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Města L edeč nad Sázavou 
prostřednictvím živnostenského odboru Městského úřadu 

v Ledči tmě Sázavou 

upozorňuj e 
uchazeče o pronájem obecního bytu, 

že živnostenský odbor (obecní živnostenský úřadMÚ) provádí v souladu 
s usnesením Městské rady v Leda nad Sázavou c. 3*2000/27/MR-s) po 

dobu šesti měsíců^ tj. v době 

od 1. března 2000 do 31. 
revizi všech žádostí o pronájem obecního bytu, zařazených dosud do 

seznamu uchazečů* a současně zavádí novou evidenci 

Dosud evidované žádosti podané do 29. 2* 2000 budou L 9. 2000 bez 
výjimek vyřazeny ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v Ledči nad 
Sázavou, neobnovíš se do 31. 8.2000 novou formou podání (tiskopisy jsou 
k Mspoztě na obecním živnostenském úřadu MU). Na nové žádosti bude 
doplněno datum původního podání. 

ZAPIŠ DO MATERSKÝCH SKOL 
Zápisy dětí do ledečských mateřských škol (Stínadla, 28. říj-

na a Družstevní) proběhnou v měsících březen a duben. Žádá-
me rodiče dětí, které budou tato předškolní zařízení 
navštěvovat, aby laskavě dodrželi výše uvedené termíny. 

NOVOROZENE STOLETÍ MA 
INICIÁLY BB 

Čtěte na str. 6. 

POMŮŽE STÁT NAŠEMU MĚSTU? 
Ctěte na str. 9. 

FOTBALISTÉ ZAČÍNAJÍ NA 
JOSEFA 

Ctěte na str. 13. 

ŘÍKEJME SI BÁSNIČKY .... 
Jako každým rokem se i letos koná 

v Centru - DDM v Ledči nad Sázavou 
okresní kolo v recitaci. Tato soutěž je 
dvoudenní a bude probíhat ve dnech 30. 
a 31. 3.2000. Zúčastní sejí 65 dětí z celé-
ho okresu a vítězové postupují do kola 
regionálního v Hradci Králové. Vyvr-
cholením celého soutěžení je uvítání na 
radnici města Ledče n. S. včetně vystou-
pení vítězných recitátorů a kolektivních 
prací všech dětí. Ceny a diplomy předá 
pan starosta Karel Urban. 

Za Centrum DDM 
I. Svobodová 

Městské muzeum na 
ledečském hradě 
Vás srdečně zve na výstavu 

O B R A Z Y 
Zdeňka Kopeckého 

od 13. března 
do 7. dubna 2 0 0 0 

otevřeno: 
pondělí - pátek 

od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. 
VE VÝSTAVNÍ SÍNI 

MĚSTSKÉHO MUZEA 

OMLUVA 
Omlouváme se všem čtenářům, zejmé-

na panu Josefu Škvorovi, za špatně uve-
dené jeho jméno v minulém čísle 
Ledečských novin v článku „Zasloužilý 
člen sboru". V tiskárně „zapracoval" šo-
tek a my věříme, že nám čtenáři i pan 
Škvor chybu odpustí. 

Redakce 

(předat!!!) 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
pí Viktorová 
Ledeč nad Sázavou 

V červnu 1998 byl 
v Ledečských novi-
nách uveřejněn ar-
chitektonický návrh 

pana ing. J. Bělorad-
ského na vybudování 

nového objektu v prosto-
ru bývalých veřejných 
WC a bývalé tržnice. 
V tomto novém objektu 
byly navrženy nové WC 
na patřičné úrovni a in-
formační centrum v pří-
zemí objektu a dále 
prodejní prostory firmy 
ELKOMPLEX v patře. 
V polovině r. 1999 byla 
stavba zahájena a její 
průběh je organizován 
tak, aby hygienické zaří-
zení bylo uvedeno do 
provozu v červnu 2000, 
tedy před zahájením let-
ní sezony, a zbývající 
části do 31. 10. 2000. 
Stavbu provádí TS Le-
deč nad Sázavou, s. r. o. 

B. Svoboda 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městského zastupitel-

stva v Ledči nad Sázavou, konaného 
dne 9. února 2000 
• MZ vzalo na vědomí informaci staros-

ty města p. Urbana o převodu akcií Vý-
chodočeské energetiky z vlastnictví 
Města na švédský Vattenfall v počtu 
4 461 ks akcií. Akcie jsou prodány, do-
šlo k finančnímu vyrovnání. 

• MZ schválilo poskytnutí daru Elektrá-
renskému a plynárenskému sdružení 
obcí východních Cech ve výši 22 305,-
Kč za závěrečnou realizaci převodu 
akcií VčE a. s. z vlastnictví Města na 
švédský Vattenfall. 

• MZ projednalo návrh na odepsání po-
hledávky Jiřiny Peškové, bytem Če-
chova 77, Ledeč nad Sázavou, ve výši 
8 701,10 Kč a tento návrh na základě 
zákona o obcích schvaluje. 

• MZ projednalo žádost pana Martina 
Prosa, bytem Kozlov čp. 15, a schvalu-
je splácení pokuty v souladu s přilože-
ným splátkovým kalendářem, a to 
měsíční splátkou ve výši 10 000,- Kč, 
jak bylo doporučeno městskou radou 
dne 1. 12. 1999. 

• MZ projednalo návrh rozpočtu na rok 
2000 a tento schválilo, a to do doby 
schválení státního rozpočtu jako roz-
počtové provizorium. 

• MZ schválilo vyhlášení výběrového ří-
zení o poskytnutí půjčky z Fondu roz-
voje bydlení pro žadatele o poskytnutí 
této půjčky s tím, že lhůta k podání žá-
dosti započne 15.2. 2000 a skončí dne 
31.3.2000. 

• MZ schválilo odprodej částí pozemků 
pare. č. 2290/3 - cca 620 m2 a pare. č. 
2078/25 - cca 420 m2 v kat. území Le-
deč nad Sázavou v lokalitě domu „Se-
verka", firmě ASO s. r. o. Ledeč nad 
Sázavou s částečnou směnou za poze-
mek pare. č. 2078/83 o výměře 27 m2, 
rovněž v této lokalitě. Firma ASO 
uhradí rozdíl ve výměrách v ceně 60,-
Kč/m2 (průměrná cena za zahradu 40,-
Kč/m2 a ost. komunikace 70,- Kč/m2). 

• MZ schválilo výkup pozemků pare. č. 
st. 1251/2 - zast. plocha o výměře 108 
m2, pare. č. 889/12- ost. manipulační 
plocha o výměře 1155 m2, pare. č. PK 
504/2 o výměře 151 m2 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou a pare. č. st. 48 -
291 m2 vč. vodojemu v kat. území Sou-
boř od ČR Okresního úřadu Havlíčkův 
Brod buď bezúplatným převodem, 
nebo za cenu dle znaleckých posudků. 

• MZ schválilo odprodej pozemku pare. 
č. PK 2101/15 o výměře 6 m2 v ka-
tastr. území Ledeč nad Sázavou v ul. 
Na Žižkově, za cenu 100,- Kč/m2 žada-
telům pí Ludmile Semerádové, Ruská 
čp. 94, Praha 10, pí Vlastě Lašmanové, 
Laudova čp. 1010/20, Praha 6 a Jaro-

slavu Urbanovi, Ledečská čp. 2954, 
Havlíčkův Brod. 

• MZ schválilo odprodej pozemku pare. 
č. 2273/10 - ostatní plocha o výměře 
895 m2 a části pozemku pare. č. 
1230/25 - orná půda o výměře cca 
20.000 m2 v katastrálním území Ledeč 
nad Sázavou v lokalitě Plácky firmě 
Envicomp s. r. o. Ledeč nad Sázavou 
s tím, že výměra části pare. č. 1230/25 
bude určena geometrickým plánem 
zpracovaným v návaznosti na zastavo-
vací studii průmyslové zóny Plácky. 
Cena 100,- Kč/m (prodej se uskuteční 
až po vypracování zastavovací studie). 

• MZ schválilo odprodej části pozemků 
pare. č. 2065/21 o výměře 18 m2 

a pare. č. 2326 o výměře 22 m2 a dále 
dílů „a" z pare. č. 2065/15 o výměře 7 
m2 a dílu „b" z pare. č. 2326 o výměře 
rovněž 7 m2, všechny v kat. území Le-
deč nad Sázavou, za 20,- Kč/m2 pí Janě 
Škvařilové, Na Žižkově 832, Ledeč 
nad Sázavou. 

• MZ změnilo svoje usnesení ze dne 
10. 11. 1999 takto: Původní usnesení 
ruší a schvaluje kupní smlouvu mezi 
Městem Ledeč nad Sázavou a správ-
cem konkurzní podstaty společnosti 
Kovofiniš, a. s. Ledeč nad Sázavou na 
koupi pozemků pare. č. 2431/2 o vý-
měře 806 m2, pare. 2431/11 o výměře 
58 m2, všechny v k. ú. Ledeč n. S. -
celkem 1 761,- Kč. 

• MZ schválilo prodej pozemků pare. č. 
2670 o výměře 442 m2 a pare. č. 2671 
o výměře 417 m2 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou vč. příslušných inženýr-
ských sítí a objektů 12-ti vlastníkům 
bytů v čp. 565 a čp. 566 v ul. 28. října 
v Ledči nad Sázavou za cenu, kterou 
stanoví znalecký posudek. 

• MZ schválilo koupi cca 500 m2 poze-
mku (bude geom. odměřeno) pare. č. 
PK 2012 v kat. území Ledeč nad Sáza-
vou v lokalitě ul. Poděbradova od pana 
Miloše Partla, Háje - Jižní Město, Pra-
ha 4, Zdeňka Partla, Koněvova 65, 
Praha 3, Vladimíra Partla, Koněvova 
65, Praha 3 a Věry Nové, Koněvova 
65, Praha 3, za cenu 100,- Kč/m2. Po-
zemky budou využity při budování 
plynovodu. 

• MZ schválilo prodej pozemků pare. č. 
522/2 o výměře 407 m2 a č. 523 o vý-
měře 306 m2 (celkem 713 m2) v kat. 
území Ledeč nad Sázavou panu Josefu 
Kislíkovi, Na Potoce 287, Ledeč nad 
Sázavou, za cenu 100,- Kč/m2. Usne-
sení vstoupí v platnost za předpokladu, 
že se do uplynutí doby zveřejnění, tj. 
do 11. 2. 2000 nepřihlásí žádný další 
zájemce. 

• MZ schválilo v souvislosti s odprode-
jem bytů ve II. etapě zastavení nemo-
vitých věcí (lesy a lesní pozemky, 
budova MU, poliklinika, nemocnice 

v Háji, školy a mateřské školy, smu-
teční obřadní síň) v rozsahu potřebném 
na pokrytí náhradní zástavy. 

• MZ schválilo koupi pozemků pare. č. 
st. 685/2 o výměře 18 m2 zast. plochy, 
st. 686 o výměře 205 m2 zast. plochy, 
st. 687 o výměře 209 m2 zast. plochy 
od MVDr. Vlastislava Jelínka, Hodo-
nín, Družstevní čtvrť č. 3126/15 za 
cenu 100,- Kč/m2 u zastavěných ploch 
a dle znaleckého posudku u ostatních 
pozemků. Uvedené pozemky jsou za-
stavěny domem čp. 614-616 v ul. Jar. 
Haška včetně veřejného prostranství. 
Majetkově nebylo doposud řešeno 
z důvodu dodatečného dědického říze-
ní. 

• MZ schválilo odprodej bytu z majetku 
Města Ledeč nad Sázavou dle zák. č. 
72/1994 Sb. a v souladu s „Pravidly 
prodeje bytů" zájemcům evidovaným 
pod č. 355 - manželům ing. Františku 
Hortovi a Zdeně Hortové, byt č. 3 v čp. 
1035, Stínadla, Ledeč nad Sázavou, 
s tím, že na uvedený byt nebude po-
skytnuta 10% individuální sleva ani 
10% dotace do fondu oprav. Nájemce 
předloží před podpisem kupní smlou-
vy potvrzení správce bytového fondu, 
že nemá žádné dluhy na nájemném 
a službách spojených s užíváním bytu. 

