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Veselé jarní přeháňky 
a první boží duha nad krajinou! 
Rozsívku složil hospodář 
a důvěřivě 
obchází půdu, do níž sil. 

Snad přijdou mrazy. 
Ale setba svatá se neporuší. 
Neb zákon jediný je klíčiti a růst, 
růst za bouří a nepohody 
všemu navzdory. 

ČTĚTE NA STRANĚ... 
Měsíc na radnici str. 3 
Registr vozidel str. 4 
Na bidýlko? str. 5 
Kožlí str. 7-8 
Stromy a lidé str. 11 

DEN MATEK 

Ve středu 5. května 2004 
se od 13.30 hodin v sále 

místní sokolovny uskuteční 
celoměstská oslava Dne 

matek. Srdečně Vás zveme 
na přátelské posezení 

s programem dětí z mateřské 
školy, základní školy 

a základní umělecké školy 

Chystané akce 
15. 4. 2004 - návštěva ministra 
průmyslu a obchodu Milana Urbana 
od 15.00 hodin (pořádá ČSSD) 

21.4. 2004 - veřejné zasedání 
zastupitelstva města od 16.00 hodin 

22. 4. 2004 - valná hromada Svazku 
obcí mikroregionu Ledečsko od 
14.00 hodin 

27. 4. 2004 - návštěva předsedy 
rozpočtového výboru PS ing. 
Miroslava Kalouska 
(pořádá Hospodářská komora) 

-sv-

D U B E N 
Co by to bylo za duben, aby jaro 

nevyvedl aprílem, nebo - Jaro má 
sedmero druhů počasí, v dubnu však 
žádné neschází. A ještě lakonické 
- Dubnové počasí nevyslovíš. 

Pokud na neutěšené 
počasí nadáváte i vy, 
vezměte si raději pří-
klad z našich předků, 
kteří i při špatném 
počasí doufali, že to 
k něčemu bude. Lido-
vá moudrost například 
praví, že bude-li Zele-
ný čtvrtek bílý, bude 
teplé léto. Když pak je na Velký pá-
tek vláha, úrodu zmáhá. Nebo také 
déšť na Velký pátek rozmnožuje 
statek, či Velký pátek deštivý dělá 

rok příznivý. Celkově pak platí, že 
když na Velikonoce slunce hasne, 
tedy prší a je zataženo, louky sucho 
mají a v létě bude hezky. Na druhou 
stranu je tu podle pranostik varová-

ní, že déšť na neděli 
velikonoční zvěstuje 
deštivé neděle až 
do letnic, tedy sedm 
týdnů. Pokud na tyto 
pranostiky nevěříte, 
zacinkejte si ve čtvr-
tek před Velikonoce-
mi v kapse mincemi. 
Platí totiž, že když 

zvony naposledy zní, než odletí do 
Říma, cinkej penězi v kapse, aby se 
tě držely. 

ok 

Starosta města pan Stanislav Vrba a poslanec PS ČR pan ing. Petr Zgarba (ČSSD) 
předstoupili v pondělí dne 29. 3. 2004 ve 14.00 hodin společně s místostarostou pa-
nem Jaroslavem Doležalem a asistentem poslance, panem Zdeňkem Chladem před 
novináře se zprávou, že potřebné finance na rekonstrukci ledečského mostu přes Sáza-
vu, kterou má kraj Vysočina již dokumentačně připravenou, budou výkonným výborem 
státního Fondu dopravní infrastruktury schváleny. Nic tedy již nebrání tomu, aby tato 
investiční akce kraje mohla být letos realizována. 

-sv-



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou kona-
ného dne 3. března 2004 

RM bere na vědomí informaci vedoucího OŠKT 
p. Kubáta ve věci možnosti získání grantu z Fon-
du Vysočiny z programu na podporu kulturních 
aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví 
muzeí a galerií kraje „KLENOTNICE 2004" 
pro místní muzeum s tím, aby případnou žádost 
podala společnost Hrad s.r.o. Ledeč nad Sázavou, 
v níž je muzeum zahrnuto. 
RM v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění stano-
vuje, že výkonem občanských obřadů - uzavírání 
sňatků s právem užívání závěsného odznaku se 
státním znakem ČR jsou pověřeny tyto další oso-
by: Ing. Zdeněk Tůma, člen zastupitelstva města 
a Karel Urban, člen zastupitelstva města. 
5.2004/2RM-jm) Rada Města Ledeč nad Sázavou 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/ 
2000 Sb., o obcích v platném znění jmenuje ko-
misi pro výběr nejvýhodnější nabídky přijetí úvě-
ru na akci „Sportovní centrum - Ledová plocha 
Ledeč nad Sázavou" ve složení: Jaroslav Doležal, 
Jaroslav Poborský, Ing. Zdeněk Tůma, Karel 
Urban, Otto Vopěnka, Stanislav Vrba, MVDr. 
Pavel Vrbka a Ing. Pavel Nácovský. 
RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje výměnu 
okna v zubní laboratoři v budově polikliniky 
v Ledči nad Sázavou ve smyslu žádosti MUDr. 
Jaroslava Kroutila ze dne 27. 2. 2004 s tím, že 
výměna bude hrazena z hospodářské činnosti 
města. 
RM schvaluje dodatek k usnesení č. 4.2004/ 
28RM-s) ze dne 16. 2. 2004 tohoto znění: „v pří-
padě, že bude paní Helena Vojířová řádně plnit 
povinnosti nájemníka, bude jí nájemní smlouva 
k bytu č. 6, ul. Hlaváčova čp. 562 v Ledči nad 
Sázavou prodloužena po 28. 2. 2005 na dobu 
neurčitou". 
RM v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění souhlasí s udě-
lením povolení vstupu na pozemky v majetku 
Města parc.č. 864/1 a 864/2 pro firmu Projekt -
sdružení Ing. Kovandová, Světlá nad Sázavou, 
za účelem průzkumů a měření pro zpracování 
projektové dokumentace na akci „Přístavba 
tělocvičny s učebnami při VOŠ a ISŠS Ledeč 
nad Sázavou. 
RM vzala na vědomí žádost Sboru církve 
adventistů sedmého dne, Ledeč nad Sázavou 
ze dne 1. 3. 2004. Rada města není opráv-
něna k udělení výjimky z obecně závazné 
vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 5/2003 
o místních poplatcích. V předmětné záležitosti se 
sbor odkazuje na příslušného správce poplatku 
s tím, že rada města doporučuje kladné vyřízení 
žádosti. 
RM ukládá vedoucímu OVÚPaŽP Ing. Dvo-
řákovi jednat s firmou .A.S.A. Dačice s.r.o. 
o doplnění systému organizování svozu objemné-
ho a nebezpečného odpadu o optimalizaci počtu 

sběrných míst a způsobu organizování svozu 
a zajištění průjezdu ulic po skončení sběrového 
týdne. 
RM ukládá vedoucí investičního oddělení pí Ču-
banové prověřit stav pozemků pare. č. 2330 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou s ohledem na záměr výstavby 
kulturního domu, zejména platnost předmětného 
stavebního povolení. 
RM ukládá místostarostvi p. Doležalovi a vedou-
cí investičního oddělení pí Čubanové prověřit 
opodstatnění žádosti správce domu čp. 784-5 ul. 
A. Jiráska na opravu chodníku, úpravy popelni-
cových přístřešků a rozšíření parkoviště. Návrh 
na řešení projednat s jednatelem TS Ledeč nad 
Sázavou s.r.o a předložit na příští zasedání RM 
k projednání. 
RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění ukládá vedoucímu 
ekonomického odboru Ing. Nácovskému projed-
nat obnovení počítačové sítě a zakoupení progra-
mu k systému kritických bodů pro školní jídelnu 
ve smyslu žádosti ze dne 2. 2. 2004 se zástupci 
Základní školy Ledeč nad Sázavou včetně řešení 
financování (rozpočet ZŠ nebo Města). 
RM ukládá vedoucímu OŠKT p. Kubátovi zjistit, 
zda bylo zažádáno o výjimku na ministerstvu 
školství, kultury a tělovýchovy pro rozšíření 
kapacity Mateřské školy Ledeč nad Sázavou. 
RM odkládá rozhodnutí ve věci žádosti TJ Sokol 
Ledeč nad Sázavou ze dne 12. 2. 2004 o souhlas 
s vybudováním tenisového kurtu na pozemku 
pare. č. 2330 v k.ú. Ledeč nad Sázavou na příští 
zasedání RM. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou kona-
ného dne 22. března 2004 

RM bere na vědomí splnění úkolu č. 3.2004/ 
8RM-u) zjednání rady města dne 28. 1. 2004 ve 
věci zpracování přehledu výdajů spojených s čin-
ností TS Ledeč nad Sázavou podle jednotlivých 
kapitol za 5 - 10 let. 
RM na vědomí podkladový materiál předložený 
vedoucím Informačního centra Ledeč nad Sá-
zavou panem Plevou ve věci vydání průvodce 
„Mikroregion Ledečsko". 
RM na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje p Zdeňku 
Slepičkovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
č. 1/2 v ul. Čechova čp. 77 v Ledči nad Sázavou 
na dobu určitou od 1. 4. 2004 do 30. 6.2004 s tím, 
že během této doby uhradí dlužnou částku za ná-
jem a služby spojené s užíváním bytu. 
RM v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí 
nabídky firmy Irena Dundychová, Sadovnictví 
a krajinářství, npor. Jana Lašky 3095, Havlíčkův 
Brod na zpracování dokumentace na akci „Re-
generace Husova náměstí v Ledči nad Sázavou" 
za cenu 19.000,— Kč, která bude hrazena z pro-
středků vyčleněných v rozpočtu Města na rok 
2004 pro odbor správy majetku Města a investic 
(projekty). 

