp. 670 
Jaremenková Isolda, Litvínov, Podkrušnohorská 1624 
Krejdlová Jiřina, Praha 10, Jabloňová 2891/2 

* zveřejnění záměru Města odprodat části pozemků pare. Č. PK 2326, 2065/23 a st. 
1888/2 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou - lokalita ul. N a Žižkově. 
Městská rada neschválila 
* uzavření dohody o náhradě neinvestičních nákladů v M S Havlíčkův Brod v Rámech 
na školní rok 1998/1999 za umístění dcery paní liony Kůrkové (Simona Kůrková) 
v této MS. 
* žádost pana Františka Pospíšila o výměnu bytu č. 24 v domě zvláštního určení DPS 
za uvolněný byt č. 35 v DPS. 
Na svém zasedání dne 24. února 1999 Městské zastupitelstvo schválilo: 
* Pravidla pro prodej bytů z majetku Města Ledeč n. Sáz. 
* změny rozpočtu za rok 1998 spočívající v začlenění dotací, darů a skutečných hodnot 
dosažených příjmů do příjmové části a následné úpravy výdajové části rozpočtu 
* rozpočtové provizorium n a r o k 1999 
* uzavření smlouvy s televizní společností PRÍMA o příspěvek na provoz v souvislosti 
s instalací přivaděče na Septouchově 
* vyhlášení výběrového řízení pro žadatele o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydle-
ní Města Ledeč n. Sázavou na rok 1999 s tím. že lhůta k podání žádosti začíná 8. 3. 
1999 a končí 16. 4. 1999 
* odprodej části pozemku manželům Prischingovým 
* odprodej části pozemku včetně věcných břemen OVD Jednota Havl. Brod 
* odprodej části pozemku firmě ENVICOMP, s. r. o., Ledeč n. S. 
* koupi lesa a lesního pozemku od paní Šlehuberové 
* provedení vzájemného majetkového vypořádání mezi Městem Ledeč nad Sázavou 
a manželi Říhovými 
* převod vodovodu Vostojavka - Souboř od ZD Jedlá 
* schválilo žádost paní Věry Vrbové na prodloužení splatnosti půjčky z FKSP 
* schválilo změnu UPSU - změna travnatých pozemků na plochu obytné zóny s možnos-
tí výstavby rodinného domu na pozemcích 844/3 a 844/4 v k. ú. Ledeč n. S. 
Městské zastupitelstvo uložilo 
* starostovi města požádat ministerstvo financí o dotaci v úhrnné výši 15 mil. Kč na od-
stranění havarijních částí na ZS Komenského 
* městské radě stanovit komisi pro projednání priorit města na období 1999 - 2002 dle 
návrhu jednotí, politických stran 
* tajemníkovi MěÚ sezvat majitele pozemků p. č. 229/2 a 229/12 k jednání o vytvoření 
písemné dohody o tom, že na uvedených pozemcích nebudou zřizovat žádné další stavby 
* tajemníkovi MěU zahájit řízení o změně UPSU pro pozemek p. č. 844/1 v k. ú. Ledeč n. 
S. - změna plochy vyhrazené zeleni, na území městské smíšené s možností výstavby ro-
dinného domu 
Městské zastupitelstvo neschválilo 
* záměr Města Ledče nad Sázavou odkoupit prodejnu smíšeného zboží čp. 877 v lokalitě 
Plácky od OVD Jednota Havlíčkův Brod 
* žádost Sdružení zdravotně postižených v ČR, střediska pro poradenství a sociální reha-
bilitaci Havl. Brod na poskytnutí finanční pomoci v částce 5 - 6.000 Kč 
Městské zastupitelstvo odložilo 
* schválení vstupu Města Ledče nad Sázavou do sdružení obcí "Plynofikace Ledeč-
ska" do doby dořešení smluv s Privátní českou plynárenskou, a. s. 

H O S P O D A Ř E N Í 
S BYTY V ROCE 1998 
V průběhu roku 1998 bylo na Městském 
úřadě v Ledči nad Sázavou zaevidováno 
28 nových žádostí o byt. S tímto nárůs-
tem se celkový počet žádostí o byt blíží 
ke třem stům. 
Žádostí o přidělení bytu v domě s pečo-
vatelskou službou bylo v průběhu roku 
1998 podáno 21. celkem je evidováno 
přes sedmdesát žádostí. 
Městská rada schválila na svých zasedá-
ních přidělení devíti bytů (2x 3 + 1? 5x 2 
+ 1. 2x 1 + 1) a čtyř bytů v DPS. Dále 
bylo schváleno sedm výměn bytů a čtyři 
podnájmy. 
V souladu s občanským zákoníkem pro-
běhlo osmnáct přechodů nájmů bytů. 

B. Vondrušová 
OŽÚ 

MĚSTO LEDEČ NAD 
SÁZAVOU 

O D P R O D Á 

osobní automobil ŠKODA 120 
GLS, rok výroby 1980, najeto 
cca 13 0 tisíc kilometrů, STKdo 
května n 2000, provinné ručení 
za rok 1999 zaplaceno. 

Cena nejvyšsí nabídce. 

Informace a prohlídka vozu 
dle osobní dohody s mg, Bár-

tou, telefon 0452/2210. 

x ; N 

' Pod patronací děkanského 
úřadu bude uspořádána 

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKA 

od 15. do 26. března 1999 
(pondělí - pátek) 
od 9 do 17 hodin 

na Děkanském úřadě 
v Ledči n. S. 

OŠACENÍ, 
LOŽNÍ PRÁDLO, 

BYTOVÝ TEXTIL, OBUV, 
HRAČKY, 

NÁDOBÍ, DROBNÉ 
DOMÁCÍ PŘEDMĚTY 

Sbírka bude předána do 
celorepublikového centra 

humanitární pomoci v Úpici. 



OBECNÍ 
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

SE RUŠIT NEBUDE 
Vláda ČR předložila Poslanecké sně-

movně Par lamentu ČR novelu zákona 
o živnostenských úřadech, podle kterého 
měly být k 1. lednu 2000 zrušeny obecní 
živnostenské úřady a jej ich agenda v pl-
ném rozsahu přenesena na okresní živnos-
tenské úřady. Sněmovna však po racionál-
ní úvaze i na základě oprávněné kritiky 
pravicových zákonodárců a představitelů 
Svazu měst a obcí změnu uspořádání za-
mítla. 

Obecní živnostenské úřady podle dosud 
platné legislativy vykonávaj í státní správu 
pro živnosti ohlašovací volné a okresní 
živnostenské úřady pro živnosti řemeslné, 
vázané a koncesované a živnosti provozo-
vané průmyslovým způsobem. Toto rozdě-
lení působnosti sice v praxi plně nevyho-
vu je , p ro tože p o d n i k a t e l é j s o u n ě k d y 
nuceni jednat s dvěma úřady, ale současně 
přibližuje výkon státní správy občanům, 
zajišťuje jej í dostupnost, novela zákona 
spíše nežádoucím způsobem posi lovala 
tzv. "centralizaci". S ohledem na skutečné 
zá jmy a potřeby občanů by v rámci refor-
my veřejné správy bylo třeba přenést čás-
tečnou působnos t okresn ích ú řadů na 
obce, aby všechna podnikatelská oprávně-
ní vyřizovala města. 

V Ledči nad Sázavou funguje obecní 
živnostenský úřad od 1. ledna 1992 a do-
sud vydal 1555 živnostenských oprávnění 
a za reg i s t rova l 1347 podn ika t e l ských 
subjektů. Vyřizuje i změny a postavení 
výkonu živnostenské činnosti, zápisy do 
živnostenského rejstříku a další adminis-
trativní činnosti. Kromě toho denně při-
cházejí na zdejší úřad občané za účelem 
získání informací či žádostí o radu. Správ-
ní poplatky za vydání a změny živnosten-
ských listů plynou podle současné právní 
úpravy do rozpočtu města, soustředění 
činnosti na okresní úřady by znamenalo i 
zkrácení příjmů obce za výkon státní sprá-
vy v přenesené působnosti. 

J. Kubistova 

Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 
Právě zimní počasí s přívaly sněhu se pro-

jevilo i na našich silnicích. Došlo k celé řadě 
dopravních nehod (celkem osmnáct) zavině-
ných většinou právě počasím. Naštěstí se jed-
nalo většinou o menší hmotné škody bez váž-
ných zranění . Je za j ímavé , že náročné 
podmínky pro dopravu, neodradí některé ^žíz-
nivé'* řidiče, aby si před jízdou odřekli své ob-
líbené pivko. I takové případy byly v našem 
obvodu v únoru zaznamenány. 