• MZ schválilo, aby se Město Ledeč nad 
Sázavou zúčastnilo jednání Sdružení 
obcí Vysočiny jako pozorovatel. 

• Městské zastupitelstvo uložilo měst-
ské radě připravit podklady pro řešení 
strategie tepelného hospodářství v Led-
či nad Sázavou v budoucích letech. 

• MZ odložilo do doby úplného uzavření 
I. etapy prodeje bytů žádosti nájemců 
kupujících byty v domech čp. 1030 
v ul. Družstevní a v čp. 1070 v ul. P. 
Bezruče o výjimku z „Pravidel pro 
prodej bytů" o poskytnutí individuální 
slevy při prodeji bytů. 

• MZ zrušilo usnesení ze dne 10. 11. 
1999 o odkoupení pozemků v k. ú. 
Obrvaň od pí Zdeňky Patrochové, Mi-
lostín čp. 105, vzhledem k tomu, že 
zrušila svoji nabídku vůči Městu Le-
deč nad Sázavou. 
Ze zasedání Městské rady v Ledči 

nad Sázavou, konaného dne 1. března 
2000 
• MR vzala na vědomí informaci staros-

ty města pana Urbana o žádosti Města 
o státní dotaci na odstranění havarijní-
ho stavu - areálu nemocnice LDN 
v Háji u Ledče nad Sázavou, zaslané 
Ministerstvu financí ČR panu ing. Ru-
dolfu Prokopovi, řediteli odboru 12. 

• MR vzala na vědomí informaci vedou-
cího odboru sociálních věcí o „Progra-
mu sociální pomoci rodině pana 
Vladimíra Červinka". 

Pokračování na str. 3 



Zprávy z radnice - pokračování 
• MR vzala na vědomí informaci staros-

ty města pana Urbana o „Programu ob-
novy občanských aktivit v rámci vy-
užití ledečského hradu a informačního 
centra" sdružení „Přátelé Tichého Do-
tyku". 

• MR vzala na vědomí informaci ředite-
le firmy ATOS s. r. o. Ledeč nad Sáza-
vou o stavu tepelného hospodářství 
v majetku města. 

• MR projednala podkladový materiál 
odborné pracovní skupiny na po-
souzení pronájmu v bytech zvláštního 
určení DPS a schvaluje pronájem bytu 
č. 22 v DPS paní Marii Holendové, by-
tem Ledeč nad Sázavou, Habrek čp. 
39. 

• MR schválila na základě žádosti ze dne 
9. 2. 2000 poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 5.000,- na pořádání 
kulturních akcí v Ledči nad Sázavou 
sdružení „Přátelé Tichého Dotyku", 
zastoupené panem Tomášem Zde-
chovským. 

• MR projednala „Nabídku organizace 
procesu přípravy a výstavby 11 b. j. ve 
městě Ledeč nad Sázavou" společnosti 
City Progress, Kutná Hora, zastoupené 
ing. Jaroslavem Benadou. 

• MR uložila vedoucímu OŠKaT p. Ku-
bátovi prověřit konání akcí protidrogo-
vé prevence uspořádaných K - Cen-
trem - střediskem pro pomoc v problé-
mu s drogami, Fokus Vysočina Hav-
líčkův Brod na ledečských školách pro 
žáky i rodiče v roce 1999. 

• MR doporučila městskému zastupitel-
stvu schválit záměr Města Ledeč nad 
Sázavou ustavit spolu s okolními obce-
mi mikroregion s pracovním názvem 
„Střední Posázaví". 

• MR doporučila městskému zastupitel-
stvu podpořit záměr VOŠ a ISŠ Ledeč 
nad Sázavou - výstavbu tělocvičny 
a učeben v areálu Domova mládeže 
v Koželské ulici. 

Slávek Poborský 
zástupce starosty 

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO v Ledči nad Sázavou 
v souladu s čl. IV/6 obecně závazné vyhlášky Města 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" Města Ledeč nad Sázavou 

na rok 2000. 

Výběrové řízení 
(lhůta na podání žádosti) se zahajuje 

15. února a končí 31. března 2000. 
Žádost o půjčku musí obsahovat: 
a) jméno nebo název žadatele, popř. statut, zástupce 
b) adresu bydliště fyz. osoby nebo sídlo právnické osoby 
c) - přesné označení předmětné obytné budovy 

- adresu, číslo popisné, číslo parcely 
- prohlášení či jiný doklad o vlastnictví domu 
- stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce, na niž se půjčka žádá 
- příslušnou projektovou dokumentaci 

d) předběžnou dohodu s dodavatelem s orientační cenou akce, na niž 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 půjček je 
třeba provést popis odděleně 

f) předpokládaná lhůta dokončení akce 
g) požadovaná částka úvěru podle tabulky III/4 a způsob jejího výpočtu 
h) návrh na stanovení záruky za poskytovanou 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 Sáza-
vou) a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě 
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 odbor investic a správy majetku města počínaje 
dnem zahájení výběrového řízení. 

Karel Urban 
starosta města 

P A S T V I N A NA H R A D E 
V sobotu 26.2.2000 se na ledečském hradě (pod patronací Přá-

tel tichého dotyku) uskutečnilo za hojné účasti obecenstva, ve kte-
rém nechyběl ani pan starosta Urban, autorské čtení básníka, 
překladatele a kritika Josefa Mlejnka. Spolu s autorem verše také 
četl přední český herec Jan Vlasák, člen činohry Národního di-
vadla v Praze. Večer zahájil úvodním slovem Miloš Doležal, kte-
rý mimo jiné řekl: „Vážení přátelé, svým způsobem je dnešní 
večer slavnostně premiérový." Totiž, před několika dny básníkovi 
vyšla sbírka básní s názvem Pastvina. Po samizdatovém vydání 
v roce 1994 (tehdy s řadou chyb) je toto třetí opravené vydání tře-
ba považovat vlastně za první knižní. Máme tedy dnes příležitost 
uvítat novu knihu a navíc i s živým autorem. Ona staronová kniha, 
jak už bylo řečeno, se jmenuje Pastvina. 

Pastvina je volný krajinný prostor, skoro tak volný jako nebe 
nad ním. A pastvina je přitom také místem skrytého pobývání, ja-
kéhosi rozplynutí, prostoupení. Také Mlejnkovy básně jsou pros-

torem krajinných výseků a současně i zanícená vidění. Vidění či 

prazážitky, při kterých se člověk dotýká oněch žhavých jader, 
která jsou vložena do stvoření. A je jedno, děje-li se to ve zná-
mých reáliích - při chůzi po cestě, při pozorování mohutného 
kmene kaštanu - nebo děje-li se to při nepatrné rozvzpomínce 
na vlastní dětství či při meditaci jako tichém sestupu do skle-
pení svého nitra. V jeho verších je svět nahlížen jako jeden ce-
lek - nenápadné tu souvisí s viditelným. A že ta uvidění 
a dotyk se skutečností se odehrává v sytých barvách, s planou-
cím duchem, a přitom v přesné básnické práci - to můžete po-
soudit za okamžik i vy. Nakonec bych rád ocitoval slova 
francouzského básníka Pierra Emmanuela. Myslím, že poměr-
ně přesně vystihují vnitřní situaci mnoha Mlejnkových básní. 
Emmanuel říká: „Ujistil jsem se, že obraznost nepracuje ani na 
povrchu, ani zbytečně, nýbrž že je shromážděním, usebráním 
všeho, co bylo roztříštěno nebo ztraceno a po čem duše denně 
v bolestech prahne". 

md ) 



Na snímku Františka Plevy vedle starosty města pana Urbana jsou zástupci VZP Hav-
líčkův Brod, pánové MUDr. Svoboda a ing. Formánek. 

Od 7. února 2000 působí v našem městě středisko charitativní 
ošetřovatelské služby (CHOS) - DOMÁCÍ PÉČE 

Únor na radnici 
Počet obyvatel města Ledeč nad Sáza-

vou k 31. 1. 2000: 6209, k 29. 2. 2000: 
6193. 

V měsíci únoru se konaly 2 svatební 
obřady. 

Počet filmových produkcí v městském 
kině: 13; počet návštěvníků: 517. 

Na městském úřadu bylo slavnostně 
uvítáno do života 5 nových občánků, 
mezi nimi i první novorozenec roku 2000 
Barborka Bělohradská. 

Městské muzeum ukončilo zajímavou 
prezentaci výtvarných a literárních děl 
žáků a studentů na téma: „Ledeč ve tře-
tím tisíciletí", chystá se výstava obrazů 
Zdeňka Kopeckého. 

Z městského bytu v Haškově ulici byli 
vystěhováni do holobytu nájemníci na 
základě výpovědi s přivolením soudu pro 
neuhrazené dluhy. 

Finanční odbor městského úřadu upo-
zorňuje na splatnost poplatku ze psa na 
1. pololetí t. r., a to 31. 3. 2000. Současně 
se omlouvá za opožděné doručení poš-
tovních poukázek z provozních důvodů 
způsobených přechodem na automatizo-
vané zpracování. Poplatek je možno za-
platit hotově do pokladny městského 
úřadu. 

J. Kubistová, MÚ 

LINKA 150 
I.2. Povodňová pohotovost, odchod 
ledových ker. U Šechova jednotka 
HZS z ledového sevření vyprostila vo-
zidlo Opel. 
4. 2. Dopravní nehoda u Pavlova -
střet dvou osobních automobilů. Doprav-
ní nehoda u Habrecké ulici, kde vozidlo 
narazilo do stromu. 
II. 2. Dopravní nehoda autobusu 
a osobního automobilu u hotelu Sáza-
va. 
Výjezd HZS k dopravní nehodě 
u Habreku. 
21.2. Požár trávy na stráni v Havlíčko-
vě ulici. 
29. 2. Technická pomoc při otevření 
bytu v ulici Z. Fibicha. 

TÚJE NA ŽIVÉ PLOTY 
A RŮZNÉ DALŠÍ 

OKRASNÉ JEHLIČINY 
NABÍZÍ 

k jarnímu prodeji v bývalých 
okrasných školkách ve É 
Světlé nad Sázavou - H 
L. Vacek 

Tel.: 0451/52 667 
od 7 do 8 hod. 

• CHOS je zařízení Oblastní charity 
Havlíčkův Brod, registrované jako ne-
státní zdravotnické zařízení dle zákona 
č. 160/1992 Sb., okres HB, referát 
zdravotnictví, číslo jednací: 
ZDRAV/160/5/92 - sestra. 

• CHOS poskytuje na základě ordinace 
praktického lékaře nemocným s akut-
ním nebo chronickým onemocněním, 
tělesně, smyslově nebo mentálně po-
stiženým a závislým na cizí pomoci 
odbornou zdravotní - ošetřovatelskou 
službu v jejich domácím prostředí. 

• CHOS vykazuje výkony autorské od-
bornosti 925 - sestra v domácí péči na 
základě registrace zdravotního zaříze-
ní a platné smlouvy se zdravotní pojiš-
ťovnou (dále ZP). 

• CHOS přijímá do péče přednostně kli-
enty, kteří by jinak byli hospitalizová-
ni, anebo umístěni v sociálních 
zařízeních. 

• Postup při svěření klienta do péče 
CHOS: 

a) ošetřující praktický lékař ordinuje kli-
entovi domácí péči 

NOVODOBÁ 
MEKKA FILMAŘŮ 
Nebývalý zájem o naše město v pos-

lední době projevují filmaři. Sotva se od-
stěhoval francouzský tým tvůrců filmu 
Bídníci, budou tu svoji složitou techniku 
instalovat další Francouzi. Ve dnech 18. 
- 23. března se bude v prostorách ledeč-
ského hradu natáčet film „SANS 
FAMILLE" (Bez rodiny), což je příběh 
malého chlapce, který vyrůstá bez matky 
a snaží se ji najít za pomoci potulného 
komedianta, kterého ztvární Pierre Ri-

ty klient, jeho rodina či ošetřující lékař 
kontaktuje vrchní sestru CHOS 
c) vrchní zdravotní sestra nebo zástupce 
navštíví ošetřujícího lékaře a domluví 
konkrétní postup. 