RM v souladu § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění posoudila a vyhodnotila 
druhé kolo nabídek na akci „Údržba travnatých 
ploch v Ledči nad Sázavou" s tím, že jako vítěz-
nou nabídku schvaluje nabídku firmy TS Ledeč 
nad Sázavou s.r.o. 
RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje provedení 
prohlídky skály u Vinárny pod hradem se zástup-
ci TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. za účelem dohody 
zabezpečovacích prací se zajištěním cenové na-
bídky. 
RM schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o za-
bezpečení požární ochrany ve městě Ledeč nad 
Sázavou řešící finanční příspěvek 300.000,- Kč 
na zařízení odsávání výfukových plynů v HZS 
Ledeč nad Sázavou v souladu s usnesením ZM č. 
1.2004/3ZM-S). 
RM schvaluje zrušení pronájmu hrobového 
místa kolumbária č. 10 na novém hřbitově 
a provedení vsypu na vsypovou loučku v Ledči 
nad Sázavou. 
RM doporučuje ZM schválit záměr Města od-
prodat nebytový prostor kotelny v domě čp. 603 
- 5 v ulici J. Haška do vlastnictví Společenství 
vlastníků bytů v domě čp. 603 - 5 v ulici J. Haška 
v Ledči nad Sázavou za 50 % odhadní ceny (tj. 
74.400,-- Kč) za předpokladu, že bude nová tech-
nologie kotelny provozována na ušlechtilá paliva, 
s tím, že s firmou ATOS s.r.o. Ledeč nad Sázavou 
bude uzavřena dohoda o demontáži stávající tech-
nologie a montáži technologie nové v režii firmy 
ATOS. s.r.o. Ledeč nad Sázavou. 
RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění doporučuje ZM 
schválení bezúplatného převodu pozemků parc.č. 
307 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a parc.č. 247/2 
v k.ú. Vrbka od Římskokatolické farnosti - dě-
kanství Ledeč nad Sázavou. 
RM ukládá místostarostovi p. Doležalovi 
a vedoucímu OVÚP Ing. Dvořákovi jednat 
s jednatelem TS Ledeč nad Sázavou s.r.o 
panem Ptáčníkem o podmínkách smlouvy 
o dílo na „Údržbu travnatých ploch v Ledči nad 
Sázavou". 
RM ukládá místostarostovi p. Doležalovi a ve-
doucí investičního oddělení pí Čubanové projed-
nat návrh na zřízení parkoviště v ulici Zd. Fibicha 
na pozemku p.č. 2136/1 s obyvateli dotčených 
domů, včetně návrhu na odstranění pískoviště. 
RM ukládá starostovi města p. Vrbovi jednat 
s Ing. Kerhartem o snížení ceny za výkup pozem-
ku pare. č. 1636 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
RM neschvaluje požadavek neformálního sdru-
žení Přátelé tichého dotyku na zproštění správ-
ního poplatku ze vstupného dle Obecně závazné 
vyhlášky města č. 5/2003 o místních poplatcích, 
stejně tak jako požadovaný příspěvek 2000,- Kč 
na úhradu pro účinkujícího Jana Kryla. 
RM zamítá žádost pí Žatečkové, bytem Nová Ves 
čp. 108, ze dne 11.3. 2004 o odprodej či proná-
jem nebytových prostor v čp. 60, Husovo náměstí 
v Ledči nad Sázavou. 

OZNÁMENI O VYHLÁŠENI VYBEROVEHO RIZENI 
Starosta měs t a Ledeč nad Sázavou 
v sou ladu s §7 ods t . l p í sm.3 zákona č .312/ 
2002 Sb. vyh la šu j e d n e 1. 4. 2004 výbě rové 
ř ízení na funkc i 

Tajemník Městského úřadu Ledeč 
nad Sázavou 
P ř e d p o k l a d y a p o ž a d a v k y : 
- o b č a n Č e s k é republ iky, popř ípadě cizí 

státní o b č a n s t rva lým p o b y t e m v Č R 
- dosažen í v ě k u 18 let 
- způsobi los t k p r á v n í m ú k o n ů m 
- b e z ú h o n n o s t dle § 4 odst . 2 zákona 

č. 312 /2002 Sb. 
- lustrační osvědčen í d le § 4 z á k o n a 

č. 451 /1991 Sb. 
- zna los t j e d n a c í h o j a z y k a 
- tří letá p raxe ve f u n k c i vedouc í zaměs tna -

nec n e b o př i v ý k o n u správních č innost í 
v p r a c o v n í m p o m ě r u k ú z e m n í m u samo-
s p r á v n é m u celku n e b o při v ý k o n u státní 
správy v p r a c o v n í m nebo s lužebn ím 

poměru ke státu nebo č len zas tupi te ls tva 
ú z e m n í h o s amosp rávného celku d louhodo-
bě uvo lněný pro v ý k o n této f u n k c e 

Délka p raxe m u s í bý t sp lněna v p růběhu 8 let 
bezpros t ředně p ředcháze j í c ích j m e n o v á n í do 
funkce . Splnění p ř edpok ladů p raxe p r o k a z u j e 
z á j e m c e čes tným proh lášen ím. 

Přih láška mus í obsahovat : 
- j m é n o , p ř í jmen í a titul uchazeče , 
- da tum a mís to na rozen í uchazeče , 
- státní př ís lušnost uchazeče , 
- mís to t rvalého poby tu uchazeče , 
- číslo občanského p růkazu nebo číslo 

dok ladu o povolen í k poby tu 
- da tum a podp i s uchazeče 

K přihlášce př ipoj í uchazeč tyto dok lady: 
- ž ivotopis , ve k t e r ém se u v e d o u úda j e 

o dosavadních zaměs tnán ích a o odborných 
znalos tech a dovednos tech týkaj íc ích se 
správních činnost í , 

- výpis z ev idence Rejs t ř íku trestů ne 
starší než 3 měs íce , u cizích státních 
př ís lušníků též o b d o b n ý doklad či čes tné 
proh lášen í 

- ově řená kopie d o k l a d u o ne jvyšš ím 
dosaženém vzdělán í 

Platová tř ída: 11 dle př í lohy č. 4 z á k o n a 
č. 330 /2003 Sb. 

Lhůta pro podání přihlášek: 
do 20. d u b n a 2004 14.00 hodin 

Způsob a míst podání: 
p í s e m n ě na poda te lnu M ě s t s k é h o úřadu 
L e d e č n.S. 

Adresa: 
M ě s t s k ý úřad Ledeč nad Sázavou , 
H u s o v o náměs t í 7, P S Č 5 8 4 01 
- obá lky označi t t ex t em „ T A J E M N Í K " 

Stanislav Vrba 
starosta města 

2 im&Kf iwíwy 



Měsíc na radnici 
• Od 25. února 2004 vykonávám z rozhodnutí zastupitelstva města funkci starosty. 
První moje kroky na radnici vedly do kanceláře starosty a místostarosty. S oběma 
kolegy separátně jsem hned druhý den 26. února v 9 hodin ráno absolvoval osobní 
přátelské pohovory, ve kterých jsme si vyměnili názory na průběh a výsledek jednání 
zastupitelstva a důvody jejich odvolání. Ke cti obou kolegů musím poznamenat, že 
tyto rozhovory proběhly v upřímném a korektním duchu, bez výčitek a invektiv. Brzy 
z mé strany dojde i na poděkování za jejich práci. 

• Ten den mě čekaly již první úkony starosty při podpisu smluv nesvéprávných 
pacientů ÚSP Háj, jednání s ing. Bártou - vedoucím správního odboru, jednání 
s paní Štěpánkovou - vedoucí finančního oddělení a s ing. Nácovským - vedoucím 
ekonomického odboru. Po třech hodinách jsem radnici opustil a navštívil svého 
nového kolegu, místostarostu Jaroslava Doležala v jeho dílně a poté se vrátil na 
své pracoviště projektanta ve firmě GANES. Během dne jsem poskytl telefonické 
rozhovory ČTK, rádiu Vysočina a Jihlavským listům. 

• Druhý den v pátek 27. 2. 2004 jsem v úřadu mohl strávit pouze jednu hodinu po 
ránu, ta patřila osobnímu rozhovoru s tajemnicí městského úřadu paní Kubistovou 
a s vedoucím kanceláře starosty panem Kubátem. Zbytek dne jsem musel vyřizovat 
osobní a pracovní záležitostí vyvolané náhlými změnami v mém životě. 
• V sobotu 28. 2. 2004 jsem přijal pozvání na výroční schůzi chovatelů, kde jsem 
poprvé oficiálně vystupoval na veřejnosti ve funkci starosty a byl přivítán příjemným 
potleskem. V podvečer jsem pak poskytl hodinový neformální rozhovor redakci 
Šepťáku. 

• Naštěstí měl únor jeden den navíc, a tak jsem mohl celou neděli až do pozdního 
večera věnovat dokončení práce ve firmě GANES, úklidu a předávání pracoviště. 
• V pondělí 1. března v 7.00 hodin jsem nastoupil do práce starosty. Převzal jsem od 
svého předchůdce protokolárně inventář kanceláře, s povděkem vyslechl jeho rady 
a upozornění a pustil se do práce. V 8.00 hodin porada vedení, v 9.00 hodin jednání 
s tajemnicí, zbytek dne jsem pracoval na kontrole usnesení zastupitelstva města, 
přípravě podkladů pro jednání rady města, přípravě článků pro Ledečské noviny 
a zkusil si řadu podpisů a jednání. 

• Od úterý 2. února mě na radnici doplňuje jako místostarosta pan Jaroslav Doležal. 
Předstoupili jsme po ránu společně před celý kolektiv pracovníků městského úřadu, 
představili se jim a vyzvali je ke svědomité a ochotné práci pro veřejnost. „Každého, 
byť nepříjemného občana, je třeba přijmout s úsměvem a ochotou," řekl jsem všem 
na radnici. 
• Ve středu 3. března jsem poprvé řídil zasedání městské rady, v pátek 5. března 
navštívil radnici ve Světlé n. S., v sobotu 6. března zavítal na schůzi rybářů a poté 
poprvé oddával, v pondělí 8. března jsme s místostarostou rozdali všem ženám na 
radnici po růži, v úterý 9. března jsem uctil krátkým projevem ve smuteční síni 
památku pana Tejkala a ve čtvrtek 18. března předával ceny vítězům recitační soutěže 
v Domě dětí a sám si též zarecitoval. 

• Následovala řada jednání, stovky podpisů, desítky rozhodnutí, několik 
služebních cest, několik setkání s novináři a každodenní spolupráce a konzultace 
s místostarostou. 

• Důležité jednání jsme společně absolvovali dne 17. března na kraji Vysočina, 
kam jsme se dostavili na požádání hejtmana. S úsměvem a vztyčenou hlavou jsme 
přednesli panu hejtmanovi a jeho náměstkům naše priority: výstavba zimního 
stadionu, rekonstrukce mostu, získání budov v majetku státu do majetku města, 
souhlasili s přístavbou tělocvičny, s učebnami pro střední školu. 

• Neméně důležitá jednání jsme vedli postupně se zástupci VČE, zástupci VaK, 
s plynaři, firmou ATOS, firmou LECOM, panem poslancem Petrem Zgarbou, navštívili 
jsme Pozemkový fond, Katastrální úřad, pobočky bankovních ústavů, Ministerstvo 
financí, Ministerstvo životního prostředí, ředitelku Krajského úřadu, Úřad práce, 
krajské hasiče, přijali jsme ředitele všech ledečských škol, nového ředitele Správy 
a údržby silnic, jednatele několika ledečských firem a řadu ledečských občanů. 
Celkem kanceláří starosty prošlo během měsíce přes 100 návštěv. Nezapomněli jsme 
ani na setkání starostů okolních obcí. 