Rekreační oblast jako je ta naše samozřej-
mě v tomto období tuhých mrazů a přívalů 
sněhu láká celou řadu nenechavců, ale i těch, 
kteří se prostě potřebují schovat a ohřát. Je za-
jímavé, že to může být i místní školák, který ji-
nak má kde bydlet. Touha po dobrodružství 
přivedla žáka ledečské zvláštní školy k tomu, 
aby za sledované období navštívil pět chat 
v okolí Ledče. Nejen úkryt před nepřízní poča-
sí vedl školáka do těchto míst, ale vždy neo-
pomněl strčit do kapsy i nějakou tu drobnost -
snad na památku. 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, NÁJEMCI BYTŮ VE 
VLASTNICTVÍ MĚSTA LEDEČ N. SÁZAVOU, 
sděluji V á m , že zastupitelstvo města na svém řádném a veře jném zasedání dne 24. úno-
ra 1999 schválilo '"Pravidla pro prodej by tů" z maje tku Měs ta Ledeč nad Sázavou prvo-
řadě svým současným ná j emcům. Pravidla j sou vytvořena v souladu se zákonem 
o vlastnictví bytů číslo 72/1994 Sb. Rozhodnut í o tom. že byty budou V á m n á j e m c ů m 
nabídnuty k odkoupení , nebylo lehké. Jedná se totiž o značný objem maje tku ve f inanč-
ním vyjádření a zároveň j e to maje tek v zásadě poslední, který Město může nabídnout. 
Dalším složitým m o m e n t e m pro rozhodnut í bylo dokázat, zda takto předaný maje tek 
bude nadále řádně spravován. Zvítězilo přesvědčení , že noví vlastníci, naši občané, bu-
dou daleko důslednější při ohlídání si svých práv, při vynakládání svých f inančních 
prostředků při údržbě či budoucích rekonstrukcích domů, než j ak toto vykonávalo 
Město . Bohužel rozdílné stáří domů, rozdílná úroveň údržby, velikost bytů, neumožni -
lo vytvořit j ednotnou nabídkovou cenu. a tak každý dům a byt musel být znalecky 
ohodnocen a tento odborný posudek j e základem cenové nabídky. V žádném případě 
toto posouzení není v hodnotách současně tržních, které j sou daleko vyšší. Přesto měst-
ské zastupitelstvo si uvědomovalo , že znalecký posudek zcela nemůže posoudit objek-
tivně do všech podrobnost í stav domu či jednot l ivých bytů a proto znaleckou cenu pro 
základní nabídku krátilo na 50 %, respektive na 80 % u komplexně modernizovaných 
domů v ul. Ke Stínadlům. N a Sibiři a Hlaváčova. 

Přestože Město Ledeč nad Sázavou v době prodeje bytů j e ve velmi svízelné f inanční 
situaci v důsledku zadlužení na dokončení výstavby ČOV, tak nezvítězila touha navy-
šovat cenu prodávaných bytů. Pochopi te lně názor na cenu bude mít každý svůj vlastní, 
přesto věřím, že po zvážení všech současných cenových relací zvítězí názor o solidní 
nabídce. Jen j is tý časový odstup může potvrdit pravdivost tohoto argumentu a j e n ten, 
kdo v současné době vlastní či si poř izuje nemovitý majetek, může tuto nabídku a je j í 
výši porovnat . 

Zastupitelé města si však také uvědomuj í , že byty nemohou získat občané města, kteří 
bydlí j inak, mimo městské byty. a mnozí z nich by velice rádi pro sebe takový byt zís-
kali. Je však velký předpoklad, že po prodeji se řada do té doby ne plně využívaných 
bytů ocitne v nabídce na p roná jem či prodej . Členové M Z nezapomněl i na určité pře-
chodné období, kdy noví maj i te lé by převzali byty s nulovým f inančním zajiš těním 
a tak 10 % z ceny prodeje se vrátí j ako dotace na zabezpečení př ípadných nezbytných 
oprav či havárií příslušného domu (tato dotace se netýká výše uvedených komplexně 
modernizovaných domů). Dále 5 % z celkové ceny prodávaných bytů Město Ledeč nad 
Sázavou uloží do Fondu rozvoje bydlení, který v rámci přijaté městské vyhlášky budou 
moci využívat vlastníci bytových domů j a k o vratný úvěr s úrokovou sazbou 4 - 7 % na 
vyhláškou specif ikované práce při údržbě bytů a bytových domů. 
Ovšem nejdůleži tějš ím momen tem při nabídce bytů je, že městské zastupitelstvo z Pra-
videl odstranilo, oproti j i n ý m městům, veškeré tlaky na odkupování , neboť celá kon-
cepce prodeje zaručuje svobodnou volbu pro každého řádného nájemníka , zda j ím na-
dále zůstane nebo se stane vlastníkem se všemi výhodami či nevýhodami z toho 
plynoucími . 

Závěrem mi dovolte, abych V á m popřál šťastnou volbu, a velmi Vás žádám o zachová-
ní teplých a srdečných mezi l idských vztahů v domech, kde vedle sebe na jednou budete 
ná jemci a vlastníci. Narušené vztahy by mohly zapříčinit, že společné bydlení by se 
mohlo stát nesnesi telným pro mnohé navzá jem. Od samého počátku projednávání 
0 budouc ím bydlení buďte ohleduplní a na vzniklé problémy se zkuste dívat z j edné 
1 druhé strany. 

V úctě a s přáte lským pozdravem 
Karel Urban, starosta města 

Výběr nemovitostí určených k prodeji: 
I. etapa: čp.684-686 Fibichova 39 bytů 
čp .458-550 ul. 28. ř í jna 24 bytů 781-782 Fibichova 50 bytů 

555-557 Ke Stínadlům 12 bytů 784-785 A. Jiráska 26 bytů 
558-559 N a Sibiři 8 bytů 890 Zahradní 6 bytů 
560-562 Hlaváčova 12 bytů 924 M.Maje rové 23 bytů 
565-566 28. ř í jna 12 bytů 930 M.Ma je rové 23 bytů 
598 5. května 4 byty 1030 Družstevní 6 bytů 
603-605 Haškova 24 bytů 1035-36 Stínadla 24 bytů 
627 5. května 4 byty 1070 P. BezruČe 7 bytů 
628 5. května 4 byty 1074-76 M.Ma je rové 24 bytů 
629 5. května 4 byty 
655-657 M.Ma je rové 30 bytů C E L K E M I. ETAPA 387 bytů 
667 M.Maje rové 21 bytů 



MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO v Ledči nad Sázavou 
v souladu s či. IV/6 obecně závazné vyhlášky Měs ta Ledeč nad Sázavou č. 12/95 ve znění změn a doplňků vyhlášky č. 7/96 ze dne 
10. 7. 1996 vyhlašuje V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í pro žadatele o půjčku z "Fondu rozvoje bydlení" Měs ta Ledeč nad Sázavou na 
rok 1999. Výběrové řízení ( lhůta na podání žádosti) se zahajuje 8. března 1999 a končí 16. dubna 1999. 
Žádost o pů jčku musí obsahovat : 
a) j m é n o nebo název žadatele, popř. statut, zás tupce 
b) adresu bydliště íýz. osoby nebo sídlo právnické osoby 
c) - přesné označení předmětné obytné budovy 

- adresu, číslo popisné, číslo parcely 
- prohlášení či j iný doklad o vlastnictví domu 
- stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce. na niž se pů jčka žádá 
- příslušnou projektovou dokumentac i 

d) předběžnou dohodu s dodavate lem s orientační cenou akce. na niž j e pů jčka žádána, při 
svépomoci odhad nákladů, který se při realizaci doloží fakturami a účty 

e) přesný popis účelu, na který j e pů jčka požadována , při kumulaci půjček j e třeba provést 
popis odděleně 

f) předpokládaná lhůta dokončení akce 
g) požadovaná částka úvěru podle tabulky III/4 a způsob je j ího výpočtu 
h) návrh na stanovení záruky za poskytovanou pů jčku ve výši alespoň 130 % předpokládaného 

úvěru. 
Žadate lem o půjčku mohou být pouze fyz ické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo je j ich stavby na území města 
(tedy i Měs to Ledeč nad Sázavou) a které př i jmou závazek poskytnutou půjčku podle s tanovených a ve smlouvě uvedených pravidel 
ve prospěch těchto obytných budov nebo staveb použít . 