Zdravotní sestry charity poskytují 
u svých pacientů odborné ošetřovatelské 
výkony hrazené zdravotní pojišťovnou: 
• základní i speciální ošetřovatelská pé-

če 
• prevence a léčba proleženin 
• převazy včetně převazů bércových 

vředů 
• aplikace injekcí včetně inzulínu 
• vyšetření glykémie (krevního cukru) 
• měření krevního tlaku apod. 
• pohybová, případně rehabilitační léčba 
• cílená kontrola stavu pacienta 

Kontaktní osoba a adresa: 
Staniční sestra paní Konečná 
CHOS - středisko DOMÁCÍ PÉČE 
Habrecká 478 (poliklinika) 
584 01 Ledeč nad Sázavou 
telefon/záznamník: 0604/765 103 

chard. Režisérem filmuje Daniel Verhe-
aghe. Kéž by prach hvězd francouzského 
filmu dodal lesku našemu hradu. 

OK 



Únorové zasedání městského zastupitelstva 
Návrh rozpočtu města na rok 2000 

byl hlavním bodem programu prvního 
letošního zasedání ledečského zastupi-
telstva, které se konalo dne 9.2. 2000 od 
16 hodin v obřadní síni Městského úřadu 
v Ledči nad Sázavou. K jeho projedná-
vání se uprostřed školních prázdnin se-
šlo 11 zastupitelů z 15. Předložený 
návrh rozpočtu vypracovaný finančním 
odborem MěÚ, doporučený městskou 
radou a její finanční komisí ke schválení 
byl po 20-ti denním vyvěšení na úřední 
desce MěÚ městským zastupitelstvem 
po podrobném projednání schválen až 
do doby přijetí státního rozpočtu jako 
rozpočtové provizorium. 

Plánované příjmy rozpočtu 2000 by 
se měly pohybovat v úrovni loňského 
roku a měly by dosáhnout hodnoty 
49.454.000,- Kč. Na této částce by se 
daně z příjmů, z nemovitostí a poplatky 
měly podílet více jak 50-ti procenty, do-
tace z OkÚ na výkon státní správy jsou 
plánovány ve výši 8.8 mil. Kč, kapitálo-
vé příjmy z prodeje bytů a akcií 5.89 
mil. Kč a ostatní nedaftové příjmy ze 
školských a kulturních zařízení, ze svo-
zu domovního odpadu a činnosti místní 
správy 6.875 mil. Kč. 

Výdaje jsou rozpočtovány v hodnotě 
56.625.000,- Kč. Všeobecná správa 
MěÚ je rozpočtována částkou 10.624 
Kč, na městské investice počítáme 
s částkou 9.813 mil. Kč, do školství 
směřuje 7.262 mil. Kč, na sociální věci 
6.87 mil. Kč, na ochranu životního 
prostředí 5.09 mil. Kč, místní komuni-
kace a dopravní obslužnost 2.8 mil. Kč, 
na kulturní činnost 1.721 mil. Kč, po-
žární ochranu 508 tis. Kč, tělovýchovu 
112 tis. Kč a na péči o týraná zvířata 30 
tis. Kč. 

Převaha výdajů nad příjmy činí 
7.171 mil. Kč a bude kryta z výsledků 
hospodaření loňského roku, které skonči-
lo s přebytkem 37.155 mil. Kč. 

Seznam investičních akcí města 
v roce 2000 v rozpočtovém provizoriu 
obsahuje: 
• opravy a údržby nemovitostí 

2.500 tis. Kč 
• oprava ledečského hradu 

1.500 tis. Kč 
• dostavba informačního centra 

1.400 tis. Kč 
• laboratoř a ambulance na poliklinice 

1.300 tis. Kč 
• mostek přes Pivovarský potok 

800 tis. Kč 
• nákup drobného hmotného majetku 

600 tis. Kč 
• dokončení chodníků Lovčen 

500 tis. Kč 
• chodníky a parkoviště 500 tis. Kč 
• projekty a studie 227 tis. Kč 
• příspěvek na opravu synagogy 

200 tis. Kč 
• projekt na obnovu Šeptouchova 

130 tis. Kč 
• zařízení informačního centra 

91 tis. Kč 
• zařízení městské knihovny 40 tis. Kč 
• komunikace Lovčen 25 tis. Kč 

Prodej městských bytů a akcií VČE 
byl hlavním zdrojem přebytku hospoda-
ření v roce 1999. Hrubé příjmy z prodeje 
bytů dosáhly v roce 1999 částky 30.174 
mil Kč, z prodeje akcií VČE 13.383 mil 
Kč. Podobným zdrojem příjmů v roce 
2000 se může stát prodej akcií České 
spořitelny, s jehož záměrem městské za-
stupitelstvo souhlasilo. Jedná se o 7.700 
ks akcií, jejichž současná hodnota odpo-
vídá 16 mil. Kč. Realizací prodeje akcií 
pověří MZ zřejmě opět Elektrárenské 
a plynárenské sdružení obcí východních 
Čech, kterému za úspěšnou realizaci pře-
vodu akcií VČE poskytlo dar v hodnotě 
22.305,- Kč. 

Z dalších bodů programu únorového 
jednání MZ stojí za zmínku: 

Vstup města Ledeč n. S. do sdružení 
obcí „POSÁZAVÍ" za účelem zřízení 
cyklostezky Žďár n.S. - Davle v délce 
216,4 km, která v našem regionu povede 
po trase H. Brod - Klanečná - Okrouhli-
ce - Babice - Ředkovský rybník - Brou-
mova Lhota - Lipnice - D. Město -
Lipnička - Světlá n. S. - Dolní Březinka 
- Smrčná - Koňkovice - Stvořidla - Le-
deč n. S. - Podhradí - Chřenovice - Bud-
čice - Vlastějovice - Horka n. S. - Zruč 
n. S. 

Poskytnutí finančního příspěvku ha-
sičskému záchrannému sboru na realiza-
ci investiční akce „Přestavba a ná-
stavba pobočné stanice HZS v Ledči n. 
S." v ulici Pivovarská čp. 258 v celkové 
hodnotě 787.000,- Kč rozděleného do tří 
let 2000 - 2002 po částkách 300, 250 
a 237 tis. Kč. 

Schválení příspěvku na činnost pro: 
• Automotoklub Ledeč n.S. 

50.000,- Kč 
• Svaz důchodců ČR Ledeč n.S. 

8.100,- Kč 
Vyhlášení výběrového řízení o po-

skytnutí půjčky z Fondu rozvoje byd-
lení na rekonstrukce, opravy a přestavby 
domů a bytů na období 15. 2. 2000 - 31. 
3. 2000. 

Informace starosty města o postupu 
přípravných prací na plynofikaci měs-
ta, o vydání stavebního povolení na roz-
vod plynovodu po městě a o zahájení 
a dokončení plynofikace části města na 
pravém břehu Sázavy v letošním roce. 
Konečné vytyčení přívodní trasy z Brat-
čic a započetí s její výstavbou prozatím 
vázne na výkupech pozemků a jednání 
s jejich majiteli. 

Na závěr svého zasedání přijalo MZ 
usnesení, s jehož úplným zněním je mož-
no se seznámit na úředních deskách MěÚ 
a s částečným zněním v rubrice Ledeč-
ských novin „Zprávy z radnice". 

Stanislav Vrba, člen MZ 

RYCHLÁ PUJCKA AZ DOMU 
Krátkodobé půjčky, na vše co si budete přát až do výše 30 000 l i 
do 2 inu s doručením přímo do Vašeho domu. 
Doba spláceni 14 - SO týdnu. 

P R 0 V I D E N T F I N A N C I A L s.r.o. 
Jericho shop 
Husovo náměstí 141 
Ledeč nad Sázavou 
Tel.: 0602-20 31 31 
Obchodní zástupce 
Jaroslava H a v l o v á 



PRVNÍ 
V TOMTO 
STOLETÍ 

Méně okázale, proti celostát-
nímu (vlastně i světovému) 
humbuku kolem narození prv-
ních občánků v tomto století, 
přišlo na svět první ledečské no-
vorozeně roku 2000. Tuto ne-
smazatelnou stopu v matričních 
záznamech našeho úřadu zane-
chá BARBORA BĚLOHRAD-
SKA, která se narodila o půl 
osmé ráno 10. ledna 2000. 

Vážila 3,80 kg a měřila 51 
cm, což jsou jistě dobré vklady 
pro další úspěšný růst a rozvoj 
slečny Barborky. 

K rozradostněným rodičům i 
mnoha příbuzným malé Bar-
bory se přidává i redakce LN 
s přáním, aby Jubilantka" vy-
růstala ve zdraví pro krásu 
a radost ze života. 

flKC€ S€ VVDARIin 
Ve snaze seznámit žáky základních 

škol s výpočetní technikou Vyšší odbor-
né a Integrované střední školy strojnic-
ké vyhlásilo ředitelství školy akci 
„Zveme Vás na internet". V průběhu 
jednoho týdne, vždy v odpoledních ho-
dinách, měli žáci devátých tříd možnost 
navštívit naše odborné učebny výpočet-
ní techniky a bezplatně využívat inter-
net. Po rozpačitém začátku, kdy 
v pondělí navštívilo učebny jen několik 
žáků, byly v dalších dnech učebny zcela 
zaplněny a akce zcela nepochybně spl-
nila svůj účel. Proto budeme v příštím 
roce v této činnosti pokračovat. 

Na Vyšší odborné škole a Integrova-
né střední škole strojnické v Ledči nad 
Sázavou je výuce výpočetní techniky 
věnována maximální pozornost. V prů-
běhu několika let byly vybudovány dvě 
učebny výpočetní techniky, které jsou 
vybaveny moderními počítači propoje-
nými do sítě. S počítači se můžeme set-
kat i v odborné učebně automatizace, ve 
cvičné firmě a v odborné učebně, kde 
jsou počítače propojeny s obráběcími 
stroji. Škola každoročně věnuje značné 
finanční prostředky k modernizaci vý-
početní techniky tak, jak si to současný 
trend vyžaduje. 

Výuka výpočetní techniky probíhá ve 
všech maturitních oborech. V prvním 
a ve druhém ročníku se studenti naučí 
ovládat běžné uživatelské programy 
včetně textového editoru. V dalších roč-

nících se pak věnují aplikovanému vy-
užití výpočetní techniky. Ve studijním 
oboru strojírenství jde zejména o využití 
výpočetní techniky při kreslení výkreso-
vé dokumentace, dále v předmětech au-
tomatizace a počítačové podpoře vý-
roby. Ve studijním oboru management je 
výpočetní technika využívána v účetnic-
tví, personalistice, ve mzdové agendě, 
v technice administrativy a ve cvičné fir-
mě. Samozřejmou součástí výuky v ma-
turitních oborech je i orientace na 
internetu, na který je škola připojena. 
Orientačně se s výpočetní technikou se-
známí i učni v učebních oborech. 

Na škole mají naši studenti i učni 
možnost přístupu k výpočetní technice 
i v době svého volna, a to každý den 
v odpoledních hodinách, přičemž čtyři 
hodiny v týdnu mohou bezplatně využí-
vat internet. Záměrem školy je zvyšovat 
podíl výpočetní techniky i v dalších vy-
učovaných předmětech, včetně bezplat-
ného přístupu na internet. 

Mgr. Radomír Nulíček 

Z P O L I C E J N Í C H 
Z Á P I S K Ů 

3. 2. Tohoto dne přišly místní firmy 
ŠVEMA a KOVOFINIŠ o část svých ba-
revných kovů. Touto finální krádeží byl 
dopaden P. J. z Ledče, který takto obíral 
o barevné kovy místní firmy už od roku 
1998 a způsobil jim tak celkově škodu za 
více než třicet tisíc korun. 