• Vše s úsměvem, vše společně, sebevědomě, otevřeně a vstřícně. Po měsíci 
seznamování, představování a oťukávání budou následovat dny tvrdé práce. Musíme 
řešit patovou situaci v mikroregionu Ledečsko, zúřadovat výběrové řízení na 
tajemníka městského úřadu, provést organizační změny u společností zřizovaných 
městem, zahájit výstavbu zimního stadionu, dokončit rekonstrukci Husova náměstí 
a protlačit rekonstrukci mostu. V letošním roce by měly v našem městě proběhnout 
nové investiční akce v rozsahu 100 mil. korun! To bude prubířským kamenem 
schopnosti a sil nás všech. Tak jdeme na to. 

Stanislav Vrba 
starosta města 

Pozvánka na setkání 
s ministrem 

Dne 15. dubna navštíví v odpoled-
ních hodinách Ledeč nad Sázavou 
ministr průmyslu a obchodu Milan 
Urban. Nejdříve se zastaví v někte-
rém z místních podniků a poté od 
16.00 hodin se uskuteční veřejná 
beseda v zasedacím sále městské-
ho úřadu. Tímto si na setkání s mi-
nistrem dovolujeme pozvat nejenom 
širokou podnikatelskou veřejnost. 
Máte-li připomínky ke zpřísnění 
podmínek pro živnostníky, k vývoji 
nezaměstnanosti, ke způsobu pod-
pory malých a středních podnikatelů 
apod., přijďte je říci nahlas. Srdečně 
zvou pořadatelé. 

před námi 
DNY ZDRAVÍ za námi 

Divný nadpis! Za námi DNY ZDRAVÍ? Před 
námi DNY ZDRAVÍ? Co tedy platí? Zdá se, že 
obojí. 

Březnová akce pro naše město „Dny zdraví" je 
minulostí. Za námi je série přednášek o zdravém 
životním stylu. A tak doufám, že před námi, kteří 
jsme se jich zúčastnili, jsou dny zdraví s malým 
„d", které přinese teď už sám život. Od odborní-
ků se nám dostal dostatek inspirativních informa-
cí, které teď jen zbývá vyzkoušet v praxi. Jaro je 
pro nový začátek jako stvořené! 
Ohlédnutí za Dny zdraví: 

Podle ohlasů vás, kteří jste cyklus přednášek 
navštívili a podělili se s námi o vaše dojmy, ať 
už osobně nebo pomocí anket, byly Dny zdraví 
přínosné. Jako nejúspěšnější byla hodnocena 
praktická část „Zdravé vaření". Kuchaři spol. 
Countrylife vařili na téma tofu a jak ochutnávka, 
tak atmosféra byla výborná. Přednáškou s největ-
ší účastí byla přednáška pana CSc.,MUDr. Sla-
víčka, při které shodou okolností došlo k záměně 
tématu, za což se vám, kteří jste nabyli dojmu, 
že jste byli podvedeni, touto cestou ještě jednou 
velice omlouváme. „I mistr tesař se někdy utne" 
a jak řekl filozof: „Mýlit se je lidské, odpouštět 
božské". A tak doufáme, že na nás nezanevřete 
a za rok dáte svou přízní panu docentovi šanci na 
„nápravu" a nebo si alespoň znovu přijdete dát 
přeměřit hodnoty BMI, tlaku, cukru a choleste-
rolu. Napřesrok bychom pozvali rádi nejen jeho, 
třeba s onou plánovanou „výživou", ale znovu 
i pány kuchaře R. Uhrina a J. Bezrouka. Neméně 
zajímavá však byla i přednáška pana Ing. Žižky 
o vlivu živ. stylu na psychiku a Ing. Horeličanové 
o použití vody jako léčebného prostředku. Chce-
me proto tímto všem přednášejícím poděkovat. 

Poděkování patří také MÚ v Ledči n. Sáz. a sta-
rostovi města Ledče panu Vrbovi, který věnoval 
přednášejícím knižní dary a významnou měrou 
vypomohl při propagaci celé akce. Děkujeme. 

Děkujeme i vám, kteří jste s námi Dny zdraví 
prožili a věříme, že získané informace i doved-
nosti vám v budoucnu přinesou to pravé „ovoce" 
v podobě pevnějšího zdraví a hodnotnějšího 
života. 
Pořadatelé: spol Život a zdraví a sbor CASD 
v Ledči n. S. 
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INFORMACE REGISTRU VOZIDEL 
Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Ev-
ropské unii v platnost nabývá účinnosti zákon č. 103/2004 Sb., 
který novelizuje zákon č. 56/200lSb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. 

Tato novela reaguje na náš vstup do Evropské unie. Pro vlastní-
ky motorových vozidel jsou nejdůležitější následující změny: 

1) s žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru musí vlastník 
motorového vozidla a přípojného vozidla předložit i doklad 
o jeho likvidaci vydaný osobou oprávněnou podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Lze předložit i doklad vydaný oprávněnou osobou členské-
ho státu Evropské unie - v tomto případě musí žadatel počí-
tat s tím, že si registr vozidel může vyžádat překlad a bude 
muset prověřit oprávnění. 

2) trvalým vyřazením z registru vozidel zaniká technická 
způsobilost silničního motorového a přípojného vozidla 
a technický průkaz bude označen jako neplatný. Znovuza-
evidování tohoto vozidla již nebude možné. 

Další změny se týkají výrobců vozidel, dovozců vozidel, členů 
diplomatických misí a provozovatelů stanic technické kontro-
iy-
U stanic technické kontroly je nej důležitější změna v tom, že na 
udělení oprávnění k provozování není právní nárok a krajský 
úřad ho udělí jen tehdy, je-li záměr v souladu se stanoveným 
způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi 
stanic technické kontroly. 

Poznámka k likvidaci autovraků: 

Dle § 37 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je každý, 
kdo se zbavuje auto vraku, povinen jej předat pouze osobám, 
které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu autovraků. 

Provozovatel zařízení je povinen předávající osobě vystavit 
písemné potvrzení o převzetí autovraku s náležitostmi uvede-
nými v příloze č. 17 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

V praxi to znamená i to, že občan, pokud není držitelem toho-
to oprávnění, nemůže sám provádět demontáž a likvidaci 
autovraku. 

Na území kraje Vysočina je tímto provozovatelem pouze: 

Autovrakoviště-autodoprava 
Kořínek-Nohejl 
Golčův Jeníkov 
Tel. 569 442 426 

Autovrak lze předat k likvidaci i provozovatelům takovýchto 
zařízení v ostatních krajích, kteří mají oprávnění pro provoz 
vydané příslušným krajským úřadem. 

Veškeré informace k likvidaci autovraků poskytne Odbor 
životního prostředí Městského úřadu Světlá nad Sázavou, tel. 
569 496 644. 

INFORMACE REGISTRU ŘIDIČŮ 
Výměna řidičských průkazů a vydávání řidičského 

průkazu podle vzoru Evropských společenství 
V České republice se bude po jejím vstupu do Evropské 

unie, tj. po 1. květnu 2004, vydávat nový řidičský průkaz 
podle vzoru Evropských společenství v provedení plas-
tové karty. 

Nově vydávaný řidičský průkaz České republiky podle 
vzoru Evropských společenství bude typu plastové karty 
o velikosti 54 x 86 mm, tj. pro představu velikost telefon-
ních nebo bankovních karet. Bude růžovomodré barvy 
a označen nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ RE-
PUBLIKA", logem Evropské unie a rozeznávacím zna-
kem vydávajícího státu „CZ". Údaje vytištěné na součas-
ném i novém řidičském průkazu jsou téměř totožné, nově 
bude digitalizována fotografie a podpis. Řidičský průkaz 
bude uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie 
a podobně jako současně vydávaný typ řidičského průka-
zu i v ostatních státech „Úmluv". Řidičský průkaz bude 
vydáván na dobu 10 let z důvodu životnosti a čitelnosti 
plastové karty a nebo na dobu kratší z důvodu omezení 
odborné nebo zdravotní způsobilosti řidiče. 

Výroba nového řidičského průkazu bude probíhat cen-
tralizovaným způsobem, obdobně jako je tomu u občan-
ských průkazů a cestovních dokladů. Občan podá žádost 
na předepsaném tiskopisu na příslušném obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností (Městský úřad, registr řidi-
čů Světlá n.S.) a rovněž zde si do 20 dní řidičský průkaz 

vyzvedne. Pokud se stane, že řidič ztratí řidičský průkaz, 
bude mu do doby vydání nového řidičského průkazu vy-
staveno úřadem dočasné potvrzení, na základě kterého 
bude moci řídit vozidlo na území České republiky. 

Stávající řidičské průkazy (vydané od 1. 7. 1964 do 
30. 4. 2004) budou i nadále platné, a to ve všech člen-
ských státech Evropské unie. Jejich výměna bude časově 
rozložena do termínů uvedených v tabulce. 

Řidičský průkaz vydáván 
o d - d o 

Návrh povinné 
výměny do: 

1.7.1964-31.12.1986 31.12.2007 
1.1.1987 -31.12.1991 31.12.2007 
1.1.1992-31.12.1993 31.12.2007 
1.1.1994-31.12.1996 31.12.2010 
1.1.1997-31.12.2000 31.12.2010 
1.1.2001 -30.4.2004 31.12.2013 

Tyto termíny jsou obsaženy v návrhu novely zákona 
o provozu na pozemních komunikacích, který v současné 
době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu 
České republiky. 

Výměna řidičského průkazu nebude zpoplatněna, 
protože se jedná o povinnou výměnu ze zákona. 

Městský úřad - Odbor dopravy 
Světlá nad Sázavou 
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LAVIČKA NEBO BIDÝLKO? 

Zdá se, že Ledeč má v kraji zase jeden 
primát. Bohužel to není nic ke chlubení. 
Možná, že js te si už ke konci loňského 
léta všimli nového místního fenoménu 
naší mládeže, totiž nestandardního 
používání laviček na Husově náměstí. 
V praxi to vypadá tak, že si mladý trouba 
stoupne na sedák a posadí se na opěra-
dlo, aby tak demonstroval svou blbost. 
Nic nevadí, že takový posez musí být 
krajně nepohodlný, hlavně že j sem vidět 
a ukázat veřejnosti, co si mohu dovolit. 
N ic naplat , milí senioři , že si budete 
chtít hřát kosti na lavičkách v paprs-
cích j a rn ího s luníčka, neposadí se tu 
ani teta s těžkou taškou, ani maminka 
s kočárkem, pro tože lavičku pokrývá 
vrstva bahna a m n o h d e j e také prošláp-
nutá ( o p r a v a takové lavičky stojí na ti-
síc korun) od nevychovaných hlupáků, 
k terým chybí ne jzák ladně jš í návyky 
a vychování . 