O výběru uchazečů o půjčku rozhodne městské zastupitelstvo a proti j eho rozhodnutí není odvolání. 
Formuláře žádosti o pů jčku vydá odbor investic a správy maje tku města počínaje dnem zahájení výběrového řízení. 

Karel Urban, starosta města 

INFORMACE O MOŽNOSTECH VYSÍLÁNÍ TV PRIMA V LEDČI NAD SÁZAVOU 
Počátkem roku 1997 se začalo Město 

Ledeč n. S. zaj ímat o možnost i vysílání 
TV PRIMA. První kontakt byl p ísemně 
navázán v lednu 1997. kdy jsme požádali 
o informace, j ak postupovat při zřízení 
místního pozemního vysílače. Podmínky 
pro další postup j sme obdrželi obratem. 
Základní podmínkou bylo přidělení pří-
slušné vysílací f rekvence pro naši lokali-
tu. K zahájení o jednání přidělení této 
f rekvence bylo zajištění Podkladů pro 
j ednán í o kmitočtu. Jeho součástí muselo 
být příslušné měření. V rozpočtu města 
bylo tedy v roce 1997 vyčleněno 20 tis. 
Kč a v září 1997 bylo měření objednáno. 
Vlas tn í měřen í se uskutečn i lo v ř í jnu 
1997. Výsledky měření byly postoupeny 
Č e s k ý m r a d i o k o m u n i k a c í m L i t o m y š l 
j ako podklad pro vypracování technic-
kých podkladů k žádosti o kmitočtovou 
koordinaci TV vysílače malého výkonu 
pro naši lokalitu. Výsledky měření ukazo-

valy na nutnost řešit místní vysílání sate-
litním způsobem. 

Technické podklady j sme v prosinci 
1997 odeslali na TV PŘEMI ERA se žá-
dostí o jeho postoupení Radě ČR pro 
RaTV vysílání k jednání o přidělení frek-
vence. Informaci o přidělení frekvence 
jsme obdrželi v říjnu 1998. Poté Radioko-
munikace í itomyšl provedly další kon-

prima 
trolní měření bez sněhu a po pokrytí úze-
mí sněhem. Obě tato měření ukázala, že je 
možno vysílání řešit obdobným způso-
bem jako je tomu u všech dalších progra-
mů tj. převaděčem (bez použití satelitu). 
Vlastní investici by financovaly Radioko-
munikace (v roce 1997 předpokládaly, že 
j i bude muset spolufinancovat Město). In-

stalace převaděče nyní závisí na vystavení 
objednávky televizí PRIMA. Ta ji však 
vystaví teprve poté, kdy Město podepíše 
smlouvu o příspěvku na provoz, podle 
předběžných údajů 3.5 - 4 tisíce měsíčně. 
Radiokomunikace totiž účtují po uvedení 
do provozu TV PRIMA provozní náklady 
a ta podle svého tvrzení není schopna tyto 
náklady u vysílačů v lokalitách s malým 
spádovým územím plně krýt ze svých 
prostředků. Pro vlastní realizaci vysílání 
TV PRIMA na území Ledče nad Sázavou 
a ve spádovém území, které vysílač po-
kryje. j e nutné jednání starosty města o 
uzavření smlouvy na požadovaný příspě-
vek a hlavně potřebnou částku vyčlenit v 
rozpočtu města. Tento postup byl schvá-
len MZ na zasedání 24. 2. 1999, lze tedy 
předpokládat, že v průběhu letošního roku 
bude moci programy TV PRIMA v našem 
městě přijímat většina našich občanů. 

B. Svoboda, O l a S M M 

C H A R T A M Í S T N Í S A M O S P R A V Y 
V pozadí zájmu médií a tím i veřejnosti 

stojí tzv. Evropská charta místní samo-
správy. Tímto dokumentem patřícím k ev-
ropským standardům se má zabývat i Pos-
lanecká sněmovna Parlamentu ČR. 

I naše veřejná správa j e poznamenána 
změnami postojů a názorů. Na straně jed-
né se setkáváme s názory, že nejlépe je 
realizovat téměř vše z jednoho místa. tj. z 
centra. Takovýto postoj zauj ímaj í zejmé-
na ti. mající se za nejlépe informované a 
"osv ícené" k tomu. aby rozhodovali o 
místní správě na nejnižší úrovni, tzn. v ob-
cích. 

Na straně druhé mnohoúrovňové členění 
naráží na nepochopení občanů majících 
oprávněné obavy z přílišného narůstání by-
rokracie. úředníků, prodlužování řízení atd. 

Účelem Evropské charty místní samo-
správy je vytvořit evropský' standard pro za-
jištění a ochranu práv místní samosprávy. 
Definuje nezávislé postavení místních vo-
lených zástupců a finanční nezávislost sa-
mospráv. Přijetí - ratifikace - této charty 
Českou republikou je zvlášť významné v 
době. kdy se u nás připravuje reforma veřej-
né správy, kdy se bude vytvářet i právní 
prostředí pro samosprávu krajskou. 

Pokud se tento dokument stane součástí 
našeho právního systému, bude součástí 
všech mezinárodních smluv. V praxi to zna-
mená. že při tvorbě všech právních předpi-
sů bude ústavní povinností vlády a parla-
mentu. aby byly s chartou v souladu. 

Chartu ze čtyřiceti členů Rady Evropy 
dosud nepodepsali pouze v Albánii a na 

Slovensku a také trochu atypické země. 
jako je Andora a San Marino. Její zásady se 
vztahují i na regionální orgány, tedy i na sa-
mosprávu krajskou - u nás vyšší územně 
správní celek (VÚSC JIHLAVA). Proto v 
době přípravy reformy veřejné správy je její 
přijetí o to důležitější. 

Snad i odpůrci decentralizace si uvědo-
mí. že spokojenost občana je hlavním cí-
lem. Ten bude naplněn jen za podmínky, 
bude-li mít každý jednotlivec možnost po-
dílet se na rozhodování veřejné správy, ale 
také určovat, na co a jak velké společné fi-
nanční prostředky- budou použity. 

Zavedená demokracie dávno ví. že prá-
vě samospráva byla a je "prubířským kame-
nem" demokracie. 

J. Poborskv 



LINKA 150 

Už jsme Vás na stránkách Ledečských novin inj armovali o otevření nové prodejny mo-
ravských vín. Za půl roku své existence si našla okruh "fajnšmekrů ", kteří zde najdou 
opravdu bohatý* sortiment vín a vínu odpovídajících pochutin. Nepotěší se jen znalci, 
ale i široký' okruh lidí, kteří vybírají dárek pro své milé. Elegantně - dárkově balené 
lahve s jiskřivým obsahem přímo lákají k nákupu. Slečna Rozkošná Vám rádci poradí 
a nabídne víno pro jazýček i peněženku. 

i 

N a lince 150 bylo v únoru poměrně 
klidno. Paradoxně působil potíže ha-
sičům - sníh! Často totiž byli voláni 
k vyprošťování aut a k jejich neho-
d á m na z ledova tě lých s i ln ic ích . 
Z tohoto pohledu bylo asi nej závaž-
nější vyproštění autobusu Č S A D 
z pole u Loukova. Hrozivě vypadala 
také nehoda osobního auta u Zahrád-
ky. kde trčela do zasněžené oblohy 
všechna čtyři kola. Naštěstí se vše 
obešlo bez vážných zranění osob. 
O podobném štěstí může mluvit (ště-
kat) pes, který se nerozvážně pustil 
po skále pod ledečským hradem 
a nenacházel odvahu dostat se dolů. 
Rozuzlením "případu" bylo šťastné 
shledání s páníčkem a zavrtění ocás-
kem na své zachránce - místní hasi-

R Y B A R I S L A V Í 
V roce 1919 a to 20. dubna a v místnostech hostince okresního domu se konala ustavující schůze rybářskéhlo spolku. 
Té se zúčastnilo přes 60 osob. 42 se j ich ihned přihlásilo za řádné členy spolku. Předsedou byl zvolen pan M l Dr. Kon-
stantin Rossel. okresní lékař v Ledci nad Sázavou. Členové výboru - Loukotka V.. Oliva A.. Jelínek V.. Ulč v. Pospí-

šil J.. Moravec R.. Muzikář J.. Pfeffer A.. Zuna P . Svoboda Č.. Machovec A.. Fenik J. 
Zápisné jednou pro vždy 10 Kč. příspěvky 1 Kč měsíčně. Stanovy a je j ich pravidla byly převzaty od rybářského 
spolku v Brandýse nad Labem a upraveny na místní podmínky. 