4. 2. Vojenskou civilní službu podle 
vlastních pravidel vykonává J. Š. v ÚSP 
Háj. Vedoucí tohoto zařízení nahlásil 
jeho opakovanou absenci na pracovišti. 
Zdá se, že i „odlehčená vojna" je pro mla-
díka příliš náročná a jeho jednání bude 
předmětem dalšího šetření. 

Vloupání do kanceláře Kovofiniše. 
Neznámý pachatel rozbil skleněnou vý-
plň dveří vedoucího ITP, odkud odcizil 
kalkulačku, digitální posuvné měřítko 
a aby se při výpočtech nenudil, ukradl 
pro jistotu ještě cigarety. 

Hned dvě dopravní nehody se zranění-
mi se tento den staly v okolí Ledče. První 
byla hned ráno v zatáčkách před Pavlo-
vem, kde došlo ke srážce dvou osobních 
vozidel. Jedno z nich bylo řízeno místní-
mi obyvateli, kteří byli při srážce lehce 
raněni. Druhá nehoda byla vážnější. Při 
výjezdu z Ledče směrem na Habrek tu 
v nepřehledné zatáčce předjížděl P. B. 
autobus. Naneštěstí dostal smyk a svoji 
škodovku doslova obtočil kolem staré 
jabloně. Rychlá záchranná služba ho 
s vážným zraněním musela převézt do 
nemocnice v Havlíčkově Brodě. 

8. 2. Často vás na těchto stránkách in-
formujeme o pohybu různých individuí, 
která páchají na obyvatelstvu města 
a jeho okolí škody. Kontrolou policie byl 
ve městě zjištěn rumunský státní přísluš-
ník s nesrovnalostmi v pasu (podezřelý 
z trestných činů v Ledči) a předán cizi-
necké policii. V zájmu své ochrany ohla-
šujte pohyb podobných podezřelých. 

11.2. Těsně po poledni bylo oznáme-
no, že na přechodu železniční tratě z Rů-
žové ulice byl vlakem sražen chodec, 
který byl na místě usmrcen. V nešťastní-
kovi byl identifikován místní občan J. H. 
Buďte opatrní na všech nechráněných že-
lezničních přejezdech! 

Zřejmě omamná vůně zabíjačky na 
zadním sedadle škodovky vedla řidiče D. 
K. ke špatnému rozhodnutí. Před Habre-
kem neodbočil ani směrem na Ledeč ani 
na Obrvaň, ale zvolil třetí, nesprávnou 
a neznámou cestu - rovnou na stodolu. 
Naštěstí příliš nepoškodil sebe ani jitrni-
ce. 

12. 2. Opět se množí krádeže ze sklep-
ních kójí. Tentokrát v Haškově ulici, kde 
neznámý poberta ukradl plynové láhve. 

Pokračování na str. 7 



Škoda je sice ,jen" 1.800 korun, ale příš-
tě to může, při vaší nepozornosti, být víc! 

V odpoledních hodinách nahlásila paní 
Dvořáková z Chřenovic vloupání do tam-
ního kostela. Bylo zjištěno, že byly vypá-
čeny hlavní dveře a vchod do sakristie. 
Naštěstí ostatní prostory byly zabezpeče-
ny podstatně lépe, a tak k žádným váž-
ným škodám, kromě škody na zařízení, 
tentokrát nedošlo. 

15.2. Maření úředního rozhodnutí, což 
je trestný čin, naplnil místní občan J. P., 
který přes zákaz řízení motorového vo-
zidla havaroval s automobilem Volvo. 
Jeho počínání bude předmětem dalšího 
šetření. 

18. 2. Nedružný život vede dvojice A. 
R. a J. P. z Kynic. Vleklé spory této dvo-
jice skončily tentokrát u poškozené ško-
dovky. Co bude v dubnu? 

23. 2. Od 13. února je pohřešován za-
městnanec firmy VETAS Z. P. Od tohoto 
dne nenastoupil do práce, ani neoznámil 
svůj nynější pobyt. Bylo po něm vyhláše-
no celostátní pátrání. 

28. 2. Nedočkaví zahrádkáři už vypa-
lují trávu. I když případ nahlášený z Plác-
ků spíše napovídá, že tomu tak muselo 
být snad ještě pod sněhem. Blížící se jaro 
a s ním teplé jarní počasí bude podobné 
případy množit. Buďte velmi opatrní, 
oheň už napáchal mnoho škod! 

29. 2. Na základě žádosti okresních 
úřadů byl místními policisty eskortován 
na psychiatrickou léčebnu v Havlíčkově 
Brodě místní občan P. P. První výročí 
této „eskortní cesty" bude oslavovat až za 
čtyři roky. OK 

Sociální demokracie v městském 
zastupitelstvu 

Sociální demokraté vstoupili do ko-
munálního dění v Ledči nad Sázavou po 
padesátileté odmlce. V posledních ko-
munálních volbách 1998 získali v pat-
náctičlenném zastupitelstvu 4 mandáty 
a při povolebním jednání sehráli důstoj-
nou roli při rozhodování o obsazení le-
dečské radnice. Postavili svého 
kandidáta na starostu, na zástupce do 
městské rady, nabídli stejné šance na 
spolupráci zástupcům KDU-ČSL i ODS, 
hráli s otevřenými kartami, postavili se 
důrazně snahám pro sestavení dvouba-
revné městské rady a odmítli nabídku na 
post druhého místostarosty, jehož zřízení 
ve svém volebním programu kritizovali. 
Sociálním demokratům se přesto podaři-
lo uhájit jeden post v pětičlenné městské 
radě a prostřednictvím svých čtyř zá-
stupců v městském zastupitelstvu se po-
měrně výrazně podílí na jeho dosavad-
ním rozhodování. Vahou čtyř hlasů 
z 15-ti se snaží alespoň částečně naplňo-
vat svůj volební program. Opoziční role, 
kterou jim přisoudilo odmítnutí nabídky 
na spolupráci, se poslanci za ČSSD zhos-
tili rozumně. V „nepolitickém" zastupi-
telstvu, kde převažují poslanci bez 
politické příslušnosti a vládne dosud po-
měrně vzácná názorová shoda, vystupují 
s rozvahou a zájmem o věci veřejné. Pře-
devším z jejich prvotní iniciativy byly 
přijaty návrhy na vánoční výzdobu měs-
ta, na uspořádání ohňostroje, na odkup 
většinového podílu na ledečském hradu, 
na změnu zástavního práva na bytové 
domy zařazené do II. etapy prodeje měst-
ských bytů, na kontrolu výkaznictví 

o hospodaření Technických služeb s.r.o. 
v Ledči nad Sázavou.^ 

Místní organizace ČSSD se aktivně za-
pojila i do činnosti komisí městské rady. 
Má svoje zástupce v komisi finanční 
(Chlád, Kolařík), komisi kontrolní 
(ing.Váňová, Vrba), komisi pro výchovu 
a vzdělávání (paní Gunaratna), kde obsa-
dili místa předsedů komisí. Další zástup-
ci pracují v komisi pro stanovení priorit 
města (Stejskal, Vrba), komisi pro ob-
čanské záležitosti (paní Gunaratna) 
a v komisi pro tvorbu Pravidel pro prodej 
městských bytů (Vrba). 

Prioritou pro poslance ČSSD v měst-
ském zastupitelstvu zůstává hospodárné 
využívání finančních prostředků, stálá 
snaha po oddlužení města, informování 
veřejnosti o jednání MZ, podpora míst-
ních organizací a spolků, samozřejmě 
plynofikace a následně obnova a údržba 
místních komunikací, zřízení informač-
ního centra a jeho smysluplné využívání 
včetně kvalitního personálního obsazení 
a v závěru svého funkčního období pokus 
o prosazení vybudování městského infor-
mačního systému tak, aby náhodným 
návštěvníkům našeho města neutkvěly 
v paměti pouze oprýskané zdi a povyrá-
žené okna kdysi „slavných" hostinců, ale 
raději opravená střecha ledečského hra-
du, nové chodníky, informační cedule či 
upravený lesopark. To jsou „priority", na 
které musí slyšet každý rozumný staros-
ta, radní, zastupitel i řadový občan bez 
ohledu na politickou příslušnost. 

Jaroslav Žaloudek 
předseda MO ČSSD 

POSTAV DUM, ZASAĎ STROM 
Věru, tahle věta nám nějak mizí z po-

vědomí, ale my chceme přece jen něco 
říci k té druhé polovině, která je jen poně-

kud dostupnější nám všem. A budeme 
hned konkrétnější. 

Staří občané města zajisté pamatují 
krásnou alej topolů kolem cesty v Podhájí, 

kde kdysi bývalo i koupaliště, než byl 
písek v řece vytěžen na stavbu továrny 
a řečiště zaneslo bahno. Ta alej vroubila 
cestu vedoucí k lomu. Ba, mohli je sledo-
vat jak vyrůstají a nedávno, když se napl-
nil jejich čas, přišel jejich konec a pád. 
Staly se již nebezpečné - často se stávalo, 
že vítr polámal větve, které pak padaly na 
cestu, ale také na pokácených kmenech 
bylo vidět, že svůj život už dožily a hodily 
by se zakrátko jen na palivo. To není tra-
gedie, ten úděl čeká každý strom - a nejen 
ten. Přišel čas je nahradit, nebo cestu ne-
chat holou, smutnou. Hůř je, když není 
dopřáno, aby je nahradily stromy nové. 
Ano, objevily se už, pěkně v řadě vysáze-
né nové stromy, a to rukou bývalého haj-
ného z Podhájí, kterému nebylo lhostejné, 
jak je ten koutek pěkné procházky kolem 
řeky ochuzený. Však se tam stará také 
o svoji školku. Ale co následovalo? Škod-
ná - o co hůř, že právě děti, či mládež -
kterou formují asi špatné příklady z televi-
ze, kde vidí, že škodit je možné a nic se 
neděje. Což to tak zkusit nejprve s bez-
brannými stromky? Čeká pak oslava hr-
dinství v očích otrlých kamarádů, patrně 

stejných hlupců. Co na tom, že zůstává 
řada zlámaných stromků, bezcenných pro 
další růst, svědectví pochybného řádění 
barbaru - šalebné vítězství. 

Bohužel se to stává převážně v době 
letních táborů, a o čem to asi svědčí? 
O nezodpovědnosti vedoucích, kteří se 
starají snad o zábavu, ale málo o poučení. 
Při výpravách do města pak v družné zá-
bavě jdou kdesi daleko vpředu a děti se 
trousí po dvojicích, trojicích za nimi bez 
dohledu - a vymýšlejí. 

Musíme říci, že to tak nebývalo. Připo-
meneme ukázněné skupiny skautů, sami 
jsme to zažili. Jakou radost by nám asi 
působily stromy dnes třiapadesát roků 
staré, které dva oddíly ledečských skautů 
a skautek vysázely v polesí bývalého 
Nadačního velkostatku u Nezdína v roce 
1946, jak o tom svědčí skautská kronika 
z té doby. 

Škodit přírodě bylo cosi nad pomyšle-
ní a kdo by něco podobného udělal, stal 
by se výstrahou. Tomu, o kom se vědělo, 
že v mládí lámal stromky, zůstal nadobro 
punc jako špinavé uši. 

S.K., V.Z. 



Šance na zdravý život pomocí 
potravinových doplňků 

Z činnosti Sdružení 
zdravotně postižených 
v Ledči nad Sázavou 

Sdružení zdravotně postižených v Led-
či nad Sázavou má k 1. 1. 2000 celkem 
174 členů, z toho tělesně postižených 105, 
vnitřně postižených 39, sluchově postiže-
ných 18 a zrakově postižených 12. 

11. února letošního roku se uskutečnila 
výroční členská schůze za účasti starosty 
města pana Karla Urbana, jeho zástupce 
p. Jaroslava Poborského a vedoucího so-
ciálního odboru pana Josefa Forsta. 