Zaj ímalo mě, co na takové chování 
říká odborník - psycholožka. V peda-
gogickém centru j s em se dozvěděl, že 
podobné chování může nastat v pu-

bertě, kdy takový mlaďas manifestuje 
bouřlivě a často nevyváženě snahy 
o seberealizaci - „teď jsem tu já, koukně-
te se" (proto ono vyvýšené bidýlko). Paní 
doktorka přidala ještě pár odborností, 
kterými vás nehodlám zatěžovat. Vývo-
jové etapy lidského života chápu, neboť 
j sem jich už pěknou řádku absolvoval 
a j sem ochoten mládí leccos tolerovat, 
ale agresivitu, drzost a neomalenost ne. 
A to by měli dělat všichni, kteří s podob-
ným chování mládeže přijdou do styku. 
Své nezastupitelné místo tu má rodina, 
škola i veřejnost. Kam asi naši mladí 
polezou na podzim, když j im takové 
chování budeme tolerovat? 

Dávám za pravdu paní psycholožce 
v tom, že puberta j e pro okolí dost ne-
snesitelná a musíme ji v určitých mezích 
„přetrpět". V našich krajích by měla kon-
čit zhruba třináctým rokem, ale j á vidím 
na bidýlku i studenty výběrových škol, 
u nichž by tento biologický proces měl 
být dávno u konce a bohužel i starší 
věkové skupiny - u nich byl zřejmě 
zmíněnou nedokončenou pubertou vývoj 
definitivně ukončen. 

Připomeňme si, že lavice je obvykle 
delší prosté sedadlo pro několik osob, 
často s opěradlem (také by mohla v Led-
či být varianta kolektivního sedadla bez 
této vymožeností), kterou si lidé už od 
románského období nejen chránili, po-
važovali si j í , ale také dokonce zdobili. 
Takže si, vážení spoluobčané, laviček 
také považujme a smetejme z opěradel 
tohoto prostého sedadla všechny puber-
ťáky, ať už ty pravé nebo věčné. 

ok 

K Františkovi Steinerovi 
Zprávu o jeho skonu jsem přijal se smutkem. Měl jsem tu čest se s ním znát a pak jsme si 

vyměnili nejeden dopis. Tak se také podělím o několik vzpomínek. 
Předně bude zajímavé si povědět podrobněji o jeho působení na ostrově St. Thomas. Pro 

mne jako filatelistu to byla velice zajímavá a exotická oblast. Adresu měl ve správním středisku 
městě Charlotta Amalia na ostrově St. Thomas s více jak 100 tis. obyvateli. Na razítku vedle 
ZIP CODE (pošt. směrovací číslo) bylo ještě V.I. To znamenalo Virgin Islands of the USA, 
tedy Panenské ostrovy. Je potřeba doplnit, že existují také Britské Panenské ostrovy, které byly 
součástí Závětrných ostrovů. V roce 1493 zde přistál sám Kryštof Kolumbus. Posléze zde měli 
svoje zájmy Britové, kupodivu i Dánové, kteří zde měli kolonii Dansk Vestindien (Dánskou 
západní Indii) v letech 1754-1917. Popravdě řečeno mně dlouho trvalo, nežli jsem našel na 
burze pohlednici se známkou právě odtud... Tato dánská država se sestávala ze tří ostrovů, 
a to St. Thomas (72,5 km2), dále St. Croix (Sv. Kříž) a St. John - dohromady 352 km2. Od 
Dánů koupili všechny tři ostrovy Američané, protože potřebovali základnu blíže k Panamskému 
průplavu, který vybudovali. 

Ten, kdo bude hledat ostrovy na mapě, pak jsou asi 1000 km východně od Kuby poblíže 
ostrova Portoriko. Je tedy obdivuhodné, kam práce a osud zavály ledečského rodáka. 

Další vzpomínka je následující: F. Steiner mně vypravoval, že byl jednou v Rio de Janeiro 
a na tamní světoznámé pláži Copacabana. Tam viděl poblíž muže, který seděl a klacíkem 
něco čmáral do písku. Krásy pláže, „homole cukru" a ani Kristus na kopci ho nezaujaly. Když 
F. Steiner šel kolem, údivem zíral na napsané. Onen muž psal Ledeč, Ledeč, Ledeč! Nakonec 
se domluvili, že prý jako chlapec do Ledče jezdil a stále na město vzpomíná. Dá se tedy říci, že 
Copacabana má v městě nad Sázavou opravdu důstojného partnera... 

Dr. M. Vostatek 

Posázavský drsoň 
- pekelná záležitost 

Ledeč nad Sázavou - Husovo náměs-
tí, 14. červen 2003. Je vlažné sobotní 
ráno, obloha dává tušit, že se chystá další 
parný červnový den. U sochy Jana Husa 
se schází pár odvážných borců. Malý 
organizační shon, nakládání kol, lodí 
a oblečení do aut, mezitím se ještě rozcvičit, 
namasírovat svaly, trochu se napít. Stažený 
žaludek, očekávání, strach, chuť dokázat si, 
co ve mně je, vzrušující nervozita, dokážu 
to?! Fotka na startu s ještě optimistickým vý-
razem ve tváři a vyrážíme - není kam spěchat, 
před námi je cesta přes čtvrt republiky údolím 
Sázavy ... 

Nejodvážnější byli ti, kteří si troufli dát 
závod bez tréninku, přesto už na startu jim 
bylo jasné, co je čeká: 20 km běh kros do 
Zruče, na kole do Týnce buď po silnici 47 km 
nebo podle řeky 64 km, 16 km na lodi jedním 
z nej krásnějších peřejnatých úseků řeky Sáza-
vy do Pikovic. Vítězem byl každý, kdo závod 
dokončil, ať mu to celé trvalo 7,5 hodiny nebo 
10 hodin. Posázavský drsoň je extrémní výzva 
pro každého alespoň trochu sportovce, místo 
běhu stačí svižná chůze, kolo se ujet dá a loď 
pluje v proudu sama. 

Ledečští skauti vás srdečně zvou na: 2. roč-
ník Posázavského drsoně - 8. května 2004. 

Info a propozice: www.sweb.cz/PDrson, 
e-mail: PDrson@seznam.cz, tel. 9-16 hod. 
569 731 459 Karel, Jízdní kola - sport Ledeč. 

JAZZOVA LAHŮDKA 
Na tradiční jazzový úterek do restaura-

ce Bernard tentokrát přijel Antonín Gon-
dolán, známý multiinstrumentalista i kon-
trabas - housle - klavír - kytara a zpěv 
(a dlouholetý člen Gottova orchestru), se 
svým synem Filipem Gondolánem. 

Filip je zcela mimořádný talent českého 
jazzového vokálu. Jeho improvizace byly 
invenční a totálně „americké", až to vy-
ráželo dech. Jeho vzory jsou All Jarreau 
a hlavně Bobby Mc Ferrin. 

Celou tuto parádu doprovázel svými 
geniálními sóly na piáno Vojtěch Eckert, 
kdysi soukromý žák českého jazzového 
genia Karla Velebného. V letech 1991 
- 94 doprovázel se svým triem na jejím 
evropském turné americkou zpěvačku 
Šandy Lomax. 

Skvělý hudební zážitek ještě završil 
Antonín Gondolán, když zasedl k piánu 
a zazpíval tři nádherné písničky ze svého 
sólového CD. 

V měsíci dubnu a květnu v JAZZ CLU-
BU PODĚBRADKA vystoupí Tony Brych, 
legenda českého dixielandu a dlouholetý 
člen Steamboat Stompers a Jitka Urbová, 
známá z tria Hot Tety a členka Metropoli-
tan jazz bandu. 

„JARČA" 
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Není krejčovství jako 
krejčovství 

aneb zakázkové krejčovství 
v Koželské ulici se rozšiřuje 

Švadlenky ze zakázkového krejčov-
ství v Koželské ulici č. p. 205 se rozhod-
ly zkvalitnit služby a vyjít vstříc svým 
zákazníkům a zákaznicím. Provozovna 
zakázkového krejčovství se stěhuje do 
větších prostor na téže adrese. Ke stávají-
címu dámskému a pánskému krejčovství 
přibude prodej hotových oděvů a prádla. 
Prodej látek bude podstatně rozšířen a to 
i o kolekci pánských oblekovek. Při udě-
lení zakázky Vám může být na Vaše přá-
ní provedeno barvové poradenství, určen 
Váš barevný typ. Zakázkové krejčovství 
chce též více vyjít vstříc pánům - šijeme 
společenské pánské obleky, vesty, košile 
apod. Oblékneme Vás od ponožek až po 
kabát. Též oblékáme firemní týmy pro 
společenské akce - prezentace, výstavy 
apod. Švadlenky - B. Ryšková, I. Kra-
jíčková a Kalhotková Vás srdečně zvou 
k návštěvě nové prodejny. Provoz bude 
zahájen 5. 4. 2004. 

Přijďte, rády Vás obsloužíme! 

Hotel - penzion KOŽELUŽNA 
v Ledči n. S. k prodeji dohodou. 

T. 602 354 486. 

Absolventka SPŠ stavební 
hledá práci. T. 732 436 409. 

AMK Ledeč n. S pronajme 
od května letošního roku 

nebytové prostory (cca 40 m2) 
v prvním patře budovy AMK 

v ulici Pod Šeptouchovem 
(za sokolovnou). Cena dohodou. 

Kontakt na telefon: 
724 342 4 0 2 

Rekonstrukce Husova náměstí 

Práce na rekonstrukci Husova náměstí s příchodem jara pokračují. Pracovníci 
podniku Silnice a.s. Hradec Králové dokončují zádlažbu vozovky před spořitelnou 
a v druhé polovině dubna budou pokračovat rekonstrukcí křižovatky u gymnázia. Po 
tu dobu bude průjezd křižovatkou uzavřen a objížďka bude vedena ulicí J. Haška, 
ulicí Údolní a nákladní doprava bude z valné části odkloněna na Bohumilice. Tento 
nepříjemný stav bude trvat dva týdny. Koncem dubna bude průjezd náměstím opět 
otevřen, bude provedeno definitivní dopravní značení a investiční akce kraje na Hu-
sově náměstí ukončena. Následovat bude v režii města zádlažba chodníků a parkové 
úpravy náměstí. Okraje některých chodníků a ostrůvků budou osazeny stálezelenými 
nízkými keříky, v okolí stávajících stromů bude provedena kruhová keřová podsadba. 
Pásy zeleně chráněné sloupky s řetězy budou pěší navádět na vyznačené přechody 
mezi ostrůvky. Opraveny a dokončeny budou i chodníky kolem budovy gymnázia. 

V letních měsících je připravena dokončit rekonstrukci kanalizace v pravé horní 
části náměstí firma Vodovody a kanalizace a.s. Tatáž firma bude provádět i rekonstruk-
ci kanalizace v Koželské ulici od křižovatky u Husova sboru směrem nahoru. 

Výše uvedené akce sice velice znepříjemní a ztíží provoz i zásobování v centru na-
šeho města, ale po jejich dokončení a zahlazení všech stop, na což dohlédneme, bude 
ledečské náměstí zářit novotou ku spokojenosti a pýše nás všech. 