Na 1. výborové schůzi 27. 4. 1919 předseda spolku pan Róssel přenechává spolku svůj rybolov "Stvc řidla" od 
obce pronajatý. Dále pak ředitel velkostatku pan Hořejší přenechává zdarma svůj rybolov na řece Sázavě a Že-
livce. Dále pak byl předán velkostatkem světelským úsek pod Vilémovicemi. Taktéž bylo úspěšnt: jednáno 
s Chřenovice o udělení svolení chytání ryb v jejich katastru. 
Tímto byla dána dnešní podoba revíru Sázava 11 P (pstruhová - Stvořidla) a Sázava 11 MP (mimopsti uhová). 

V roce 1926 povoluje okresní politická správa vybudování úhořích lapadel na jezu u Kulíků a v Chřenovi-
cích. V tomtéž roce propůjčila paní Loukotková zdarma místo na své louce u Barborského potoka :e zřízení 
líhně (dnešní malá budova pod posledním rybníčkem u budovy MO). Tímto byl dán základ íhftařství 

v Ledči nad Sázavou. Dalšího pokračování se dočkalo až v roce 1980. V tomto roce j iž líheň vyprodukovala 100 
tis. ks Pok a 160 tis. Sik. V roce 1988 j iž to bylo přes 500 tis. Pok a 250 tis. Sik. 

Modernizací líhně j sme postupně začali líhnout i ostatní ryby např. štiky, peledě. tlouště. morény, par ny, bole-
ny. 

Jelikož velké množství produkovaného plůdku nebylo možno zvládnout brigádní činností, byla organizice nuce-
na zaměstnat líhňaře na plný pracovní úvazek. Z pracovníků - brigádníků (Váša J., Nulíček K., K'átký M.. 
Roul J.. Chaloupka Zd.. Píbil M.) byli na plný úvazek vzati Píbil M. a Chaloupka Zd. 

V roce 1992 byla líheň pronajata firmě KORMORÁN. Tento pronájem však trval pouze jeden rok. Jeho nástup-
cem se stala firma SALMON - M. Píbil. Tento pronájem trvá. 

V roce 1974 byly organizace staženy do krajského hospodaření. Naše organizace připadle pod KV 
Hradec Králové. 
V tomto období naše organizace započala s výstavbou rybářské budovy, která byla za nemalé pomoci 

městského úřadu v roce 1977 zkolaudována. Touto pomocí městský úřad spíc til nema-
lý dluh. Naše MO pomohla při rekonstrukci našeho náměstí, zúčastňovala se všech 
prospěšných akcí na zvelebení města (úpravy chodníků, rekonstrukce sokobvny. vý-

stavby nové tělocvičny u ZŠ Komenského). 
V roce 1990 byla dokončena výstavba malé vodní elektrárny. 

V roce 1991 j sme přešli od KV Hradec Králové poAÚS Pra-
ha. K tomuto kroku nás vedlo zvýšení zary|p|ovacího 

plánu. Naše organizace zarybňuje oba revíry T^apřispě-
ní ÚS Praha částkou 523.000 Kč. k \ 

Na závěr mi dovolte několik čísel ze s o ^ a s n o s t j Orga-
nizace má k 31. 12. 1998 373 členů dospetýete^'2 členů 

mládeže 16 - 18 let a 100 členů mládeže 8 - 1 5 let. 
Ladislav Bohatý 



C E N Y P O T R A V I N V E V Y B R A N Ý C H L E D E Č S K Ý C H P R O D E J N Á C H (dne 25. února 1999) 

M L É Č N É V Ý R O B K Y 

Sázav anka Severka Vital KL Lebeda APERIT 
MENDL 

HART 
ul. Fibichova 

J. Hůlová 
Mele-

chovská 

A. Wurmová 
Hradní 

Mléko 11,10 9,90 11.50 10,40 11,00 10,70 11,10 11,50 

Šlehačka 1/4 1 14,00 13,60 14,00 14,00 14,00 13.80 13,90 13,80 

Tvaroh měkký 14.20 13,80 14,00 14,00 14,00 13,50 14,00 14,00 

Máslo 24.80 23,90 24,10 25,50 25,00 26,80 24,80 25,50 

Hera 15.20 14,10 15,00 14,00 15,00 14,70 14,50 15,00 

Sýr 70% 13,60 15,30 15,90 16,20 15,80 15,20 15,40 15,90 

Z E L E N I N A , O V O C E (1 kg) 

Jablka 15,90 18.00 18,00 17,00 _ 20,00 12,00 15,00 

Pomeranče 25,50 25,10 19,00 25,00 23,00 25,50 20,00 24,00 

Mandarinky 34,50 29,70 34,00 35,00 35,00 36,00 34,00 

Citronv 28,10 27.20 30,00 29,00 30,00 27,00 29,00 28,00 

Banány 26,40 25,90 25,00 27,00 25,00 26,50 23,60 25,00 

Kiwi - košíček 35,20 35,40 32,00 35,00 - - - _ 
Čínské zelí 39,80 38,60 36,00 25,00 - _ 

Paprika čer. 59.80 59,40 55,00 55,00 - - 56,00 

Brambor\' 5,50 6,60 6,00 5.00 - 5,00 5.00 5,00 

Mrkev 22,40 23,00 20,00 25,00 - - - -

M A S O . U Z E N I N Y (1 kg) 

P. Kafka J. Vošický RABIT VITAL SÁZAVA "NK A KL-Lebeda AP. MENDL 

Kuře 45,00 46.00 38.90 46,90 52,80 44.00 47,00 

Kuřecí stehna 78,00 95,00 71.00 62.00 88,00 - -

Kuřecí řízky 150,00 159,00 141,00 150,00 - 160.00 

Kachna 88,00 79.00 72,00 81,00 76,80 _ 
Drůbeží párky 76.00 - 63.00 50.00 63.80 - -

100 
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STROM ŽIVOTA MĚSTA LEDCE K 1. LEDNU 1999 
V lednovém čísle Ledečských novin j s m e vás seznámili se statistikou o počtu obyvatel 
v Ledči a okolí (za drobnou chybu se omlouváme) . V graf ickém znázornění "s t romu 
života" j sou občané rozděleni na ženy a muže a jednot l ivé řádky označuj í "obsazení" 
jednot l ivých ročníků, tedy od j ednoho roku života (dole), až po nejstarší občany města 
- na vrcholu pomys lného stromu. Tyto údaje dop lňu jeme ješ tě o počet sňatků v roce 
1998 - bylo j ich rovných čtyřicet. K tomu smutnějš í konstatování , že za s te jné období 
se rozvedlo třináct párů - tedy více j ak třetina k uzavřeným sňatkům! 

TRIANGL 
LEASING 

Všechny výhody na vaší straně! 

domácí spotřebiče 
na splátky 

bez úroků, bez ručitele 
pojištění a doprava zdarma 

Neplaťte ani o korunu víc! 
Hledáme nové spolupracovníky! 

INFORMACE: 
POJIŠŤOVNA UNIVERSAL 

Havl íčkova 186 

LEDEČ N. S. 
Úřední hodiny: 

/ ST 8 . 0 0 - 9.45: 14 .00 - 16.00 

PÁ 1 4 , 0 0 - 1 6 , 0 0 

Telefon: 0452/626 037 



Na snímku je kolektiv pracov-
níků prodejny MAGNET v 
Ledči. Dík\> jejich obětavosti 
se podařilo podstatně zkrátit 
termín rekonstrukce prodej-
ních prostor prodejny. Téměř 
o ty>den dříve tak mohli zákaz-
níci nakupovat v moderně a 
účelně zařízeném interiéru 
prodejny. Zvláště teď, s blíží-
cím se jarem, kdy všichni po-
kukujeme po zahrádkách a 
škodách, které nám způsobila 
tuhá zima, je to příjemné a 
praktické zjištění. 

CK BULGARIA TOUR 
n a b í z í 

LETECKÉ ZÁJEZDY 
(11 - 12 d e n n í ) 

B U L H A R S K O 
cenv od 8.890,- Kč 

Pozor - rodina - 5. člen zdarma! 
Mimořádná nabídka - Sluň. pobřeží, 

Zlaté písky, Albena. 
Dítě do 12 let na přistýlce, snídaně 

a večeře zdarma, platí pouze 
6.900.- Kč. 