Byla zhodnocena činnost organizace 
za loňský rok, o které vás chceme v krát-
kosti informovat. Organizace pro své čle-
ny zajišťuje týdenní ozdravné rekondiční 
pobyty. Doposud se podařilo uspokojit 
všechny zájemce. V průběhu roku byly 
uspořádány dva jednodenní poznávací 
zájezdy, a to na zámek Hrubý Rohozec 
a do skanzenu v Přerově nad Labem. Pro 
kulturní vyžití členů byl uspořádán zá-
jezd do Horáckého divadla v Jihlavě, 
dále beseda o využívání bylinných léči-
vých přípravků. V prosinci pro členy 
bylo zorganizováno „Mikulášské pose-
zení" v hotelu Stadion, při kterém nechy-
běla hudba a tanec. 

Pro členy bydlící v domě pečovatelské 
služby, kteří se ze zdravotních důvodů 
nemohou zúčastňovat akcí pořádaných 
ve městě, byla uspořádána beseda přímo 
v tomto domě. 

Činnost organizace je hrazena pouze ze 
členských příspěvků a sponzorských darů. 
Městský úřad v roce 1999 poskytl organi-
zaci finanční pomoc ve výši 5.000 Kč. 

I v letošním roce uvažujeme s obdob-
nou činností, protože zájem členů o tyto 
akce byl značný. 

Výbor SZdP Ledeč nad Sázavou 

Prodám 
13 q kvalitního sena. 

Nutný vlastní dovoz! 

Volejte po 19. hodině 
na číslo: 

0452/62 66 79 

Výživa dnešního člověka neodpovídá 
fyziologickým potřebám lidského orga-
nismu množstvím ani kvalitou. Přetěžu-
jeme naši zažívací soustavu a vnitřní 
prostředí organismu se zanáší nestravi-
telnými produkty metabolismu, které se 
spolu s kontaminanty ukládají na stěnách 
cév, v mezibuněčných prostorách a nako-
nec v samotných buňkách, což může vést 
k řadě chorob. Máte pocit, že se vás tento 
problém netýká? V naší republice ale již 
prakticky neexistuje zdravý člověk. Té-
měř všichni obyvatelé trpí tzv. civilizač-
ními chorobami. Většina lidí u nás umírá 
právě na jejich následky, plných 56 % na 
onemocnění srdce cév, 24 % na nádorová 
onemocnění. Téměř každý člověk u nás 
zemře předčasně. Existují i další nemoci, 
které sice přímo neohrožují náš život, ale 
znepříjemňují nám ho a silně oslabují náš 
organismus, který je tak mnohem náchyl-
nější ke vzniku závažnějších chorob. 
K těmto onemocněním patří nadváha, 
migréna, alergie, bolesti kloubů a kostí, 
lupénka, kazivost zubů, únavový syn-
drom, deprese, poruchy zažívání, cuk-
rovka a mnohé jiné. Na naše zdraví má 
vliv několik faktorů, které vedou k před-
časné úmrtnosti: alkohol, cigarety, nad-
měrné užívání léků, nedostatek pohybu, 
kvalita životního prostředí. Mezi nejdů-
ležitější příčiny však patří nesprávná 
výživa obyvatelstva, která se na našem 
zdravotním stavu podílí 80 %. 

Je tedy nutno hledat vědecky podlože-
ný dietetický systém, který nám umožní 
překonávat a eliminovat negativní ná-
sledky vědeckotechnického pokroku, 
projevujícího se přítomností kontaminu-
jících prvků v poživatinách tak, aby se 
podle zakladatele klasické medicíny 
Hippokrata „pokrmy staly našimi léky 
a naše léky byly v pokrmech". 

V prvé řadě je tedy nutno změnit, a to 
radikálně a co nejdříve, nezdravou struk-
turu naší výživy. Ale kdo to zkusil, ví, že 
přijímat v dnešní době skutečně zdravot-

ně nezávadnou a plnohodnotnou výživu 
může být dost obtížné. Proto řada lidí 
dnes používá takzvané potravinové do-
plňky. Celý problém věci spočívá v tom, 
že mnohdy neodpovídá cena kvalitě, 
a proto cítím jako povinnost nastínit ob-
čanům možnost volby, o které jsem pře-
svědčen, že stojí za zamyšlení. Jedna 
z firem, která nepodcenila potřeby lid-
stva, je firma S.C. International, která vy-
vinula novou generaci potravinových 
doplňků, založenou na ortomolekulár-
ním (jednoduchém) principu výživy, ur-
čenou k prevenci civilizačních chorob, 
ale i k užívání v součinnosti s vhodnými 
léky, kdy dochází k rychlejšímu a výraz-
nějšímu léčebnému efektu. Zde se totiž 
podařilo propojit nejnovější vědecké 
poznatky při vývoji potravinového pro-
gramu kosmických letů pro NASA s vý-
sledky pětitisícileté tradice čínské pre-
ventivní medicíny. Šlo o vývoj pro-
středků pro celkové ozdravění, regenera-
ci a posílení lidského organismu vystave-
ného vlivům dnešního prostředí. Zmínil 
jsem se záměrně o této firmě, protože 
kvalitu programů si ověřili i lékaři naše-
ho regionu, kteří budou dohlížet na kvali-
tu a odbornost našich článků a budou 
odbornými garanty našich akcí, kde bu-
deme informovat obyvatelstvo o mož-
nostech a vhodnosti potravinových do-
plňků a správné výživy. 

Jedna z prvních akcí se bude konat 
15.3.2000 v 17 hod. v Domě dětí a mlá-
deže na Husově nám. v Ledči nad Sáza-
vou. Odbornými garanty akcí jsou 
MUDr. Jan Maštálka - praktický lékař 
Ledeč nad Sázavou, MUDr. Petr Halaš-
ka - dětský lékař a homeopat, Čechtice. 
Organizátor Jindřich Macháček, Na 
Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou. 

Nečekejte až nemoc zaklepe na dve-
ře a řekněte životu ANO! 

S pozdravem všem čtenářům 
Jindřich Macháček 

Pražská truhlářská firma se zahraniční účastí, provoz 
Zlomce in Slaného prime: 

TRUHLÁŘE 
na výrobu nábytku % masivního dřeva, 

Nabfoíme dobré pracovní podmínky, 
zajímavou práci a nadprůměrné platové ohodnocení, 

Ubytování a dopravu možno zajistil 
informace Humpolec: 0602-26 S5 34 

Kontaktní osoba: Jaroslav Boček 

Vt 



POMŮŽE STÁT NAŠEMU MĚSTU? 
2. Vznik a historie akutní nemocnice a LDN v letech 1960 -

31. 1. 1997 
V roce 1960 byl areál dostavěn a byla zde zřízena nemocnice, 

která původně měla být významu okresního. Bezprostředně 
poté však byl okres Ledeč nad Sázavou zrušen a nemocnice se 
stala zařízením místního významu. V té době zde bylo oddělení 
interní, gynekologicko-porodnické a dětské. 

Tento stav setrval až do poloviny 80-tých let, kdy zde bylo 
postupně zrušeno porodnické a dětské oddělení a bylo nahraze-
no oddělením LDN. Z důvodu vysoké potřeby lůžek pro dlou-
hodobě nemocné byla v roce 1988 zahájena výstavba nového 
objektu pro LDN se 120 lůžky. V roce 1990 však byla stavba 
v důsledku celospolečenských změn zastavena, záměr a projekt 
byl v souvislosti s restitucemi a potřebou uvolnit restituované 

Dopis starosty města Ministerstvu financí ČR se žádostí 
o státní dotaci na odstranění havarijního stavu v areálu nemoc-
nice LDN v Háji u Ledče nad Sázavou. 

Vážený pane řediteli, 
z pověření a rozhodnutí členů Městského zastupitelstva Le-

deč nad Sázavou se na Vás obracím s naléhavou žádostí ve věci 
finanční pomoci státu Městu Ledeč nad Sázavou na odstranění 
havarijních stavů stavebně technických a provozních areálů ne-
mocnice LDN v Háji u Ledče nad Sázavou, kde toto zařízení 
majetkově a provozně je plně obhospodařováno Městem Ledeč 
nad Sázavou od roku 1996 po převedení zařízení Fondem ná-
rodního majetku ČR na Město Ledeč nad Sázavou. 

1. Vznik areálu, jeho historie do roku 1959 (včetně) 
Areál nemocnice se nachází jihovýchodně od města ve vzdá-

lenosti 3 km ve volné přírodě na levém břehu řeky Sázavy 
v prostoru s lesoparkovou úpravou, obklopeném lesními poros-
ty, na hranici přírodního parku Melechov s nadmořskou výškou 
425 m n. m. Okolní příroda je běžně užívána k rekreačním a re-
habilitačním účelům, neboť patří mezi jednu z nejzachovalej-
ších lokalit z hlediska životního prostředí. 

Do areálu je příjezd po zpevněné, neprůjezdné, celoročně 
udržované veřejné komunikaci. Všechny objekty, tvořící ucele-
ný uzavřený areál, jsou napojeny na veřejný vodovodní řád, 
splaškové vody jsou svedeny a likvidovány v místní mechanic-
kobiologické čistírně odpadních vod. Celý areál je vytápěn tep-
lovodní soustavou ústředního vytápění, kotelnou na topné 
médium propan. 

Areál je tvořen souvislou, z části přízemní a z části dvoupod-
lažní zástavbou ve tvaru písmene „L". Dvoupodlažní budovy 
byly postaveny v roce 1939 ministerstvem národní obrany jako 
rekreační tábor a do provozu uvedeny ministerstvem školství 
a národní osvěty v květnu 1941 jako zotavovna. 

objekty, užívané pro sociální účely, přehodnocen a přepracován 
a v roce 1995 byla dokončena stavba pětipatrové budovy se spo-
jovacím krčkem s veškerým technickým zázemím z převážné 
části užívané pro účely sociálního Ústavu pro mentálně postiže-
né muže. Řešení potřeby lůžek pro dlouhodobě nemocné tím 
bylo odsunuto na neurčito. 

V roce 1994 byla část bývalého gynekologicko-porodnického 
oddělení v souvislosti se zřizováním RZP upravena na jednotku in-
tenzivní péče s dvanácti lůžky. V té době tedy nemocnice zahrno-
vala interní oddělení, JIP a oddělení LDN. Po dokončení výstavby 
okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě však byla rozhodnutím 
Ministerstva zdravotnictví ČR ke dni 31. leden 1997 veškerá akut-
ní lůžka zrušena a převedena na lůžka následné péče. 

3. Přeměna nemocnice pouze na LDN od 1. 2.1997 - do sou-
časnosti 
a) Provozování péče 
Od 1. 2. 1997 tedy nemocnice provozovala 38 lůžek LDN 

a 32 lůžek ošetřovatelského typu. V průběhu výběrových řízení 
na lůžkovou péči byla výběrovou komisí i Ministerstvem zdra-



votnictví ČR potvrzena nutnost existence tohoto zařízení a po-
čet lůžek byl v prvním kole výběrových řízení zvýšen ze 
stávajících 70 na 76 (viz stanovisko MZ ČR Praha pod č.j. 
1201-HB-KUČ ze dne 27. 2. 1998) a ve druhém kole o dalších 
20 lůžek rehabilitačních na celkových 96 lůžek (viz stanovisko 
MZ ČR Praha pod č.j. KM 671 12zednel5. 1. 1999) s podmín-
kou, že budou splněny personální, věcné a technické předpokla-
dy v roce 2000 (viz dopis ministra zdravotnictví ze dne 10. 2. 
1999 pod č.j. KM 674 39). 