Stanislav Vrba, starosta města 

PAMÁTKU SVĚTCE JIŘÍHO SPOJUJEME 
S HADY A ŠTÍRY 

Svatý Jiří má takřka po celém světě svátek 23. dubna, ve výroční den světcovy smrti. 
U nás však na toto datum připadá památka sv. Vojtěcha, proto Jiřího slavíme o den později. 
Kromě starobylé baziliky sv. Jiří na Pražském hradě je mu zasvěceno mnoho dalších koste-
lů i malých kapliček v celé republice. 

Podle náboženské legendy Georgius pocházel ze šlechtického rodu v řecké Kappadokii. 
Odešel do Palestiny a žil ve městě Lydda, kde vstoupil do římské armády. Odvážil se při-
znat křesťanskou víru dokonce před císařem Diokleciánem - to se mu však stalo osudným. 
Krutovládce ho odsoudil za velezradu a před smrtí ho navíc dal mučit. Ztýraný pak byl 
23. 4. 303 sťat. Na sv. Jiří odváděli poddaní každoročně vrchnosti jarní plat (peníze i natu-
rálie); podzimní se splácel na sv. Havla. 

Svatý Jiří bývá nejčastěji zobrazován jako sličný rytíř ve zbroji, s napřaženým kopím 
v boji s dračí obludou, která symbolizuje poraženého zlého ducha (snad také pohanství). 
Svatojiřský svátek bývá spojován s jednou z nej známějších lidových pranostik: „Na sv. 
Jiří vylézají z děr hadi a štíři." Soudilo se ale, že tyto „potvory" nejsou ještě v tento čas 
jedovaté. S otevíráním země souvisela také pověra, že na sv. Jiří je voda ve studních nao-
pak jedovatá. Je skutečně s podivem, co vedlo bezejmenného tvůrce pranostiky k tomu, že 
spojil 24. duben se zimou prokřehlými a pomalu roztávajícími plazy, a navíc k tomu přidal 
živočišný druh, jenž je pro nás stejně vzácný jako olivový háj u Hněvkovic. Ať už se nám 
to líbí, nebo ne, závěr dubna prostě k hadům i těm „neznámým" štírům patří. A to i tehdy, 
pokud leje jako z konve a z pranostik tak platí spíše ta další .. .ještě tam budem. V přípa-
dě hezkého počasí však rozhodně stojí za to naplánovat si procházku jarní přírodou, byť 
s nej větší pravděpodobností neuvidíte ani jednu hadí šupinu. Když můžou podle lidového 
rčení v poslední dubnový týden vylézat hadi a štíři, proč by to mělo nějaké problémy dělat 
lidem. 

A víte jak získala jiřička obecná své jméno? Drobný vlaštovkovitý ptáček se vrací z tep-
lých krajin přibližně vždy ve stejnou dobu - na svátek sv. Jiří! 

ok 
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^ ijeme v jednom regionu, v překrásné posázavské krajině plné hlubokých lesů, 
X malebných zákoutí a míst, kudy kráčely dějiny tohoto státu a zanechaly tu 

m J významné stopy. Často nás spojují příbuzenské i přátelské vztahy, řešíme 
podobné problémy, radujeme se při společenských a kulturních akcích v rámci naší 
oblasti, a také proto jsme si založili Svazek obcí mikroregionu Ledečsko. Dnes z tohoto 
devatenáctičlenného společenství představujeme obec: 

KOZLÍ 
Obec Kožlí se rozkládá jižně od Ledče nad Sázavou 

v nadmořské výšce 446 m. První písemná zmínka je 
z roku 1370, v této době je připomínán vladyka z Kozel, 
který byl možná stavebníkem koželské tvrze. Ta prav-
děpodobně zanikla za husitských válek. V 16. století se 
v místech Bábovka a Březina těžil kvalitní jíl, který byl 
zpracováván hrnčíři z Ledče nad Sázavou. Obec postihl 
dvakrát požár, poprvé v roce 1863, kdy padlo ohni za 
oběť 26 usedlostí, a v roce 1868, kdy vyhořela téměř celá 
vesnice i se starým kostelem, proto v roce 1897 podpořilo 
zastupitelstvo obce založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Kožlí. Hned po svém vzniku vystavěli hasiči hasičskou 
zbrojnici, která bylo opravena v r. 1994. 

Na jaře 1945 byl nad Ledči sestřelen sovětský bom-
bardér. Letadlo dopadlo 
nedaleko Kožlí na „Kozích 
hrbech". Letcům se pro 
malou výšku nepodařilo 
vyskočit a jsou pohřbeni na 
místním hřbitově. Zbytky 
letadla byly vyzdviženy po 
třiceti letech členy aeroklu-
bu Havlíčkův Brod. 

V současnosti je obec 
Kožlí sloučena s obcí Bo-
humilice, Sechov a osadou 
Přemilovsko. V obci Kožlí 
je 211 čísel popisných, jed-
ná se však i o obecní vyba-
venost, např. obchod, obecní 
úřad, koupaliště apod. V obci 
Bohumilice je 67 čísel popis-
ných a v Šechově 44. Přemilovsko 
má čísla popisná koželská, a to od 
64-70, a 159. 

V celé obci Kožlí žije 748 obyvatel, 
z toho v Kožlí 485, v Bohumilicích 163, v Še-
chově 79 a na Přemilovsku 21. Z tohoto počtu je 
v obci 374 mužů a 374 žen, z toho v Kožlí muži 239, 
ženy 246, v Bohumilicích muži 86, ženy 77, v Šechově 
muži 39, ženy 40 a na Přemilovsku muži 10, ženy 11. 
Děti a mládež do 18 let - celkem 145, z toho v Kožlí 93, 
v Bohumilicích 38, v Šechově 11 a na Přemilovsku 3. 
Nejvíce zastoupených příjmení v obci je: Pechová - 19, 
Pecha -11, Urban -10, nejvíce zastoupených jmen v obci 
je: Marie - 57, Josef - 45, Pavel - 32. Nejstarší občan 
obce je pan Hálek František, narozený v roce 1909, bý-
valý dlouholetý kronikář obce. 

V roce 2002 proběhly volby do obecního zastupitel-
stva. Starostou je Husák Václav, místostarostkou je ing. 
Dvořáková Jitka, členové zastupitelstva jsou za obec Ko-

žlí: Pecha Josef, Vojíř Josef, Michková Ludmila, Fialka 
Pavel, Javorský Jindřich, Burger Petr, Prchal Bohuslav 
a Storož Jiří. Za Sechov: Viktorová Jana, Jenčík Josef. Za 
Bohumilice: Cervín František. Hlavním úkolem nového 
zastupitelstva bylo dokončení plynofikace obce. V únoru 
2003 byl Parlamentem ČR schválen obci Kožlí znak. 
Prapor byl schválen v květnu 2003. Autor návrhu byl 
Tomáš Zdechovský. 

V obci je několik spolků, které vyvíjejí aktivně svou 
činnost, např. hasiči, sportovci, rybáři, myslivci, svaz žen 
a Český červený kříž. Tyto spolky pořádají již tradičně 
akce, např. ples hasičů, maškarní rej a zábavu, velikonoč-
ní zábavu, Letní koželské slavnosti, pouť, posvícenskou 
zábavu. Pro děti pořádají dětský den, dětský karneval, 

mikulášskou nadílku a ry-
bářské závody. 

V obci je obecní úřad 
s uvolněným starostou 
a hospodářkou, mateřská ško-
la, kterou využívají i děti z ji-
ných vesnic, základní škola 
1 -5. ročník, kam dochází také 
děti z jiné vesnice, obchod, 
který má v pronájmu Jednota 
H. Brod. Z podniku j e v obci 
ZEMKO Kožlí a.s., věnující 
se zemědělské výrobě, které 

zaměstnává občany z obce 
i z jiných obcí, je zde mož-

nost stravování. Dále tu jsou 
soukromí zemědělci, ale i jiné 

živnosti, např. zednictví. Dále Li-
hovar ALKO, kde se líh pálí ze žita, 

pšenice a z kukuřice. Pila Storož, kde 
se zpracovává dřevo i pro občany, firma 

ALMI, zabývající se dovozem drogistic-
kého zboží a autodopravou, Truhlářství Pecha 

a Truhlářství Karel - výrobky ze dřeva. 
V obci, v budově obecního úřadu je pošta, zasedací 

místnost, klubovna, knihovna pro výpůjčky knih ob-
čanům, dvakrát týdně dámské kadeřnictví a pedikúra. 
Sportovci za velké pomoci obecního úřadu vybudovali 
velký sportovní areál, který se využívá pro různé akce, 
ať sportovního nebo zábavního charakteru. Obec vlastní 
koupaliště, které využívají občané ze širokého okolí, 
je zde možnost občerstvení, jsou zde sprchy a toalety. 
V areálu koupaliště je možno stanovat. V obci funguje 
restaurace U Pechů, kde je možno se stravovat, a v letním 
období CLUB 208. 

Kroniku obce převzala pro obec Kožlí paní Vojířová 
a pro obec Bohumilice paní Černá, které se o zápisy 
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svědomitě starají. 
Ke kronikám je 
bohatá fotodoku-
mentace. 

Obec má dobré 
spojení autobu-
sem v pracovní 
dny, a to směrem 
na Humpolec 
a Prahu, přes 
Ledeč nad Sáza-
vou do H. Brodu 
a Čáslavi. 

Z historických 
památek je v obci 
kostel Proměnění 
páně, který je 
na návsi, poblíž 

budovy základní školy. Kostel je uváděn v r. 1350. V r. 
1624 byl přidělen k ledečské faře. Původní kostel měl 3 
zvony velké a malý umíráček. Kolem kostela se rozkládal 
hřbitov. Nový hřbitov byl založen pod vsí v roce 1764, 
kde je dodnes. Starý kostel lehl popelem při požáru obce 
v r. 1868. Tři zvony byly rozlity žárem. Zachráněn byl 
pouze umíráček. Nový kostel byl zadán k výstavbě v r. 
1876. V roce 1999 věnovala rodina Beladových kostelu 
nový zvon jménem Zdeněk, na památku svého zesnulého 
syna. Před kostelem stojí na kamenném podstavci kříž. 

V obci stojí dva památníky padlým, a to jak z první 
světové války, tak i z druhé světové války. Tento stojí 
blíž návsi a je v něm umístěna urna s popelem padlých 
odbojářů z Kobylího dolu. 

V obci stojí budova základní 
školy, k níž se vztahují první zápi-
sy rokem 1766. Mimo koželských 
dětí navštěvovaly tuto školu i děti 
z okolních obcí. V roce 1816-18 
byla postavena zděná budova 
školy. Ta přečkala požáry v obci 
bez větší škody. V roce 1894 na-
vštěvovalo školu 86 chlapců a 98 
dívek. V roce 1985 byla činnost 
školy na vyšší pokyn uzavřena. 
Znovu obnovena byla v roce 1990 
a do dnešních dnů se zde vyuču-
je. Škola se v roce 2002 sloučila 
s mateřskou školou a jídelnou MŠ 
do jedné organizace - Základní 
škola Kožlí. MŠ navštěvuje v sou-
časné době 25 dětí a ZŠ Kožlí 
28 dětí. 