Ř E C K O 
cenv od 11.390,- se snídaní, 

dítě do 12 let na přistýlce 6.900.- Kč 
ÍN FORMÁCH 

katalogy, přihlášky: 
Poj. UNIVERSAL 

Havlíčkova 186, Ledeč 
nad Sázavou 

Tel.: 0452/626 037 

ŠTACI VAM 
20 % Z CENY 

BYTU? 
Všeobecná stavební spořitelna Ko-
merční banky, a. s., oznamuje obča-
nům. kteří budou získávat obecní by-
tové jednotky do osobního 
vlastnictví, že je připravena poskyt-
nout pomocnou ruku při realizaci 
koupe těchto bytových jednotek za 
nejvy hodnějších podmínek. 

Na Vaši návštěvu se těšíme v 
kanceláři VSS KB, a. s.. Husovo 
náměstí 139. Ledeč n. 
tel: 0452/622380. 

Ž I J I M E Z I N A M I 
Ledeč nad Sázavou je pěkné rekreační městečko. A protože prostředí, ve kterém žije-

me. vždy ovlivňuje náš způsob a styl života, dá se říci, že obyvatelé tohoto města se dove-
dou přizpůsobit i různým situacím a také lidem, kteří tak říkajíc vyčnívají z řady. A tak 
bych Vás nyní chtěla seznámit, či jen upozornit, na dva muže, které můžete potkávat 
v Ledči. 

Je to starší muž pan Bohuslav Pospíšil (61 let), který větší část svého života prožil 
v Hradci u Ledče nad Sázavou a druhý muž je pan Robert Ševčík (39 let), který sice po-
chází z Prahy, ale již 4 roky je řádným občanem Ledče. A čím jsou tak jiní? Tím, že si 
vzájemně při chůzi pomáhají, tím. že je osud spojil ve dvojici, ve které se kompenzuje je-
jich zdravotní postižení na minimum. Pan Pospíšil je po obrně, ale chodí i když s problé-
my. avšak vidí a tak pomáhá svému o bodne mladšímu příteli z domu s pečovatelskou 
službou, kde obav současné době bydlí. Pan Ševčík totiž při mnohých zdravotních prob-
lémech má navíc velký handicap a to úplnou slepotu. 

Vím. my zdraví, vidící, ani nemůžeme a nedovedeme se úplně vžít do situace tohoto 
mladého muže. Proto chci jen velmi stručně upozornit na jejich myšlenky, problémy a na 
jejich přání. 

Myšlenky - to je oblast, která velmi ovlivňuje naše jednání, naše soucítění s druhým, 
náš postoj k sobě i k spoluobčanům a vlastně k celému našemu životu. A pan Pospíšil 
s panem Ševčíkem chtějí, aby je spoluobčané nelitovali, ale aby je chápali a neodsuzova-
li. když jejich jednání a chování se bude lišit od norem jednání a chování zdravých lidí. 
Aby v tom nehledali úmysl, ale snahu vyrovnat sc svým postižením a snahu obou začle-
nil se do života zdravých lidí. 

Problémy - ty nejčastěji způsobují ne jejich lidské charaktery, ale tělesné a duševní 
postižení, která jim oběma život nadělil až přemíru. 

A přání? To je to. co by měli jejich spoluobčané v Ledči znát. Přání pana Pospíšila je 
lidské, miluje všechna domácí zvířata, protože v Hradci vše pěstovali a t ak se mu nyní 
stýská. Nemohl by někdo - někdy, třeba jen pro dobrý skutek, zavést pana Pospíšila 
k sobě a ukázat mu chlévy, dvůr? 

A pan Ševčík? Ten vzhledem kc svému mládí má nejedno přání. Je to inteligentní muž. 
ale jak se má slepý seberealizovat? Jak má žít? Vždyť krutá skutečnost, úplná slepota jej 
postihla před dvěma lety a tak pana Ševčíka čeká těžká škola naučit se žít bez očí. Ale ne-
jen chůze a pohyb po městě, ale i najít si nové koníčky a záliby, čím si mladý člověk zpes-
třuje každodenní život. A co je podle pana Ševčíka pro něj nej těžší? Najít si cíl svého ži-
vo ta najít nové kontakty bez kterých se neobejde žádný člověk. 

Ano. přání by se dala vypsat mnohá, tak alespoň ta společná pro oba muže. která jsou 
v naší moci j im splnit. Největší - každodenní - je přání bydlet v Domě s pečovatelskou 
službou v bytech vedle sebe. protože poschodí, které je odděluje nejen od sebe. ale i od 
východu z domu, jsou pro oba muže velkou překážkou. Vždyť chůze nevidomého po 
schodech je velmi nebezpečná. A jezdil výtahem? Ale jak? A pan Ševčík bydlí až v pos-
ledním patře. 

Také jejich přání a prosba k spoluobčanům: Neodsuzujte naši podrážděnou reakci na 
vaše nečekané doteky, na vaše oslovení a pokřiky. Slepý tím ztrácí směr chůze a orientaci 
v terénu. Oba se učíme žít mezi vámi a je to v tomto věku a se všemi bolestmi těla a duše 
velmi těžké. 

A co svaz invalidů ve městě? Vždyť ať chceme či ne. patříme do něj. 1 když j sme oba 
zdravotně i tělesně velmi postižení, chceme žít dle našich možností s vámi a mezi vámi. 

Člověk by je neměl jen litovat, ale měl bv j e znát. měl by j im pomáhat. Pomáhat tam. 
kde je to v naší moci a kde je to nejvíce zapotřebí. A já si přeji, a proto píši tento článek, 
aby tito dva muži nemuseli říkat, že spoluobčané v Ledči nad Sázavou je ignorují a ne-
snažíme se j im jejich soužití s námi ulehčit. 

Ano. nezapomeňte, že i oni žijí mezi námi a jak jim pomoci záleží jen a j en na každém 
z nás. Daniela Geherová 



C A U S A G Y M N Á Z I A 
V poslední době se opět stala aktuální otázka zachování čtyř gymnázií na okrese Havlíčkův Brod. Regionálním i celostátním tiskem pro-

běhla zpráva o zachování gymnázia ve Světlé n. S. (i když jen ve čtyřleté podobě) a v té souvislosti se vynořila opět otázka, jak to bude s na-
ším gymnáziem. Již před dvěma lety j sem v Cestě Vysočiny v souvislosti s optimalizací sítě škol uváděl řadu argumentů svědčících ve pros-
pěch ledečského gymnázia. Ty budou při případných jednáních uplatněny i nadále. Ale přibyly i další. Ledečské gymnázium má např. podle 
nejnovější statistiky Školského úřadu v Havlíčkově Brodě největší procento využití kapacity ze všech čtyř gymnázií na okrese. Jsme tedy do 
budoucna optimisté. 

Dovolte, abych se také zmínil o hodnocení loňského ročníku sondy "Maturant". V tomto j e mnoho nejasností a zmatků a veřejnost byla 
spíše dezinformována. Existuje totiž celá řada souvislostí, které pro jednotlivé školy vytvářejí zcela různé výchozí podmínky. Například v 
některých školách byly výsledky zkresleny cíleně velmi malou účastí žáků. I přes závažné výhrady, které máme k sondě Maturant, nedopad-
la naše škola nijak špatně, což ukazují následující tabulky. 

POŘADÍ ŠKOLY V ČR V RÁMCI 
Všech škol Skupiny JKOV 

Předmět Bez členění podle zřizovatele Podle zřizovatele 

Český jazyk a literatura 329 z 1533 267 z 323 231 z 264 

Anglický jazyk 243 z 1472 211 z 321 185 z 264 

Německý jazyk 106 z 1470 88 z 309 77 z 258 

Matematika pro maturanty 7 z 1153 5 z 321 3 z 264 

Matematika pro nematur. 126 z 1501 89 z 321 84 z 264 

Obecné studijní předpoklady 325 z 1532 254 z 321 226 z 262 

P O Ř A D Í ŠKOLY V R E G I O N U V R Á M C I 
Předmět Všech škol Skupiny J K O V 

Český jazyk a literatura 47 z 218 35 z 42 

Anglický jazvk 36 z 213 29 z 42 

Německý jazyk 16 z 212 14 z 41 

Matematika pro maturanty 2 z 159 1 z 42 

Matematika pro nematuranty 19 z 212 12 z 42 

Obecné studijní předpoklady 46 z 218 36 z 42 

(Vysvětlení: skupiny JKOV - jednotná klasifikace oborů vzdělání, tedy v našem případě gymnázií). Povšimněte si prvního místa ve Vý-
chodočeském kraji v matematice. 