V současné době má nemocnice právě na základě výsledku 
výběrových řízení uzavřenu smlouvu s VZP ČR i ostatními 
zdravotními pojišťovnami na provozování lůžek pro dlouhodo-
bě nemocné v počtu 76 lůžek na dobu určitou do 30. 6. 2004. 
Slouží pro doléčování pacientů nejen z okresu Havlíčkův Brod, 
ale i celého spádového území (přilehlé části okresů Pelhřimov, 
Benešov, Kutná Hora) a Prahy. Obložnost se pohybuje okolo 
95 %. Daná kapacita však nestačí pokrývat potřebu lůžek ná-
sledné péče ani okresu Havlíčkův Brod, poptávka je nad mož-
nosti zařízení. Okres Havlíčkův Brod by měl mít zhruba 200 
lůžek následné péče, v současné době jich má polovinu (25 Hav-
líčkův Brod, 76 Ledeč nad Sázavou). 

b) Statistické výsledky 
Počet pacientů a ošetřovacích dnů v nemocnici Háj v letech 

1997- 1999: 
Počet Počet 

pacientů ošetř. dnů 
Ledeč nad Sázavou 198 9.505 
spádové okolí Ledče n. S. (17 obcí) 128 5.714 
okres Havlíčkův Brod 
(bez Ledče n.S. a okolí) 434 22.368 
ostatní 576 33.129 
celkem 1336 70.716 

c) Hygienický stav 
Z hlediska technicko-právního je areál provozován v rozporu 

s podmínečným souhlasem okresního hygienika z roku 1996 
i 1998, neboť nebyly dodrženy termíny uvedení do souladu 
s požadavky na bezpečnost, hygienu a zdraví osob, poněvadž 
nevyhovuje, jak z hlediska stavebně technického, tak i dispozič-
ního. Důvodem bylo i to, že do definitivního ukončení akutní 
péče byla hledána celková dispozice pro využití. Dne 4. 6. 1998 
po definitivním vymezení nemocnice na lůžka následné péče 
(LDN) bylo s pracovníky Okresní hygienické stanice Havlíčkův 
Brod stanoveno, že Město Ledeč nad Sázavou předloží projek-
tové řešení na rekonstrukci nemocnice v Háji do 30. 6. 1999. 
Toto bylo splněno a na studii areálu pracovníky OHS odsouhla-
seno. 

Změnou charakteru lůžek z akutních na doléčovací, důsled-
kem čehož je nesrovnatelně vyšší počet imobilních pacientů, se 
změnily zejména požadavky a potřeby ve vztahu k ošetřování 
nemocných (např. kapacitně a dispozičně nevyhovující sociální 
a hygienická zařízení a vybavení), manipulaci s nemocnými 
a zdravotnickým i ostatním materiálem (nároky na vnitřní vodo-
rovné a svislé komunikace - výtahy), ukládání a likvidaci odpa-
dů, apod. Nesrovnatelně většího významu nabyla nutnost 
zřízení odpovídajícího prostoru na ukládání zemřelých. 

Počty zemřelých v LDN v roce: 1997 103 
1998 109 
1999 108 

d) Vybavenost 
Zařizovací předměty jsou vesměs původní z doby zřízení ne-

mocnice a absolutně nevyhovují současným standardům a ně-

které jsou v důsledku svého stavu nebezpečné pro zdraví osob, 
např. ostré hrany. 

e) Stavebně technický stav 
Z hlediska stavebně technického jsou v havarijním stavu: 

• obvodové svislé konstrukce (výplňový obvodový plášť) -
provedení z křemelinových tvárnic, vykazující trhliny, po-
praskané, místy opadané vnější omítky. 

• dřevěné střešní konstrukce jsou pod osinkocementovou a ple-
chovou střešní krytinou v důsledku srážení vodních par na 
ochlazovaném povrchu a zatékání unavené, místy nahnilé, 
deformují se (prohýbání). 

• krytinami střech místy zatéká, zejména u osinkocementové 
krytiny nad stravovacím provozem a plechové nad hlavním 
objektem nemocnice. 

• dřevěné výplně otvorů (okna, dveře), ale zejména dřevěná 
okna v důsledku stáří nelze zčásti otvírat a tudíž již neplní 
svoji funkci - nezajišťují potřebnou pohodu vnitřního pro-
středí (teplo, zima). 

• vnitřní obklady a nátěry popraskané, místy opadané, nefunkč-
ní. 

• krytiny podlah (PVC) potrhané, prodřené - nebezpečí úrazu. 
• porušenými obvodovými konstrukcemi dochází k nadměrné-

mu úniku tepla. 
• původní elektroinstalaci v trubkách lze užívat pouze s rizikem 

nebezpečí úrazu. 
• vnitřní rozvody vody dožilé, voda již v některých místnostech 

neteče v důsledku usazeného vodního kamene v potrubí, ob-
dobné je to u kanalizace - jedno sociální zařízení již muselo 
být vyřazeno z provozu. 

f) Stav obslužných provozů, kuchyň, čistírna odpadních vod 
Čistírna odpadních vod byla rekonstruována v roce 1992 na 

stávající provoz. Po připojení Ústavu pro mentálně postižené 
muže na toto zařízení vykazuje ČOV nedostatek kapacity a je 
náročná na obsluhu. 

Kuchyň - byla provedena rekonstrukce v roce 1995, vnitřní 
zařizovací předměty zůstaly původní. V současné době objekt 
vykazuje stav pronikání dešťových vod v důsledku dožilé střeš-
ní krytiny. Tato kuchyň vyvařuje pro zaměstnance a pacienty 
LDN, pro zaměstnance a pro chovance Ústavu sociální péče -
mentálně postižené muže, a dále pro obyvatele Domu s pečova-
telskou službou v Ledči nad Sázavou. 

V roce 1999 průměrný měsíční stav vyvařovacích jednotek 
celodenních : 
pro LDN 2105 
pro ÚSP 2205 
pro zaměstnance LDN a ÚSP 625 
obědů pro pečovatelskou službu 1265 

4. Přípravné činnosti na rekonstrukci - není možno vyloučit 
provoz 
Vývoj posledních let a stabilizace programu zařízení na LDN 

nutila Město Ledeč nad Sázavou k přípravným pracím projekč-
ním, ale též k fyzické přípravě objektu na zásadní rekonstrukci 
odstranění havarijního stavu. Podmínkou příprav však zůstává 
udržení provozu bez nutnosti omezení lůžkové kapacity. Opra-
vy budou prováděny v krocích, které nesmí omezovat pacienty 
a související provoz. 

a) Krokem jedna byla studie řešení prostor pro splnění hygie-
nických podmínek včetně obslužného zázemí odsouhlasená 
Okresní hygienickou stanicí Havlíčkův Brod v termínu do 30. 6. 
1999 v hodnotě 63.000,- Kč. 

b) Krokem druhým bylo vyhotovení prováděcího projektu na 
cílový stav 96 pacientů včetně nutné přístavby, který byl doho-
toven k 31. 12. 1999 v úhrnné ceně 525.000,- Kč. 



c) Krokem tři bylo zahájení rekonstrukce prostor na laborato-
ře a vyšetřovacího pracoviště endoskopie a koloskopie v budově 
polikliniky umístěné ve městě Ledeč nad Sázavou. Tyto úpravy 
byly zahájeny v listopadu 1999 a budou ukončeny k 30. 4. 2000. 
Účelem je uvolnit přízemní podlaží pro potřeby rekonstrukč-
ních prací. Do prostoru bývalé JIP a vyšetřovacího pracoviště 
bude nutné po úpravách přesunout zázemí zaměstnanců a pří-
jem pacientů. Předpokládaný finanční náklad rekonstrukce 
prostor na laboratoř 1.100.000,- Kč. 

Náklad na rekonstrukci prostor pro pracoviště endoskopie 
a koloskopie 500.000,-Kč. 

d) Kroky jedna - tři pod písmenem a) - c) bude zakončena pří-
prava na zahájení postupné rekonstrukce areálu LDN. Plně hra-
zeny z prostředků Města Ledeč nad Sázavou. 

5. Finanční náklady rekonstrukce 
1. Oprava stávající lůžkové části7.695.000,- Kč 
2. Rekonstrukce a rozšíření kapacity ČOV 624.000,- Kč 
3. Opravy střech nad kuchyňským provozem 850.000,- Kč 
4. Hydraulický výtah 900.000,- Kč 
5. Přístavba pro 20 lůžek LDN 7.100.000,- Kč 
6. Elektroinstalace 5.235.000,-Kč 
7. Zřízení márnice 285.000,- Kč 
8. Vnitřní vybavení 1.830.000,-Kč 
Mezisoučet 24.519.000,- Kč 
Nepředvídané náklady rekonstrukce 
z 15.589.000,- - 7,5 % 1.169.175,- Kč 
DPH 5 % 1.284.410,- Kč 
Celkem 26.972.585,-Kč 

6. Financování rekonstrukce za účelem odstranění havarij-
ních stavů stavebně technických a provozních 
Město Ledeč nad Sázavou se nachází v zadluženosti z důvodu 

investic do výstavby ČOV a 16-ti nájemních bytů a tak od roku 
1997 musíme ročně vyčlenit z rozpočtu cca 8 milionů Kč na 
splátky jistin a úroků. Přesto trvale věnujeme pozornost zdravot-
nictví mikroregionu Ledečsko a od roku 1993 do současnosti 
jsme na řešení těchto záležitostí investovali 12.360.000,- Kč. Jen 
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o likvidaci akutní péče 
v tomto zařízení nás přišlo na 2.368.000,- Kč jako odstupné za-
městnancům. V současné době též provádíme závěrečné přípravy 
na plynofikaci města, kdy jsme jediným městem okresu, které vů-
bec není plynofíkováno. Výše uvedené důvody nás nutí žádat 
o pomoc státu na odstranění havarijních stavů tohoto léčebného 
zařízení. Žádáme o pomoc státu ve výši 75 % rozpočtovaných ná-
kladů, tj. cca 20.230.000,- Kč. Zbývající část jsme připraveni hra-
dit z rozpočtu. Komplexní řešení a naléhavost stavu vychází 
z předpokladu započetí rekonstrukce ještě v roce 2000 a proto 
Vás, pane řediteli, žádáme o uvolnění částky 15 milionů Kč 
z prostředků na havárie ve zdravotnictví. Zbylou část pak řešit 
jako individuální dotaci v rámci rozpočtu roku 2001. 

7. Důsledky ukončení činnosti - přímé škody 
Pokud nedojde k okamžitému odstranění havarijního stavu, 

bude muset být přistoupeno k ukončení provozu. V důsledku 
ukončení provozu dojde k řadě přímých i nepřímých škod, 
z nichž mezi nejzávažnější patří: 
Škody vyčíslitelné (odhady): 
• umrtvení majetku v hodnotě cca 20 mil. Kč (vč. technologií). 
• odstupné zaměstnancům - cca 1,5 mil. Kč. 
• podpora v nezaměstnanosti - cca 2,5 mil. Kč. 
• náklady na likvidaci, konzervaci a zabezpečení - cca 2 mil. Kč 
• odstranění havarijního stavu objektu stravovacího provozu 

nebo nutnost vybudování nového stravovacího provozu pro 

sousední Ústav pro mentálně postižené muže (kuchyň ne-
mocnice vaří i pro toto sociální zařízení) 

• odstranění havarijního stavu cca 3mil. Kč, nová stavba - cca 
15 mil. Kč. 

• nutnost vybudování nové ČOV na likvidaci splaškových od-
padních vod z Ústavu pro mentálně postižené muže (stávající 
ČOV nebude vyhovovat kapacitně - malé množství odpad-
ních vod) - cca 3 mil. Kč. 

- související škody: 
• snížení z 200 potřebných lůžek LDN v rámci okresu Havlíč-

kův Brod na pouhých 25 lůžek, z čehož vyplývá nutnost in-
vestic do rozšíření tohoto zdravotnického lůžkového fondu. 

• snížení obchodního obratu v rámci regionu města Ledeč nad 
Sázavou o cca 28 mil. Kč ročně. 

• zvýšení nezaměstnanosti - úbytek 65 pracovních míst, zejmé-
na pro ženy. 

• snížení významu lokality, nevyužívání zdravého životního 
prostředí. 