Přírodní zajímavosti: Směrem na jihozápad od obce 
leží skály „Čertovy díry", zvané Doupnice. V minulosti 
se skála vypínala vysoko nad tokem řeky Zelivky, nyní 
dosahuje hladina jezera až pod okno s kamenným stolem, 
ke kterému se váže pověst „O líném Emanovi". V dřívěj-
ších dobách byla krajina kolem toku řeky vyhledávaným 
rájem turistů, vodáků a ostatních rekreantů. Na povodí 
bylo několik ozdravoven pro děti zaměstnanců různých 
podniků. Na toku stála budova Franclova mlýna, který 
dodával od r. 1920 elektrickou energii do Kožlí. Mlýn 
byl zbourán v r. 1969 před napuštěním přehrady. V chrá-
něném území zdroje pitné vody roste mnoho vzácných 
rostlin. Z důvodu ochrany přehrady se nelze ve vodě 
koupat, ani zde tábořit. 

V blízkosti obce, nad mysliveckou chatou, roste ve 
svahu nad silnicí vzácný strom dřezovec. 

V obci ani v okolí obce nejsou téměř žádné pracovní 
příležitosti, což odvádí, hlavně mladé lidi, do větších 
měst. Obec v letošním roce zakoupila pozemky pro 
výstavbu nových rodinných domů, aby se tento nepří-
znivý trend zastavil. Další nepříjemnou skutečností je 
malý přírůstek obyvatelstva, kdy např. za poslední rok 
bylo 17 přihlášených k trvalému pobytu, avšak 15 osob 
se odhlásilo, v obci bylo pět sňatků, dvě narozené děti, 
avšak 10 úmrtí. Při narození nového občánka dostávají 
rodiče od obce Kožlí finanční dar v částce 10 000 korun. 
Podnikání v obci je velmi omezeno ochranným pásmem 
Švihovské přehrady, hlavně z důvodu vysokých nároků 
na ochranu spodních vod a vypouštění odpadních látek. 

Václav Husák - starosta obce 

Kulturní akce v obci Kožlí v r. 2004 
24.1. ples hasiči 
21.2. maškarní rej a zábava 6. 3. dětský karneval 
11.4. velikonoční zábava 5. 6. dětský den 
26. 6. letní koželské slavnosti 4. 12. mikulášská nadílka 
7. 8. pouťová zábava (tradiční pouť 8. 8.) 
23.10. posvícenská zábava (posvícení 24.10.) 
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Zveme vás na házenou Události na PS Ledeč n. S. 
Ledečský házenkářský oddíl má za sebou polovinu jedné 

z nejnáročnějších sezón své padesátileté historie. Tři družstva 
se zúčastňují celorepublikových soutěží a další čtyři mládež-
nické týmy účinkují v krajském přeboru. 

Muži vloni postoupili do III. ligy a bojují zde o pět postupo-
vých míst, která se vzhledem k reorganizaci soutěží letos uvol-
ňují. V podzimní části se ledečským mužů dařilo na domácím 
hřišti, ale ze hřiště soupeřů nepřivezli ani bod. Úspěšně začali 
jarní část, kdy poprvé bodovali „venku" po remíze v Mladé 
Boleslavi a zvítězili doma nad favorizovaným Jičínem. Před 
závěrem soutěže se tabulka značně zkomplikovala a pro kýžený 
postup do druhé ligy musí Ledečští nejen získat povinné body 
doma, ale uspět i na hřištích soupeřů. 

Dorostenci, kteří v loňském roce vzhledem k povinné hale 
odmítli postup do nejvyšší celostátní soutěže, potvrzují v II. 
lize roli favorita a v celé soutěži ztratili pouze bod v oslabené 
sestavě v Mělníce a suverénně vedou s náskokem 6 bodů. 

Naše ženy, které účinkují ve druhé lize, hrají všechna svá 
domácí utkání v hale ve Zruči. V podzimní části soutěže se 
ledečským hráčkám příliš nedařilo a přezimovaly na 8. místě. 
Do jarní části soutěže však nastoupily jako vyměněné a v pěti 
jarních zápasech čtyřikrát zvítězily. 

Velké množství zápasů a cest po celé České republice j e pro 
oddíl náročné nejen organizačně a časově, ale hlavně finančně, 
proto j e na místě poděkovat všem, kteří na činnost oddílu při-
spívají. Mezi nevětší sponzory patří KF Kovofiniš a GALATEK 
a.s. 

Srdečně zveme všechny příznivce ledečského sportu na naše 
utkání na hřišti u Sázavy. Hlavně muži budou potřebovat vaši 
pomoc. 

Termíny domácích zápasů 

Datum Muži (zač. 10.30) Dorostenci (zač. 14.30) 

17.4. Kolín Allrisk Praha 

1.5. Mimoň Liberec 

15.5. Aritma Praha Aritma Praha 

5.6. Úvaly Písek 

Ž á c i a uč i te lé Z U Š L e d e č n a d S á z a v o u 

v á s z v o u n a 

KONCERT 
POPULÁRNÍCH 

MELODIÍ, 
který se koná dne 

22. dubna 2004 v 18.00 hod. 
v sále gymnázia. 

Známé skladby našich i světových 
autorů uslyšíte v podání 

pěveckých sborů 
Hlásek a Campanella, 

flétnového a akordeonového souboru, 
saxofonového kvarteta a dalších 
hudebníků z řad žáků i učitelů. 

2. 3. Hasiči pomocí kanálového krtka vyčistili ucpanou kanalizaci na 
jatkách v obci Habrek. 

V odpoledních hodinách pomohla jednotka otevřít zabouchnutý byt 
v ulici 28. října. V bytě byl zapnutý elektrický sporák, na kterém majitelka 
bytu připravovala večerní hostinu. 

3. 3. V ranních hodinách jednotka vyjela na dopravní nehodu dodávky 
u osady Chotěměřice. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči zabezpečili vo-
zidlo proti požáru a po zadokumentování nehody dopravní policií vyprostila 
vozidlo z příkopu. 

4. 3. Na PS Ledeč oznámil zaměstnanec firmy Intex zahoření dřevěného 
odpadu v sile. Po příjezdu na místo byl zaměstnanci již natažen jeden proud 
od hydrantu na skrápění žhnoucích pilin. Jednotka provedla postupné vy-
puštění a skrápění obsahu sila až do jeho úplného vyprázdnění. K zahoření 
dřevního obsahu došlo vlivem technické závady na elektromotoru. 

5. 3. Operační důstojník z Havl. Brodu nahlásil dopravní nehodu osob-
ního vozidla na obchvatu u Golčova Jeníkova. Po příjezdu na místo zde 
již byla jednotka Sboru dobrovolných hasičů z Golčova Jeníkova. Ledečští 
hasiči vyprostili zraněného spolujezdce a pomohli s transportem zraněného 
do vozidla RZS. 

6. 3. Na PS Ledeč nahlásila PČR dopravní nehodu se zraněním na vozov-
ce směr Hněvkovice. Po příjezdu na místo bylo vozidlo v příkopu na střeše, 
řidič byl již z vozidla venku a v péči záchranné služby. Hasiči převrátili 
vozidlo zpět na kola a vytáhli z pole na vozovku. 

Ještě ten den pomohli hasiči s vytažením kamiónu z příkopu na místní 
komunikaci v obci Kožlí. 

7. 3. Požár maringotky za sběrnými surovinami v Pivovarské ulici. Oheň 
byl zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu z vozidla Camiva. Pravdě-
podobnou příčinou požáru byly nezletilé děti, které v maringotce našly 
útočiště pro kouření. V okolí místa požáru bylo ve sněhu nalezeno množství 
dětských otisků bot, ale pachatele se zatím nepodařilo vypátrat. 

12. 3. Další menší požár, tentokrát na skládce SÚS nad Habrekem. Jed-
nalo se o dřevní odpad uložený na skládce. Po domluvě s pracovníkem SÚS 
nechali hasiči dřevěný odpad vyhořet, protože oheň neohrožoval okolí ani 
životní prostředí. 

19. 3. Hasiči pomohli majiteli osobního vozu s jeho otevřením. Nešťast-
ný majitel zabouchl své klíčky ve voze. 

20. 3. Na Jestřebnici za obcí Habrek došlo ke střetu dvou osobních vozi-
del. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči zabezpečili vozidla proti požáru, 
řídili provoz a po zadokumentování nehody policií přemístili vozidla mimo 
vozovku, aby nebránila průjezdu. 

Chvíli po návratu na stanici jednotka opět vyjížděla, tentokrát k požáru 
el. rozvaděče do Dolního Města. Při příjezdu na místo byl již požár zlikvido-
ván místní jednotkou. Po zadokumentování místa a dat se jednotka vrátila. 

25. 3. Opět dopravní nehoda za obcí Habrek. Jednalo se o střet náklad-
ního a osobního vozidla bez zranění. Vozidla byla zabezpečena proti požáru 
a odstraněna mimo vozovku. 

31. 3. Dva požáry, které vznikly po pálení klestí. První plamínky se 
objevily v lese za Chřenovicemi. Požár byl ve špatném kopcovitém terénu 
a trvalo téměř dvě hodiny než se podařilo plně zlikvidovat oheň podporo-
vaný větrem. 

Druhý požár vvpukl kolem čtvrté hodiny odpolední v lese pod obcí 
Obrvaň. Velmi příkrý svah a silný vítr rozšířil požár na plochu cca jednoho 
hektaru a zasažené byly i nově zasazené stromky. Požár po třech hodinách 
zlikvidovala ledečská jednotka pomocí dvou cisternových stříkaček. Na 
stanici přijela na zálohu jednotka z Číhoště s cisternou. 