Na závěr bych se chtěl vyjádřit k fámě. která se také vyskytla. Prý bude gymnázium přičleněno k Integrované střední škole v Ledči jako 
její součást. Absurditu takové zprávy nebudu ani komentovat. 

Mgr. Miloslav Brandejský 

SKAUTSKÉ STŘEDISKO V LEDČI N. S. INFORMUJE 
Středisko 501.04 má stále od roku 1995 přes 60 členů. Klub Old skautů má 8 členů, kteří jsou registrováni u střediska, ale jsou samostatní 

ve své Činnosti. Středisko každý rok v červenci pořádá tábor, což je vlastně vyvrcholení skautského roku. Na tábor jezdí 25 - 30 dětí, kde jsou 
14 dní mladší a potom ještě týden starší, na své skautské základně a zažívají vše hezké a dobrodružné co tábor a jeho náplň dává. Vedoucí, 
kteří jsou na tomto táboře, mají svou vlastní dovolenou a veškerou práci dělají zdarma a ještě si i tento tábor platí. 

Někteří nováčci, kteří přijdou do střediska, když zjistí, že se po nich také žádá nějaká zodpovědnost a maličko znalostí, raději odejdou. 
Chodí pak raději (ti starší) do restaurací, kde zabíjejí čas. Naše středisko, chlapecký i dívčí oddíl (máme čtyři), rádi přijmou nové tváře do na-
šeho kolektivu. Rodiče, kteří máte zájem o umístění dětí, volejte na tel. č. 621345 nebo 638149 (večer), kde vám bude cokoliv zodpovězeno 
ohledne skautingu. Nyní končí registrace členů, avšak v červnu je dodatková a je tedy možnost, že se po přihlášení dítě může ještě zúčastnit 
tábora '99. Nechceme, aby nás bylo hodně, ale přece jen stárneme a ti kdo začínali skautovat v roce 1992, jsou j iž nyní ve školách nebo na in-
ternátech a tak je potřeba omladit naše středisko. T.B. 

K D O V L A S T N Ě U D Ě L A L P A M Á T N Í K J. F O G L A R O V I V E S L U N E Č N Í Z Á T O C E ? 
Nemohu j iž dále číst všelijaké nepodložené články, zprávu. Či co slyším od občanů v celé ČR. ohledně Sluneční zátoky'. Mám povinnost 

pravdivě informovat občany našeho města o skutečnosti okolo památníku J. Foglara. Není pravda (jak píše v posledním čísle Ledečských 
novin č. 2 pan Vorlíček), že Pražská dvojka organizovala a zajistila akci odhalení památníku J. Foglara ve Sluneční zátoce! Pražská dvojka 
jen přispěla finanční částkou na bronzovou plastiku (nápis). Veškeré záležitosti s konečným postavením i odhalením provedlo středisko 
(místní lidi si pletou středisko s oddílem) 501.04 zde v Ledči nad Sázavou. Nebýt nezištné pomoci panaM. Vrzáčka, K. Belady. B. Janečka. 
L. Bedmy a j iných, nestál by památník tam, kde stojí. Veškeré dokumentace o zhotovení, převezení 6,5 tuny kamene, kdo je j dělal, lámal, 
kdo zasadil plastiku, kdo ji navrhl a spoustu jiných dokumentů vlastní středisko Ledeč n. S., a to je také jediné skautské středisko, které se 
plně angažovalo v této záležitosti. Bylo vzpomínáno také v časopisech, denících, že organizátorem je středisko Světlá n. S. Ne není, jen její 
vůdce bratr M. Plachý - Mikin je iniciátorem této akce, avšak pro nepochopení jeho střediskové rady nám toto vše předal v r. 1995 k dokon-
čení. Pro veliké fandy Foglarova díla mohu předeslat, že se chystáme vydat veškeré materiály ohledně památníku publikačně. Bude zde i fo-
tografie (kamene ve tvaru srdce), který byl jediný v jámě. kterou jsme kopali pro základ památníku, v písku nalezen. Je to Foglarovo srdce, 
které tam zanechal. A to jediné je naší odměnou za zhotovení tohoto díla. Děkuji. T.B. 

5. Světový potlach na Bush River v B. C. Kanada - C A N A D I A N R O C K I E S 1998 
Osada Venturer Rovers z Ledče nad Sázavou byla pověřena vydat knížku z 5. Světového potlachu v Kanadě v r. 1998. Tato publikace byla 

vytištěna u pana Poláka, tiskaře v Ledči nad Sázavou. Bude mít 32 stran A5 a v obsahu kolem 30 krásných fotografií z této akce. Cena 48,-
Kč + poštovné. Objednávejte na adrese: Tony Bay, Hájenka u Sv. Huberta. Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01, nebo na tel.: 0452/621345 ve-
čer. Knížka se bude zasílat od února r. 1999 - n e v á h e j t e !!! 

V knížce je také napsán TRAIL - Severozápadem Kanady a Aljaškou od Marshalla. 



21. BŘEZEN - DEN EPILEPSIE 
Když se řekne 21. březen, většinu z nás 

napadne den jarní rovnodennosti, první jar-
ní den. Málokdo však ví, že tento den je též 
celosvětově uznáván jako Den epilepsie. 
Právě tento den je věnován lidem s tímto 
nervovým onemocněním, kterých je u nás 
asi 10 tisíc, tj. 1%z celkové populace (celo-
světově asi 33 miliónů). 

Epilepsie j e onemocnění centrálního 
nervového systému. Projevuje se opakující-
mi se záchvaty, které jsou způsobeny pře-
chodnou abnormální aktivitou určité skupi-
ny mozkových buněk. Toto ohnisko j e 
většinou tak malé, že neruší ostatní funkce 
mozku. Proto také většina těchto lidí, nehle-
dě na jejich záchvaty, je zdravých a s nor-
mální inteligencí. Epilepsii měla řada histo-
rických osobností jako například filozof 
Sokrates, spisovatel Dostojevskij, vojevůd-
ce Napoleon, hudební skladatel Hándel a 
další. 

Ti, kteří pozorně čtou Ledečské noviny, 
si jistě vzpomenou na můj článek v srpno-
vém Čísle loňského ročníku, ve kterém jsem 
se j iž jednou částečně zmiňoval o epilepsii a 
problematice kolem ní. Pokusil jsem se po-
psat některé druhy epileptických záchvatů a 
zmínil jsem se též o omezeních, která epi-
leptiky provázejí (problémy při získávání 
vzdělání, při hledání zaměstnání, mnohdy 
též nemožnost získat řidičský průkaz) . 
Zmínil jsem se též o Společnosti "E". která 
tyto lidi sdružuje, a o jejích aktivitách, mezi 
které patří mimo jiné též vydávání tiskovin 
a zakládání tzv. svépomocných skupin, kte-
ré jsou nazývány Kluby "E*\ Také jsem se 

zmínil o svém případném záměru dát do-
hromady podobný klub v našem regionu. 

Bohužel - má slova zůstala nevyslyšena 
a zřejmě nebyla ani dostatečně pochopena. 
Rozhodl jsem se tedy na předchozí článek 
navázat a rozvést je j podrobněji. 

Epilepsie představuje problém pro posti-
ženého i jeho rodinu. Mohou se též dostavit 
určité komplex}' méněcennosti, pokud takto 
postižený člověk s obtížemi navazuje přá-
telství či partnerské vztahy - zde však ne-
hraje roli nemoc samotná, ale lidské před-
sudky. Především se však tyto komplexy 
dostaví, pokud postižený získá pocit, že je 
se svým problémem sám a okolí je j nechá-
pe. A právě zde Společnost "E" nabízí svou 
pomoc, kterou bych mohl shrnout do tří 
hlavních bodů: 

1) Pokud se člověk s epilepsií stýká se 
stejně nebo podobně postiženými lidmi 
(kluby, ozdravné pobyty), pozná, že není se 
svým problémem sám, získá další životní 
motivaci a naučí se snáze překonávat pře-
kážky, které mu osud připravil. 