• umístění pacientů v zařízeních zpravidla mimo region - nevhod-
né jak z hlediska samotných pacientů, tak osob jim blízkých. 

8. Přínos rekonstrukce - faktický 
Realizací projektového záměru dojde k navýšení 20-ti lůžek 

LDN a celková kapacita tak dosáhne 60,5 % stanoveného počtu 
v okrese Havlíčkův Brod. Výhodou je i položení tohoto areálu, 
kdy kromě nutné péče v okrese můžeme vypomáhat sousedním 
okresům Kutná Hora, Benešov, Pelhřimov a především městu 
Praha, odkud je poptávka nej vyšší. Rekonstrukcí objekt získá 
pro výkon péče standardní úroveň současné doby nejen z hledi-
ska obsluhy, ale především z hlediska pacientů s dostatečnou 
kvalitou hygienického zázemí. 

- finanční, 
přestože se nejedná o malou částku, je několika násobně pří-

nosný. Zánik tohoto zařízení by zcela destabilizoval potřebu 
okresu Havlíčkův Brod a nastala by nutnost výstavby zcela no-
vého objektu, kdy objekt podobné kapacity by vyžadoval inves-
tici v minimální výši 100 milionů Kč. Kromě toho sousední 
objekt Ústavu sociální péče by ztratil zázemí stravovací, kdy 
nově budované zařízení by vyžadovalo investici ve výši mini-
málně 15 milionů Kč. Celková rekonstrukce tak přinese pro-
spěch a stabilitu oběma zařízením, a to LDN a ÚSP v Háji 
u Ledče nad Sázavou. 

9. Závěr 

Vážený pane řediteli, 
se stavem léčebného zařízení byli seznámeni při setkáních nebo i 

přímou návštěvou současní členové PSP ČR, např. Ing. Michal 
Kraus, Ing. Milan Urban, Ing. Hana Orgoníková, Ing. Alena Pára-
lová a pan Jiří Havlíček. Všichni jmenovaní se vyjádřili pro podpo-
ru záměru a hovořili o nedostatku lůžek LDN celkově. K této 
žádosti též žádáme o vyjádření přednostku OkÚ Havlíčkův Brod 
Ing. Jaroslavu Přibylovou a zdravotního radu OkÚ Havlíčkův 
Brod MUDr. Františka Jedličku. Věřím, že všechna vyjádření pod-
poří záměr pro zlepšení podmínek pacientů, obsluhujícího perso-
nálu, včetně navýšení lůžkové kapacity. 

Vážený pane řediteli, 
předem Vám děkuji za pozornost a účinnou pomoc této žádosti. 

V úctě a s přátelským pozdravem 
Karel Urban 
starosta města 
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LEDEČŠTÍ SKŘIVÁNCI 
V KARLOVÝCH VARECH 
Ve dnech 28. a 29. února se uskutečnilo v Karlových Varech 

celostátní kolo V. ročníku pěvecké soutěže „Karlovarský skři-
vánek 2000" za účasti 47 okresů ČR. 

Z okresního kola v Havl. Brodě postoupily v obou kategoriích 
žákyně ZS Komenského ul. v Ledči n. S. Lucie Končelová (10 
let) a Eva Hoskovcová (12 let). Obě zpěvačky doprovázela na 
kytaru Zuzana Hrubá, žákyně 9. třídy této školy. 

Konkurence byla veliká, úroveň vysoká, protože do celostát-
ního kola bylo nominováno 180 vítězů okresních a regionálních 
kol. V obou kategoriích zvítězili Moraváci. Naše dívky si vyzpí-
valy pamětní list a digitální live nahrávku svého vystoupení na 
MC od sponzora - Českého rozhlasu Plzeň. Blahopřejeme jim 
a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho města. 

J. Kroutilová 

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK A SOKOL 
7. března 1850, tedy před 150 lety, se narodil Tomáš Masa-

ryk, syn panského služebníka, později zámečnický a kovářský 
učedník, gymnazijní student v Brně, student filozofie na univer-
zitě ve Vídni a v Lipsku. 

Tam se seznámil s Američankou Charlottou Garrigueovou 
a vzal si ji za manželku. Po cestách v Německu a Rusku se stal 
docentem na univerzitě ve Vídni, později profesorem na české 
univerzitě v Praze. Dvakrát vykonal vědecké a propagační cesty 
po Spojených státech amerických. V letech 1914 až 1918 byl ve-
doucím činitelem našeho zahraničního odboje v 1. světové válce. 
Vrátil se jako zvolený prezident Československé republiky a tuto 
funkci vykonával v letech 1918 až 1935. Zemřel 14. září 1937. 

Zahleďme se na Masaryka jako člověka. V kapse nosil nůž 
„křivák", jako pravý moravskoslovácký chlapec. Jako student 
byl pověstný svou odvahou a smělostí. Miloval vždy přátele 
a rozuměl zábavě, ale studoval mnoho a úporně. Již jako vyso-
koškolský student byl pověstný svou přímostí k sobě i jiným. 
0 svých citech nerad mluvil, vyjma sváteční chvíle. Jemně za-
krýval svou zvláštní mužnou plachost žertem a humornou po-
známkou. Vysoko cenil tělesnou kulturu osobní. Sám otužilý, 
střídmý, vždy miloval pohyb, sport, zdraví. V mládí byl vášni-
vým střelcem, chodil v Karpatech i na medvěda. V mladších le-
tech jezdil na kole, cvičil v Sokole a spoluzakládal sportovní 
klub Slavii. Byl vytrvalým chodcem a velmi rád si skočil přes 
rozkopané kanály na pražských ulicích. V dopise pro sokolský 
Památník prohlásil pravidelný tělocvik za svou denní potřebu. 
Byl výtečným jezdcem a o manévrech vyvolával senzaci mezi 
obyvatelstvem i vojskem nejen jako prezident, ale i jako dobrý 
kavalerista. 

Masaryk cvičil od svých 34 let postupně v Sokole Vídeň, 
v Sokole pražském a Sokole malostranském. Do Sokola přivedl 
1 manželku a čtyři děti. Propagoval pravidelné cvičení a říkal mu 
„sokolování". Zdravý pohyb využíval pro udržování kondice do 
svého vysokého věku. Vážil si Sokola pro zdatnost a zdraví, pro 
péči o tělesnou i mravní kulturu. Masaryk oceňoval, že sokolský 
náčelník Tyrš se vypracoval pravidelným tělocvikem z tělesně 
slaboučkého studenta na silnou atletickou postavu. Oba dva 

přednášeli na pražské univerzitě a vyzdvihovali podobné 
hodnoty důležité pro český národ. Byli si vědomi, že má-li malý 
národ v Evropě obstát, musí se mezi většími národy a státy tím 
více snažit. 

Zahraniční odboj, který Masaryk za 1. světové války vedl, byl 
založen na myšlenkách sokolských. Pomoc Sokola ocenil takto: 
„Bral jsem vždy doopravdy, co Sokol hlásal. Proto, když vypuk-
la válka, šel jsem hned k Scheinerovi (starostovi České obce so-
kolské). S ním jsem jednal také o financování zahraniční akce. 
Sokol ihned poskytl příspěvek na její začátky". Členové Sokola 
byli základem československé armády, vznikající v zahraničí 
ještě před zrodem samostatného státu. Na sokolském podkladě 
se zrodily čs. legie ve Francii, v Rusku a v Itálii. Sokol jim při-
spíval ideou, organizačně, ukázněností, zdatností a branností. 

Význam Sokola v legiích uznal T. G. Masaryk slovy: „Když 
jsme v Rusku tvořili legie, byla pro nás sokolská myšlenka jed-
nou z těch složek, ze kterých jsme budovali první čs. armádu. 
Vedle dávných tradic to byla sokolská idea, která nás vedla, 
a disciplína i řád sokolský, který jednotlivci znali a jemuž se po-
drobovali. Toto sokolství se vlilo do naší vítězné armády". 

Doplňme ještě další charakteristiku T. G. M.: V nejlepších 
mužných letech působil mocně nejen duševně, ale i krásným 
zjevem. Vysoký, pevné konstituce, mírně hubený, pohybů úseč-
ných a střídmých, ale ne tvrdých, řeči spíše zkratkové než boha-
té, s pohledem moudrým, pronikavým. Jeden zahraniční státník 
o něm po rozhovoru s Masarykem napsal: „Dokonalejšího, har-
moničtějšího typu člověka jsem v životě nepoznal. Je vznešený 
jako aristokrat a zároveň prostý jako selské dítě. Mluví odměře-
ně jako diplomat a zároveň tak upřímně, že mu můžeš číst v srd-
ci. V každé společnosti je na svém místě, ke každému je stejně 
přívětivý, u dítěte snižuje se k dětské prostodušnosti, u sedláka 
je sedlákem, u ministra státníkem. Radí vždy k mírným slovům, 
ale v očích mu čteš, že jeho vůle je pevná jako žula". 

V závěru dodejme jen stručně, že Masaryk byl člověk 
a prezident, který dokázal své sokolské smýšlení úspěšně spojit 
s politickým a státnickým posláním. 

Stanislav Matěj ek 



CENTRUM DDM 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

pořádá 
tradiční soutěž ve zpěvu pro žáky ze 

základních škol a příslušných ročníků 
víceletých gymnázií 

LEDEČSKÝ SLAVÍČEK 
- O CENU STAROSTY MĚSTA 

ve středu 5. dubna 2000 

od 13.00 hodin v sále DDM 

Věkové kategorie: 
I. 1 . - 3 . třídy 
II. 4. - 6. třídy, prima 
III. 7. - 9. třídy, sekunda, 

tercie, kvarta 
Kromě sólistů mohou soutěžit také dua 
vždy v odpovídající věkové kategorii. 

Doprovod na hudební nástroj je 
možný, ale hodnocen bude pouze 

pěvecký výkon. 
Soutěžící, kteří obsadí 1 . - 3 . místo 

v každé kategorii, obdrží diplom 
a cenu, ostatní si odnesou upomínkový 

list za účast. 
Soutěž není postupová. 

Vyvrcholením bude soutěž 
O CENU STAROSTY MĚSTA, 
kde budou oceněni tři nej lepší ze 

všech věkových kategorií. 
Srdečně zveme rodiče a pedagogy, 

kteří děti připravovali. 
M. Brožová 

SVAZ RYBÁŘI 
MO LEDEČ NAD SÁZAVOU 

p o ř á d á 

VÝROČNÍ ČLENSKOU 
SCHŮZI 

Na l|bári*ě 
V sefesttt 25. b f m m 

zahájení v 8.30 hodin. 

HLEDÁTE V LEDČI 
POZEMEK? 

Prodám v této lokalitě pozemek 
vhodný pro zahradu, pod lesem, 
směrem na Habrek cca 500 m2. 

Tel,: 0452/62 63 03 

HLEDÁM PRÁCI 
Pečovatelka se znalostmi ze zdravot-

nictví hledá práci, případně jako 
hospodyně se smyslem pro pořádek 

a s možností kvalitního vaření. 
Tel.; 0452/62 12 73 

NA JOSEFA STARTUJEME! 
Naše fotbalové áčko jistě v tento den nebude hledat pověstný Josefův grál, ale spíše 

formu, kterou tvrdou zimní přípravou pilovali doma i na soustředění ve Stokách, zej-
ména pak je nutné najít cestu jak v úvodním utkání jara přehrát fotbalisty z Kostelce 
nad Orlicí a nalít si tak sebevědomí do dalších bojů. Obojí bude jistě důležité už proto, 
že k zápasům nenastoupí střelec Braumber, který má zdravotní potíže. Divákům ne-
známými budou posily - Zeman z Havlíčkova Brodu a Jelínek ze Zruče. Tak chlapci -
šťastný jarní výkop! 