APRÍL-DEN BLÁZNŮ 
Už je tu zas! Den, kdy se nepoučitelní důvěřivci nechávají 

napálit od svých příbuzných i kolegů. První duben jako den žertů 
na úkor svých bližních je památkou na doby, kdy se začátek roku 
toulával kalendářem. Později po reformě kalendáře papežem Kar-
lem IX. roku 1594, kdy duben klesl v pořadí roku na čtvrtý měsíc, 
nechtěli lidé o tenhle vžitý rozpustilý den přijít Do té doby byl 
APRÍL obdobou dnešního Silvestra a vzpomínkou na oslavy jar-
ních svátků, slavených starými Římany. Byl tedy dnem radovánek 
a veselic. Papežskou autoritu neuznávali Angličané. Přijali 
sice v lednu Nový rok, první duben si ale ponechali jako DEN 
BLÁZNU, kdy patřilo k dobrému mravu provádět si drobné 
taškařice v rámci veselé hry na pravdu, při které musel z kola 
ven ten, kdo nechtěl rozumět legraci. Tento veselý, milý zvyk 
se uchytil i v naší zemi. Jenže - za čas se z něj začala vytrá-
cet hravá škádlivost a místo ní se do rádoby humoru vkrádala 
zlomyslná škodolibost. Dobrý apríl má být především neo-
koukaným vtipem, který neubližuje a kterému se rád zasměje 
i ten, kdo je jeho terčem. 

ok 
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Ledečské šibřinky udělaly 
tečku za masopustním 

veselím 
V neděli 7. března bylo v místní 

sokolovně živo. Sešly se tu zajímavé 
masky, takže porota měla těžké roz-
hodování. Nejvíce se líbil dalmatin, 
žirafa, policista, vodník, cikánka, duo 
muchomůrek, Španělka a zdravotní 
sestřička. Velký dík patří rodičům, 
kteří mají rok od roku originální ná-
pady a šikovné ruce při výrobě masek, 
pořadatelům, ledečským tanečním 
skupinám pod vedením Ziny Kubové 
a samozřejmě DJ panu Janu Černému, 
bez jehož hudby a doprovodného slo-
va by to nebyl ten pravý karnevalový 
dětský rej. 

Za spokojené rodiče 
Lenka Černá 

P R O D E J N Í v ý s t a v a 
Jiřina Stupková - FIGURY A MÍSY 

Petr Beneš - OBRAZY 
Galerie na hradě - muzeum 

2. duben - 30. květen 
Otevřeno: duben So + Ne 9-1213-16 

květen Ú t - N e 9-1213-16 

JIŘINA STUPKOVÁ se narodila 23. 10. 
1952 v Českém Brodě. Vystudovala gymná-
zium v Pardubicích a pedagogickou fakultu 
v Hradci Králové. Modelovat ji učil akade-
mický malíř Bořivoj Borovský. Keramikou se 
zabývá od roku 1984. Zprvu vedla keramic-
ké kroužky v Kutné Hoře, od roku 1989 svou 
ručně modelovanou keramiku vystavuje. 
Spolupracuje s keramikem S. Daičem, se 
kterým i většinou vystavuje. Podruhé pre-
zentuje svou práci s malířem Petrem Bene-
šem. V současnosti učí výtvarnou výchovu 
v Plaňanech, žije v Kutné Hoře. 

PETR BENEŠ se narodil 16. 10. 1953 
v Brně. Žije a tvoří v Kochánově na Kutno-
horsku. 
Výtvarné vzdělání - autodidakt. Maluje od 
roku 1983 - stejnou dobu se zajímá o při-
rozené způsoby meditace bez extrémních 
technik a prostředků. Praktické zkušenosti 
se soustředěním a relaxací, jejichž vrcholem 
byl prožitek čistého vědomí, nejvíce ovlivnily 
témata a techniku malby. Cesta vedla od 
zobrazení viděného přes abstraktní kom-
pozice až k intuitivní (automatické) malbě, 
tvořící základ většiny obrazů. 
Pustit se do malování bez předběžného plá-
nu, vize a nevědět, co bude na konci, pova-
žuje za největší dobrodružství tvorby. 

Petrklíč informuje a děkuje 
Sponzoři 

Provoz denního stacionáře Petrklíč, který se již druhým rokem věnuje péči 
o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením, by jen stěží mohl exis-
tovat bez pomoci sponzorů. Vedení stacionáře v tomto roce oslovilo a povět-
šinou i navštívilo řadu místních firem s prosbou o příspěvek. Téměř pokaždé 
jsme se setkali s ochotou a pochopením. Na celkové částce 69 360,- Kč se 
podíleli různou měrou tito sponzoři: 

Městský úřad Ledeč n. S.,Obecní úřad Hradec, Obecní úřad Kozlí, Obecní 
úřad Ostrov, Obecní úřad Cechtice, Městský úřad Dolní Královice, Obecní 
úřad Hněvkovice, Farní úřad Ledeč n. S., pan Jan Kasal, MUDr. Jaroslav 
Kroutil, MUDr. Pavla Zdechovská, Má tra Transport a.s. Benešov, Gram-
mer CZ, s.r.o. D. Královice, Scháfer - Sudex, s.r.o., Watek, s.r.o., Est, a.s., 
Kovolak, s.r.o., Aquacomp Hard, s.r.o., PCT ČR, s.r.o., Kowa, s.r.o., Datel, 
s.r.o., Novodur KF, s.r.o., Intex Ledeč n. S., Spektrum - Brožová, Restaurace 
Centrál, Jettia.s. Golčův Jeníkov, Lecom Ledeč, a.s., Jaroslav Stecher - Stud-
nařství, Ekol, s.r.o., Ornela, a.s., Envicomp, s.r.o., Galatek, a.s., Ganes, s.r.o., 
UNIMONT J.C.K., s.r.o., Jindřich Macháček, paní Vydrová, paní a pan Fi-
alovi, rodina Novákova, pan Josef Egart, Tiskárna Polák, František Krupka 
- K+K a drobní dárci přispívající do našich pokladniček 

Služební vozidla 

Svoz 14-ti dětí do stacionáře zajišťují jeho zaměstnanci dnes již dvěma osob-
ními automobily Felicia. Druhé vozidlo k tomuto účelu pořídila Oblastní 
charita H. Brod z daru místopředsedy Poslanecké sněmovny pana Jana 
Kasala. Vozidlo slouží zároveň i pro potřebu střediska domácí péče. 

Finanční sbírka 

Finanční sbírka pro ledečský stacionář Petrklíč pořádaná se souhlasem 
krajského úřadu naplnila v uplynulých měsících několikrát plexisklové po-
kladničky desetihaléři a dvacetihaléři, takže jsme je museli několikrát pod 
dohledem pracovníků městských úřadů v Ledči n. S. a ve Světlé n. S. odpeče-
tit a vyprázdnit. Celkem se již podařilo nashromáždit 26 176,20 Kč. Vybraná 
hotovost je prozatím uložena na účtu stacionáře v České spořitelně. Bude 
použita na ozdravný pobyt klientů, který se uskuteční letos v květnu. Sbírka 
pokračuje dále. Všem dobrovolným dárcům děkujeme. 

Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

Interiér ledečského chrámu čeká rekonstrukce a výmalba 
Od 26. dubna 2004 bude z dů-

vodu výmalby po dobu nejméně 
5 týdnů uzavřen ledečský děkanský 
kostel sv. Petra a Pavla. Po tuto 
dobu budou veškeré bohoslužby 
a církevní obřady (pohřby, křty, 
svatby) konány v kostele Nejsvětější 
Trojice v Ledči na starém hřbitově. 
Výmalba proběhne po více jak 30 
letech, kdy byla v 70. letech prove-
dena celková rekonstrukce a úpravy 
interiéru ledečského chrámu v sou-
ladu s doporučeními 2. vatikánského 
koncilu. 

Celkový rozpočet rekonstrukce in-
teriéru činí 177.000 Kč. Část výmalby 
a oprav bude uhrazena z daru soukro-
mé firmy Scháfer Sudex, s.r.o, která 
má sídlo ve zdejším městě. Zbytek 
peněz se farnost bude snažit sehnat 

z darů od občanů našeho města a od 
lidí z okolí. 

Možnost přispět na tento účel mají 
lidé buď formou peněžního daru do 
kasičky umístěné v kostele sv. Petra 
a Pavla, předáním peněz v dopo-
ledních hodinách přímo na děkan-
ském úřadě, či mohou posílat své 
finanční dary na zdejší běžný účet: 
1120541359/0800 u České spoři-
telny. Veškeré dary jsou evidovány 
a je možné na ně vystavit potvrzení 
sloužící k odpočtu daní. 

Od roku 1993 se do oprav církev-
ních objektů na Ledečsku investovalo 
přes 3,5 milionů korun. Žádný z objek-
tů se tak nenachází v havarijním stavu 
a mnohé z nich se mohou těšit ze své-
ho nového vzhledu 

Be. Tomáš Zdechovský 

10 m^mi mcwjny 



Město, stromy a lidé 
S ústupem zimy nastal čas pro ošetření 

a údržbu veřejné zeleně. Ne jinak je tomu 
i v našem městě, kde údržbu i výsadbu 
městské zeleně zajišťuje odbor výstavby, 
územního plánování a životního prostředí 
- oddělení životního prostředí. 

První akcí v letošním roce bylo ořezání 
lip na Husově náměstí, které je pravidelně 
prováděno jednou za 4-5 let. U těchto dře-
vin byl proveden výchovný a redukční řez 
a řezné rány byly ošetřeny překryvným ná-
těrem s přidáním fungicidu. Ošetření pro-
vedla firma TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

Další rozsáhlejší akcí bylo kácení a ošet-
ření několika dřevin na sídlišti Stínadla, 
kterou prováděla firma Novák - zahrad-
nické práce a údržba dřevin z Havlíčkova 
Brodu. 

V první etapě bylo pokáceno 5 kusů 
javorů a 1 kus modřínu v prostoru kulturní 
památky Boží muka. Záměrem bylo uvol-
nění korun již ošetřených lip, u kterých 
tak byly dány předpoklady pro vytvoření 
typického habitusu. Bylo při-
hlédnuto i k opakovaným 
žádostem obyvatel 
přilehlého domu, 
kteří si stěžovali 
na nadměrné 
zastínění. Ve 
své žádosti 
p ř i s l í b i l i 
o z e l e n ě n í 
vzniklého vol-
ného prostoru ze 
svých finančních 
zdrojů. V případě této 
akce se jednalo o bezpro-
střední návaznost na ošetření 
skupiny lip rostoucích u kulturní památky 
Boží muka v místní části Stínadla, v místě 
někdejšího popraviště. Lípy v daném místě 
vytváří výraznou dominantu a jsou záro-
veň významnou součástí funkční zeleně 
v zastavěném území, kde dotváří charakter 
prostoru kulturní památky. Stav dřevin vy-
žadoval jejich ošetření s cílem zabezpečení 
jejich provozní bezpečnosti s ohledem na 
frekventované užívání prostoru, v zájmu 
zlepšení jejich zdravotního stavu a per-
spektivy dalšího vývoje. Tato akce byla 
jednou ze tří akcí v roce 2003, na kterou 
město Ledeč nad Sázavou obdrželo 100% 
dotaci od Ministerstva životního prostředí 
v rámci dotačního titulu „Program péče 
0 krajinu". 

V další etapě bylo v prostoru sídliště 
Stínadla dále pokáceno 14 kusů menších 
neperspektivních dřevin, které rostly na 
nevhodném stanovišti, kde konkurovaly 
ostatním perspektivním dřevinám. 