2) Pořádání smíšených táborů pro zdravé 
i postižené děti - zdravé děti se snáze zbaví 
předsudků vůči svým postiženým vrstevní-
kům. 

3) Vydávání tiskovin: Každý člen Spo-
lečnosti "E" dostává časopis Aura, kde 
může nalézt mnoho odborných rad a zkuše-
ností postižených, ale i kontakty na odbor-
níky a Kluby "E*\ Dále Společnost "E" vy-
dává takzvané žluté sešity, z nichž každý je 
věnován jednomu konkrétnímu problému 
(první pomoc při záchvatech, péče o dítě. 
rady učitelům, sport a volný čas apod.). 

Pozvánka na fotbal 
Jak jistě většina z Vás ví, naše fotbalové "A mužstvo" se po úspěšném podzimu může pyšnit ti-

tulem ''půl mistra". Vrcholem tohoto úspěchu bylo utkání pravdy s odvěkým rivalem ze Světlé 
nad Sáz.: které bylo určitě emotivním zážitkem i pro velmi početnou diváckou kulisu věrných Le-
dečáků. Vzhledem k tomu. že toto umístění nás zavazuje i pro jarní část. která bude velice nároč-
ná. zahájilo mužstvo zimní přípravu, pod vedením trenéra Kalivody a Habáska již v polovině pro-
since. O průběhu přípravy a cílech pro jarní sezonu jsme hovořili s trenérem L. Kalivodou: 

•:S průběhem zimní přípravy jsem vcelku spokojen, neboť její nejtěžší části se až na malé vý-
jimky zúčastnil celý kádr. Kdo někdy sportoval, ví, že zimní příprava patří k tomu méně zábavné-
mu a ve fotbale to platí dvojnásob. A právě proto mě potěšil přístup většiny hráčů, kteří měli chuť 
trénovat a dokázat, že umístění po podzimu není pouze náhoda. K. zpestření zimní přípravy se nám 
díky pochopení hotelu Kouty a zejména jeho vedoucímu, p. V. Flekalovi, podařilo uskutečnit tří-
denní soustředění v krásné oblasti Melechova. Těžší úkol máme před sebou nyní, kdy je nejvyšší 
čas začít s tréninkem herních situací, což je však k zimě, jaká nás letos postihla, a hlavně proto, že 
bohužel nemáme vlastní tréninkové hřiště, věc zcela nemožná. Zúčastňujeme se sice zimního tur-
naje v Humpolci, a to je bohužel málo. Jsem proto rád, že se mi podařilo zajistit utkání na umělé 
trávě Slavie Praha, kde se utkáme se starším dorostem Slavie Praha dne 6. března a bude to zřejmě 
jediné utkání na kvalitním terénu před zahájením soutěže. 

Změny v kádru se týkají pouze přestupu talentovaného Gehera z Kožlí a bohužel i neuskuteč-
něného přestupu Jelínka ze Zruče n. S., kterého mateřský oddíl pro jarní část neuvolnil. Z toho vy-
plývá, že do jarních bojů vyráží kádr ve stejném složení jako na podzim a má velkou chuť dokázat, 
že na přední místa tabulky patří právem. Samozřejmě jsem si vědom síly našich soupeřů, kteří 
jsou silnější hlavně ekonomicky, ale mají samozřejmě i herní kvalitu. 

Přál bych si, aby postup vybojoval ten nejlepší, a věřím tomu, že s pomocí Vás diváků se toho-
to boje zúčastníme i my. Za kluky samotné Vám mohu slíbit, že oni proto udělají maximum a já 
samozřejmě taky. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat i svým kolegům, což je pan Habásko a ve-
doucí mužstva pan Milichovský, a samozřejmě i celému výboru fotbalového oddílu pod vedením 
ing. Anděla, bez jejichž obětavé práce by ani naše snažení nebylo vůbec nic platné." 

Pozvánka na fotbal v Ledči: 
Ne 28. 3. - KF - Načešice. od 15.00 h 
Ne 11. 4. - KF - AFK Chrudim "B' \ od 15.30 h 
Ne 25. 4. - KF - Lípa n. Oři., od 16.00 h 
Ne 2. 5. - KF-Dobříkov, od 16.00 h 
Ne 16. 5. - KF - Vamberk, od 16.30 h 
Ne 30. 5. - KF - Králíkv, od 17.00 h 
Ne 13. 6. - KF - Světlán. S.. od 17.00 h 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že 
Články v Auře i žluté sešity mne naučily dí-
vat se na svůj zdravotní stav s určitým nad-
hledem a v lepším světle. Je to rozhodně 
lepší, než používat výmluvy typu ''doktoři 
mi nic neřeknou", ' iepší , když to nebudu 
vědět" apod. Totiž - když se člověk nesnaží 
své problémy řešit ani o nich něco vědět, 
jeho komplexy méněcennosti se začnou 
prohlubovat, člověk se začne ještě více uza-
vírat do sebe a bojovat s pocitem osamění. 

O mé snaze ví i můj neurolog prim. 
MUDr. Jaroslav Říman, který je aktivitám 
Společnosti "E" velmi nakloněn. Pan pri-
mář mi v tomto směru věnuje mimořádnou 
ochotu - přislíbil, že pokud projeví o člen-
ství ve Společnosti někteří jeho pacienti zá-
jem, nejlépe mně věkově blízcí, (je mi 30 
let), rád mi je "přihraje". 

Mohl bych však být prospěšný i tehdy, 
kdyby se nepodařilo dát dohromady klub. 
Informace o epilepsii v časopise Aura a ve 
žlutých sešitech mohou být neocenitelnou 
pomocí pro mateřské školky, základní a 
střední Školy, ale i pro některé zaměstnava-
tele. 

Pokud Vás tento článek osloví, kontak-
tujte mne. prosím, na adrese: 

Jiří Kratochvíl 
Fibichova ul. 782 
584 01 Ledeč nad Sázavou 
telefon: 0452/620662 
Za každý projevený zájem budu velmi 

vděčný. 
Jiří Kratochvíl 

(s použitím materiálů Společnosti "E") 

Centrum DDM Ledeč n Sázavou 
Husovo nám. 242, tel : 2515,620537 

O R G A N I Z U J E 
o hlavních prázdninách dětský letní 

tábor "MALONTY W . 
Obec Malonty leží asi 15 km od 

města Kapliee v podhůří Šumavy 
T E R M Í N : 3 L 7, ~ 8 . 8 . 1 9 9 9 

C e n a : í . 6 0 0 , - K č 

Dále nabízí dětskou rekreaci o hlav-
ních prázdninách na letním táboře 

P A L C Á T N Á Č E R N É 

TERMÍN: 8. - 15. 8. 1999 
Cena; U O 0 r Kč 

Bližší informace, tiskopisy přihlášek 
a ostatní organizační záležitosti zís-
káte v Domč dití a mládeže v Ledči 

nad Sázavou. 
Přihlášky odevzdejte do konce 

dubna. Po naplnění celá kapacity 
tábora od nás obdržíte složetto m 

zaplacení pobyte, prohlášení 
o bezinfekcnosti dítěte a žádanku 

o finanční 'příspěvek od odborového 
svazu pro ty. kteří o něj požádají. 

V červnu obdržíte organizační poky-
ny týkající se odjezdu a pobytu 

na táboře. 
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S P E C I F I K O V A N Á 
S T A V E B N Í F I R M A 

HAVERBA 
Havl íčkův Brod provádí 

hydroizolaci s taveb - sanaci 
v lhkého zdiva budov novo-

dobých i his torických, 
prořezáváním zdiva a vklá-

dáním izolačních asfal to-
vých pásů a fóli í do zdiva ci-

helného a kamenného . 
Uvedené práce za j i š ťu jeme 
včetně poradenské služby a 

p růzkumu vlhkost i zdiva. 
H A V E R B A 

H u m p o l e c k á 1091 
580 01 Havl íčkův Brod 

tel.: 0451/220 51 
0602-489290 

tel., fax: 0451/256 52 

wmm 
mwmm 
m » 
mwmm 
mwmm 

SaSS 
• m 

mwmm 
m » 
mmmm 

mwmm 
mamm tamtam m m 
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Okresní sekretariát Svazu 
nucené nasazených v 

Havlíčkově Brodě 
podá podrobné a odborné informace 

všem dosud žijícím občanům, kteří 
byli za II. světové války nasazeni na 
nucené práce do Německa . Poradna 
působí každou středu v době od 8 do 
11 hodin v Roln ickém domě (dříve 5. 
května u nádraží ČD). Pánové Švec 
a Pol ívka V á m rádi poradí. 