ROZPIS „A" MUŽSTVA TJ KOVOFINIŠ PRO JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE 

19.3. NE KF-Kostelec 15.00 

25.3. SO Polička - K F 15.00 

2. 4. NE KF - Načešice 16.30 

9. 4. NE Slatiňany-KF 16.30 

16. 4. NE KF - Přepychy 17.00 

23.4. NE KF-Skuteč 17.00 

30. 4. NE Lípa n. O. - KF 17.00 

7. 5. NE KF-Přelouč 17.00 

14. 5. NE D. Ú jezd -KF 17.00 

21. 5. NE KF-Králíky 17.00 

28. 5. NE Světlán. S . - KF 17.00 

4. 6. NE KF - Dobříkov 17.00 

11.6. NE AFK Chrudim-KF 17.00 

OK 

HÁZENKÁŘKY ZAHAJUJÍ 
JARNÍ SEZONU 

První duben se stane pro většinu ze sedmi družstev oddílu házené dnem, kdy zahájí 
svá jarní klání o mistrovské body ve druhé polovině sezony 1999-2000. Rádi bychom 
vás prostřednictvím Ledečských novin seznámili s programem našich družstev na do-
mácím hřišti tak, abyste i vy, nejen jako rodiče svých ratolestí, ale i jako naši příznivci, 
našli cestu na hřiště házené a přišli naše hráče povzbudit v neúprosných bojích o jarní 
mistrovské body. Vzledem k rozmarům dubnového počasí se naše družstva představí 
na domácím hřišti až 9. dubna, kdy se jako první představí družstvo mužů v utkání 
s Hradcem Králové v krajském přeboru. Termíny následujících utkání jsou pro jednot-
livé kategorie následující: 
15. 4. 2000 dorostenci, st. žáci a ml. žáci Ledeč n. S. - Jičín 

st. dorostenky 2. liga Ledeč n. S. - D H C Plzeň 
29. 4. 2000 st. dorostenky 2. liga Ledeč n. S. - Ústí n. L. 
6. 5. 2000 dorostenci, st. žáci a ml. žáci Ledeč n. S. - Pardubice 
13. 5. 2000 muži Ledeč n. S. - Havlíčkův Brod 

st. dorostenky 2. liga Ledeč n. S. - Baník Most 
20. 5. 2000 st. dorostenky 2. liga Ledeč n. S. - V Š Plzeň 
27. 5. 2000 muži Ledeč n. S. - Náchod 

dorostenci, st. žáci Ledeč n. S. - Železný Brod 
3. 6. 2000 muži, dorostenci Ledeč n. S. - Dvůr Králové 
10. 6. 2000 st. žáci Ledeč n. s. - Chrudim 

st. dorostenky 2. liga Ledeč n. s. - Astra Praha 

Věříme, že si co nejvíce z vás najde cestu na hřiště házené a přijde povzbudit přede-
vším naše mládežnická družstva a přispěje svým povzbuzováním k zisku mistrovských 
bodů. A když se to náhodou nepovede, doufáme, že si odnesete alespoň hezké sportov-
ní zážitky. Ing. Tůma 



Máme na tomto světě v podstatě jediný 
úkol: Podávat pomocnou ruku svému 
bližnímu, brát na sebe tíhu jeho osudu, 
podílet se na bídě druhého, a tak utrpení 
druhých přemáhat. 

Ladislav Boros 

Milí spoluobčané, 
pod patronací Děkanského úřadu 

v Ledči nad Sázavou bude uspořádána 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA. Tentokrát 
proběhne v termínu od 3. do 7. dubna 
v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. 
v přízemí děkanského úřadu. 

Předmětem sbírky bude ošacení, ložní 
prádlo, deky, spací pytle, bytový textil, 
obuv, hračky, dioptrické brýle, nádobí, 
drobné domácí předměty. 

Sbírka bude předána do střediska Dia-
konie v Úpici, která zajišťuje pomoc li-
dem v nouzi u nás i kdekoliv ve světě. 

Organizátoři prosí případné dárce 
o nutnost dodržení termínu sbírky. Před 
zahájením sbírky ani pozdější donáška, 
tzn. po 7. 4., nebude z organizačních dů-
vodů přebírána. J.V. 

M E S T S K E K I N O 
V R O C E 1999 

Celkový počet diváků: 7.038 
Počet uskutečněných představení: 158 
Počet představení zrušených pro ne-
účast diváků: 4 
Tržby: 276.269,- Kč 
Na český film poukázáno: 7.038,- Kč 
(1,- Kč z každé vstupenky) 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
15. 3. Kozlík Miloslav, Zahradní 745 
16. 3. Štěpánková Anna, J. Haška 603 
75. narozeniny 

6. 3. Hartová Josefa, Zd. Fibicha 781 
80. narozeniny 
4. 3. Horáčková Marie, J. Wolkera 834 

22. 3. Záviška Karel, Na Žižkově 369 
25. 3. Málková Vlasta, Zahrádecká 966 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
NAROZENI: 
15. 2. Kroužková Zuzana, Stínadla 1043 
18. 2. Martinek Lukáš, M. Majerové 924 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 
SVATBY: 

5.2. Mojžíšová Marcela 
Ledeč n. Sázavou 684 
Štěpánek David, Kouty 81 

5. 2. Trýbová Jitka, Ledeč n. S. 1046 
Časar Miroslav, Ledeč n. S. 865 

Novomanželům přejeme do společného ži-
vota hodně lásky, porozumění a spokoje-
nosti. 
ZEMŘELI: 

4. 2. Rajdl Jan (1916), Jiráskova 783 
11.2. Havlíček Jiří (1931), Lovčen 322 
11.2. Tichý Václav (1929) 

Zahrádecká 957 
11.2. Rainhartová Zdeňka (1927) 

Hradní 710 
16.2. Trtíková Marie (1928) 

Haškova 573 
17.2. Rýdl Antonín (1924) 

Nad Lesem 943 
18. 2. Hrušová Růžena (1915) 

Zoufalka II 1021 

PROGRAM KINA - duben 

1.4. HAMELE 
19.30 Milostný příběh 
4. 4. TRÁPENÍ MEDVÍDKA 

16.00 BRUMLY 
Pásmo pohádek pro děti 

6 4 SBĚRATEL KOSTÍ 
19.30 Napínavý film 
8 4. STAR WARS: EPIZODA I. 

19.30 (SKRYTÁ HROZBA) 
Úspěšný film v české řeči 

11 4. LOLITA 
19.30 Erotický filmový příběh 
13 4. T I K - T A K 
19.30 Dramatický milostný příběh 
15 4. GENERÁLOVA DCERA 
19.30 Americký kriminální thriller 

z vojenského prostředí 
18 4. WILD WILD WEST 
19.30 Fantastická komedie 
20.4. GO 
19.30 Úspěšná krimikomedie 
22. 4. PRCI, PRCI, PRCIČKY 
23. 4. Filmová komedie 
19.30 
25.4 BLBECK VEČEŘI 
17.30 Francouzská komedie 
19.30 
27. 4. ŽIVOT JE KRÁSNÝ 
19.30 Podmanivý příběh 
29. 4. ELIŠKA MÁ RÁDA 
19.30 DIVOČINU 

Komedie pro mlsné diváky 

STALO SE ROKU... 
1875 
Jako pojištění proti škodám z ohně daro-
vala banka Slavie z Prahy obci ledečské do 
užívání, dokud město Ledeč s kapitálem 
5.000 zlatých u této banky bude pojištěno 
proti škodám z ohně, jednu dvoukolovou 
stříkačku z továrny Lambert a spol. v Paří-
ži. Stříkačka byla dopravena do Ledče 5. 
března 1875. Byla odevzdána sboru dob-
rovolných hasičů, za přítomnosti svého 
velitele pana Jana Hasáka, kupce z čp. 142 
a podvelitele pana Josefa Freisbergra, ob-
chodníka z čp. 140. V neděli 7. března 
„odpůldne", konala se na ledě pod Mize-
rovem zkouška stříkačky, za přítomnosti 
lidu městského i vesnického. K všeobec-
nému uspokojení stříkačka obstála. 
1925 
10. března byla zastupitelstvem za před-
sednictví starosty pana Josefa Křivohlavé-
ho, propůjčena panu Antonínu Bajglovi -
zelináři, část pozemku u policejní strážni-
ce o rozměrech 2 x 3 metry k postavení ki-
osku. Pozemek propůjčen do odvolání za 
roční poplatek 10 korun za každý čtvereč-
ní metr. 
Církvi československé v Ledči byl zdarma 
postoupen pozemek o výměře 1.054 m2 

v Koželské ulici, tedy spáleniště po bývalé 
rolnické usedlosti, která patřila bývalému 
starostovi panu Janu Herešovi. Pozemku 
bude užito k postavení Husova sboru, tedy 
modlitebny. Zajímavostí tohoto rozhod-
nutí bylo, že návrh, aby byl pozemek po-
stoupen zdarma, podal Václav Žáček, 

,jinak dobrý příslušník církve římsko-ka-
tolické". 
V březnu 1925 byly také změněny názvy 
téměř všech ulic ve městě i náměstí dosta-
lo nový název - Riegrovo. 
1930 
4. března městské zastupitelstvo konalo 
mimořádnou schůzi k osmdesátinám pre-
zidenta T. G. Masaryka. Starosta Jan Há-
lek přednesl stručný životopis oslaven-
cův. Nakonec byla panu prezidentovi pro-
volána „třikrát sláva" a pan prezident byl 
jednomyslně zvolen čestným měšťanem 
zdejším. Při té příležitosti bylo věnováno 
mateřské škole 5.000 korun, muzeu 1.000, 
okrašlovacímu spolku 2.000 korun a chu-
dým města v březnu podpory v dvojnásob-
né výši. (Opakovalo se i v roce 1935, 
včetně čestného občanství pro pana prezi-
denta Masaryka). 
1935 
18. března bylo v zastupitelstvu města roz-
hodnuto, že v létě toho roku budou zpřís-
tupněny jeskyně na Hůrce. Musí však do 
té doby být opatřeny dřevěnými schody 
a elektrickým osvětlením. 
1940 
Od 4. března bylo nařízeno, aby všechna 
označení (tabulky), zejména policejního 
rázu, byla dvojjazyčná - tedy česko-ně-
mecká. 
V březnu proběhlo v okolí Ledče rozsáhlé 
pátrání gestapa po Janu Smudkovi, který 
v Kladně zastřelil německého četníka 
Kneistela. Za jeho dopadení byla vypsána 

odměna 120.000 korun. Upozornění F. S. 
z Dolního Města, že byl pachatel viděn ve 
Smrčné, se neprokázalo. Nakonec byl 
„upozorňující" gestapem zatčen pro kla-
mání úřadů. 
Ani rok 1940 se neobešel bez tragických 
událostí. Nejvíce otřásla městem nehoda, 
která se stala v místním pivovaře 16. břez-
na. Sladovnický František Pospíšil (z Pi-
vovarské ulice čp. 126) byl při řezání 
řezanky zachycen řemenem a smrtelně 
zraněn. Svému zranění podlehl při převo-
zu do nemocnice. 
14. března po náhlé oblevě zdvihly se na 
českých řekách ledy. Výjimkou nebyla ani 
Sázava. Od hotelu Koželužna až k želez-
niční zastávce Vilémovice vytvořila se 
mohutná ledová zástava. Teprve na Bílou 
sobotu - 23. března se tato uvolnila a znač-
ně zeslabené ledy odešly při docela malé 
vodě. S nimi bylo odplaveno hodně olší, 
které byly hned na počátku oblevy pohy-
bujícími se ledy vyvráceny. U Háje byla 
mezi ledovými krami vytlačenými na břeh 
nalezena mrtvola sebevraha. Byl to žid 
Tausig z Vídně. 
1945 
V první polovině března přicházejí do 
města první němečtí uprchlíci z fronto-
vých území. Městu je dán příkaz k jejich 
ubytování. Jsou ubytováni v soulaomí, 
v sokolovně a ve školách. Žactvu byly dá-
vány jen domácí úkoly. Jakmile dovolova-
lo počasí, vyučovalo se ve dvorech 
i v přírodě. OK 
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