Upozornění : N e t ý k á se občanů, kteří 
pracovali v N ě m e c k u dobrovolně! 

Vladimír Pražák 
člen komise SNN H. Brod 

70. NAROZENINY 
6. 3. Radikovská Marie, Pod Skalkou 1190 
16. 3. Benák Jaru Husovo nám. 109 
16. 3. Kopřivová Miluška, Na Žižkově 370 
21.3. Ziková Marie, Poděbradova 341 
29. 3. Čvančar Jaroslav, Obrvaň 32 
75. NAROZENINY 
3.1. Pecha Zdeněk, Pivovarská 705 
12. 3. Šimůnek Jiří, Pod Stínadly 661 
13. 3. Tvrdíková Jaroslava, M. Majerové 665 
14. 3. Jarošová Jarmila, Havlíčkova 666 
22. 3. Tvrdíková Věra, Ke Stínadlům 556 
31.3. Kopecký Karel, Habrek 2 
80. NAROZENINY 
4. 3. Kroutil Josef, 5. května 1252 
7. 3. Kučerová Anežka, 5. května 1252 
16. 3. Dušková Marie, Melechovská 545 
24. 3. Novák Antonín, Husovo nám. 9 
85. NAROZENINY 
1.3. Čermáková Anežka, Poděbradova 495 
21. 3. Lukšová Marie, Zd. Fibicha 678 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pro-
žiti dalších dnů Vašeho života ve zdraví a spoko-
jenosti. 
NAROZENI: 
4. 2. Zlámal Martin, Stínadla 1094 
5. 2. Hebký Petr, Stínadla 1044 
20. 2. Radilová Michaela, Zahradní 1116 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vašeho 
děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůstalo ve 
zdraví a k všeobecné radosti. 
ZEMŘELÍ: 
10.2. Šponar Bohumil (1930), Háj 1253 
8. 2. Doležal František (1951), Stínadla 1036 

Moravec Bolí. (1914), Zahrádecká 949 
Vik František (1914), Obrvaň 27 
Malimánek František (1931), Hradní 728 
Čermák Josef (1921), M. Majerové 655 
Vítů Jiřina (1921). Zd. Fibicha 782 

1 1 . 

13. 
18. 2. 

18. 2. 

1 9 . 2 . 

SVATBY: 
6. 2. Hořejšová Jaroslava, H. Planá - Pcrnek 12 

Fanta Jiří, Ledeč n. S. 660 
13 2. Brzoňová Jana. Ledeč n. S. 955 

Sechovec Jiří, Hnčvkovice 104 
20. 2. Nováková Markéta. Ledeč n. S. 1070 

Klant Pavel, Řendějov - Jiřice 3 
20. 2. Málková Martina, Chotěmčřice 9 

Haták Aleš, Ledeč n. S. 1134 
Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 

1.4., 20.00 h 
BLADE 
Upírský thriller 
3 .4 ,4 .4 . , 20.00 h 
Dr. DOLITTLE 
V hlavní roli Eddie Murphy 
6.4., 20.00 h 
ZORRO: TAJEMNÁ TVÁŘ 
Výpravný dobrodružný film 
8 . 4 , 16.00 h 
KRTEK A TELEFON 
Pásmo pohádek pro děti 
10.4,20.00 h 
VĚČNÝ PŘÍBĚH 
Romantický milostný příběh 
13.4,20.00 h 
CO CHYTNEŠ V ŽITĚ 
Premiéra českého barev, filmu 
15.4,20.00 h 
PANSTVÍ 
Premiéra českého barev, filmu 

17. 4., 20.00 h 
TITANIC 
Na přání návštěvníků repríza barev, filmu 
20.4 ,20 .00 h 
VŘÍSKOT 2 
Volné pokračování úspěšného horroru 
22 .4 , 20.00 h 
ZEMĚ POLICAJTŮ 
Kriminální americký film 
24.4 , 20.0011 
ZACHRAŇTE VOJÍNA RYANA 
Úspěšný film navržený na Oscara 
27. 4 , 20.00 h 
KŘIŽOVATKA SMRTI 
Skvělá akční komedie 
29. 4., 20.00 h 
KONTRABAND 
Akční film 

STALO SE ROKU... 
1929 
Lesní hajný Jan Kostinec dal městu výpověď ze 
služeb a na jeho místo byl přijat Jan Pečenka z 
Bilantovy Lhoty. 
1934 
Od 28. února do 3. března byla v řece Sázavě 
velká voda v důsledku odchodu ledů. Ledy zůs-
taly na cestě u Kulíkova mlýna a na silnicích pod 
Šeptouchovem a hradem. Na odstranění ledů 
pracovalo dělnictvo za mzdu 2,50 Kč za hodinu. 
Od března tohoto roku Městská rada v Ledči za-
hájila propagační kampaň města jako letoviska. 
Pro zvýšení návštěvnosti města byly v čekár-
nách velkých nádraží umístěny fotografie Led-
če. 
1939 
Ve dnech, kdy bylo naše území obsazováno 
Němci, napadlo mnoho sněhu, byly velké váni-
ce. Tak se pro nepřízeň počasí dostali do města 
pivní němečtí vojáci 16. března. Závějemi se 
sem prodraly tři obrněné vozy. Protože všude 
byl zachováván klid a pořádek, opustily opět po 
jednodenním pobytu město. 
V té době se také rozhodovalo o táborech branné 
výchovy pro oblast I. sborn v městských sadech 
na Šeptouchově a v městském polesí Háj. Tábor 

v Háji byl už vlastně hotov, a proto byla obava, 
že budovy se stanou útočištěm německých posá-
dek. V důsledku rychlých reorganizací na minis-
terstvu obrany byl tábor v Háji převeden do ma-
jetku ministerstva školství. Od stavby tábora na 
Šeptouchově bvlo upuštěno. 
1954 
Tuhé mrazy této zimy vytvořily na řece Sázavě 
více než půlmetrový krunýř ledu. Při březnové 
oblevě hleděli obyvatelé města s obavou na 
řeku, neboť se obávali "'velké vody" a dramatic-
kého odchodu ledů. Drama se však nekonalo. 
Řekou se valila jen ledová tříšť, ale v ní bylo 
mnoho uhynulých ryb. Byly to pivní projevy ot-
ravy řeky; do které továrny vypouštěly jedovaté 
chemikálie. 
1959 
Na jaře byl zbourán poslední dřevěný kiosek na 
náměstí Svobody. Nákladem ONV z fondu ces-
tovního ruchu byla upravena hradní věž na roz-
hlednu, náhradou za zrušenou rozhlednu na Šep-
touchově. Také byl zrušen Kulíkův mlýn a byl 
přebudován na vel kopekárnu. 
1969 
28. března po vítězství československých hoke-
jistů nad hokejisty Sovětského svazu na mistrov-

ství světa ve Švédsku se na sídlišti zrodil průvod, 
který procházel městem. V čele nesl českoslo-
venskou vlajku J. Macháček, zpívala se naše 
hymna. Došlo i ke střelbě z lovecké pušky. To 
vše na oslavu vítězství hokejistů. Vůdčí aktéři 
události byli potrestáni! 
1. března byla dána do provozu podniková ma-
teřská škola v Barborce. Měla kapacitu 120 dětí. 
Slavnostní předání provedl tehdejší podnikový 
ředitel Karel Hanousek. 
1974 
6. března byl na jezu u Kovofiniše nalezen uto-
penec. Jednalo se o A. V. z Maitinic, který se lé-
čil v nemocnici Háj u Ledče. Příčinou smrti byla 
přemíra alkoholu. 
25. března po 14. hodině autobus ČSAD z Ledče 
n. S. do Leštiny plný školní mládeže a několika 
dospělými se v zatáčce na Heroldově nábřeží 
mezi domky Doubkových a Hruškových převrhl 
a spadl do řeky. Na pomoc přišli ihned požárníci 
a osádky jeřábu z n. p. Kovofmiš, kteří do 15.00 
hodin autobus z vody vyprostili. Nikdo z cestují-
cích, kromě oděrků, neutípěl vážnějšího zranění. 
Ani řidič autobusu Stanislav Kubeš nebyl zra-
něn. Velmi nebezpečně vyhlížející nehoda do-
padla naštěstí dobře. OK 

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 radaktor: Kubát O., foto: F. Pleva. Registrováno na 
OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o. 