Zatím poslední akcí, která se v prosto-
rách sídliště Stínadla uskutečnila, bylo 
provedení výchovného a zdravotního řezu 
u 3 kusů lip srdčitých, které rostou na 
perspektivním stanovišti a mají vysokou 
ekologickou hodnotu. 

V souvislosti s těmito opatřeními se 
setkáváme s mnoha ohlasy. Někdo tato 
opatření nadšeně vítá a chválí, někdo na-
opak nesouhlasí a obviňuje nás ze zbyteč-
ného kácení. Ohlasy jsou určitě ovlivněny 
1 osobními zájmy občanů. Ten, komu rostly 
pokácené stromy přímo pod oknem, je urči-

tě spokojen, ten, kdo bydlí na opačné straně 
a stromy mu nestíní, je pravděpodobně po-
bouřen. Najít kompromis, není v tomto pří-
padě jednoduché. Je však třeba podotknout, 
že pouhý argument stínění nelze brát jako 
důvod ke kácení. V úvahu je třeba brát 
i zdravotní stav stromu a jeho ekologickou 
hodnotu. Celou situaci se snažíme kom-
plexně posoudit a v případě pochybností 
se vždy obracíme na odborníka z oboru 
dendrologie. 

Obecně lze říci, že jednou z možností, 
jak vyřešit špatný stav veřejné zeleně 
v těchto prostorách, je její komplexní 
údržba. Jedná se o zmapování těchto ploch, 
inventarizaci dřevin a následné vytvoření 
plánu ozelenění. Jeden takový pokus už tu 
byl v roce 1996, ale z finančních důvodů 
nebyl realizován. Nyní je tu šance zažádat 
o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj 
v rámci dotačního titulu „Program rege-
nerace panelových sídlišť". Předmětem 
a účelem tohoto programu je vytvoření 

podmínek pro přeměnu exte-
riérů panelových sídlišť 

ve víceúčelové celky 
a všestranné zlep-

šení obytného 
prostředí těchto 

specifických 
u r b a n i s t i c -
kých jednotek. 
Dotace jsou 

poskytovány na 
ozelenění těchto 

ploch, vytvoření 
o d p o č i n k o v ý c h 

ploch, popř. i na vybu-
dování odstavných ploch 

a parkovišť, kterých je v těchto místech ne-
dostatek. Město Ledeč nyní shromažďuje 
potřebné materiály a po doplnění stáva-
jící projektové dokumentace podá žádost 
o tuto dotaci. 

Myslíme si, že toto je cesta, jak rozumě 
vyřešit problém veřejné zeleně v prostorách 
sídliště. Na jednu stranu by sice muselo být 
pokáceno několik vzrostlých stromů, které 
jsou zde neperspektivní nebo nadměrně za-
stiňují obytné domy, na druhou stranu by za 
ně byly následně vysazeny nové, které by 
korespondovaly s daným stanovištěm. 

Do připravovaných podkladů je možno 
nahlédnout na oddělení životního prostředí, 
kde rádi vyslechneme případné připomínky 
a zodpovíme Vaše dotazy. 

Mgr. Jana Boumová 

Česká křesťanská akademie 
v Ledči nad Sázavou 
pořádá přednášku dne 

15. dubna 2004 
TOULKY EVROPSKOU 

FILOZOFIÍ 
Přednášet bude 

ThDr. PhDr. Karel Vrána 
SYNAGOGA Ledeč nad Sázavou 

začátek v 17:00 

Přátelé Tichého Dotyku 
slavili 5 let od svého vzniku 

V týdnu mezi 9.-13. březnem tohoto roku 
prošla mnoha regionálními, celostátními 
i odbornými literárně-kulturními médii zpráva, 
že sdružení Přátelé Tichého Dotyku oslavilo 
5 let od svého vzniku. Vzhledem k tomu, že toto 
volné sdružení vzniklo a působilo především 
v naší Perle Posázaví (básnické jméno pro Ledeč 
nad Sázavou), chtěli bychom občanům Ledečska 
stručně připomenout jeho působení a historii. 

Přátelé Tichého Dotyku je známé básnicko-
-kulturní sdružení především mladých lidí 
ze středního Posázaví, nicméně v současné době 
již má členy z celé České republiky. Ti poprvé 
6. února 1999 oživili ledečskou kulturní scénu 
svým vystoupením v sále na dolním nádvoří 
ledečského hradu spojeným hlavně s literárním 
a básnickým přednesem a krátkými divadelními 
etudami. 

Postupně se staly večery Přátel Tichého Doty-
ku s jejich hosty (básníky Milošem Doležalem, 
Josefem Mlejnkem, Jaroslavou Rychtaříkovou 
- Dadákovou, Janem Vrňatou, Gertrudou Gru-
berova - Goepfertová, písničkáři Pepa Nos 
a Jan Kryl nebo divadelník Miroslav Částek) 
lákadlem pro ty nejnáročnější milovníky poezie 
a kultury nejen ze Středního Posázaví. Během 
své existence uspořádali tři desítky různých 
kulturně společenských akcí včetně mezinárodní 
výstavy Děti v ohrožení (Children at the risk), 
která měla v Ledči nečekaný úspěch. 

Mimo ledečský hrad prezentovali Přátelé 
Tichého Dotyku svou tvorbu také na různých 
dalších místech v České republice a v zahraničí 
(Polsko, Rakousko, Itálie). Většina jejích součas-
ných i minulých členů publikovala svá díla v li-
terárních časopisech a získala za svou básnickou 
či literární tvorbu nějaké ocenění. 

Vedle kulturně - společenských aktivit se Přá-
telé Tichého Dotyku také věnovali humanitární 
činnosti. Během svého působení zorganizovali 
a odvezli humanitární sbírku učebních a školních 
potřeb pro české krajany v Srbsku v hodnotě 
přesahující 150.000 Kč, kteří díky světovému 
embargu vůči Miloševičovu režimu byli doslo-
va odříznuti od světa. Též odvezli humanitární 
pomoc do tehdy válečné kosovské Mitrovice 
(Kosovo květen 2000). 

V létě roku 2000 pomohli se zorganizováním 
prázdninového pobytu v jižních a západních 
Čechách pro téměř padesát dětí z uprchlických 
táborů nedaleko jugoslávského města Čačak 
a pro děti tamních českých krajanů. 

Další humanitární aktivitou Přátel Tichého 
Dotyku bylo uvedení mezinárodní výstavy Děti 
v ohrožení (Children at the risk), jejíž návštěv-
nost v Ledči přibližně 1500 lidí předčila všechna 
velká města v ČR i v zahraničí, kde byla tato 
výstava prezentována (Sofie, Praha, České Bu-
dějovice, Ostrava, Rumburk atd.). Výtěžek této 
výstavy šel na práci českých salesiánů s dětmi 
na ulici v bulharském Kazanlaku, kam se Přátelé 
Tichého Dotyku také v létě 2001 vydali pomáhat 
se stavbou dětského tábora v horách. 

Též bychom chtěli využít této příležitosti 
a poděkovat městu Ledeč nad Sázavou za mož-
nosti, které nám dávalo a dává při realizaci na-
šich projektů, Infocentrum Ledeč nad Sázavou za 
spolupráci a především občanům Ledče a okolí, 
kteří naše akce navštěvovali, účinkovali v nich 
a podporovali nás. 

A co budoucnost? V nejbližší době připra-
vují jednotliví členové Přátel Tichého Dotyku 
individuální projekty v oblasti kultury, vzdělání, 
humanitární a sociální činnosti nebo medializace 
zajímavých ekologicko-společenských akcí. Ale 
to zatím nechrne otevřené. 

Bc. Tomáš Zdechovský 
Přátelé Tichého Dotyku 
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Ledečské gymnázium na horách 
Jako každý rok se naše gymnázium účastní lyžařského výcvi-

ku. Ten letošní kurz byl obzvlášť zdařilý, protože počasí nám 
velmi přálo, nestal se žádný úraz a účastníci kurzu poslouchali 
skoro jako hodinky. 

Poprvé jsme navštívili lyžařský areál v Žacléři - Prkenný 
důl - nazývaného východní branou Krkonoš. Areál nabízí 500 
m kotvový vlek, 300 m pomu a dětské lano, které se velmi 
osvědčilo pro začátečníky, umělé zasněžování (které ani nebylo 
zapotřebí, protože přírodního sněhu bylo dostatek) a večerní 
lyžování (využili nejlepší lyžaři). Každý den upravované sjez-
dovky byly samozřejmostí. 

Ubytování - stylové dřevěné chaty s krbem a společenskou 
místností, hygienické zařízení, pokoje pro 4 osoby. Někteří žáci 
byli ubytováni v dalších, neméně pěkných ubytovacích zaříze-
ních a stravování probíhalo tamtéž. 

Kurzu se zúčastnilo 87 žáků ze třech tříd - sekunda, kvinta, 
l.B, což je téměř 100% účast. Žákům se věnovalo 6 kvalifi-
kovaných instruktorů, lékař a pedagogický dozor, který měl 
za úkol poučit a zabavit lyžaře po dopoledním a odpoledním 
výcviku. 

Sjezdový výcvik se v rámci možností střídal s běžeckým vý-
cvikem (který není až tak oblíben - což je určitě škoda). Všem 
účastníkům - a tím myslím i úplné začátečníky, se podařilo 
vyjet vlekem a sjet sjezdovku již třetí výcvikový den. 

Lze si jen přát více takovýchto podařených lyžařských kur-
zů. 

ZVLÁŠŤ BYCHOM CHTĚLI PODĚKOVAT LEDEČSKÉ 
FIRMĚ ATOS, JMENOVITĚ PÁNŮM MÁLKOVI A CIH-
LÁŘOVI. 

Mgr. Šárka Vopěnková 

Lyžařský kurz - viděno zástupci všech zúčastněných tříd 
Ruiny, popel, dým a špinavý sníh. Tak nějak to mohlo vypadat 31.1. 

2004, po odjezdu žáků našeho gymnázia, kupodivu se tak nestalo a celý 
kurz proběhl bez potíží. Ale zpět na začátek. Vyrazili jsme 24. 1. 2004. 
Po kratičké cestě (2 hod.) jsme dorazili na místo našeho pobytu. Byli 
jsme ubytováni a kurz mohl začít. Co se týče organizace, byli všichni 
nadmíru spokojeni. Po náročném dnu, a že byl náročný každý, následo-
vala výborná večeře. Pokroky na svahu jsme mohli vidět den ode dne. 
Všichni tento kurz přestáli ve zdraví (relativně) a všichni byli spokojeni 
(bez výjimek!). 

Akorát je mi líto, že se tam se svojí třídou a přáteli z kvinty už nikdy 
nepodíváme společně. 

Marek Toman 1. B 

Ve dnech 24. 1. až 31. 1. 2004 se uskutečnil lyžařský zájezd tříd 
sekundy, kvinty a l.B. 

Do krkonošského lyžařského areálu BRET v obci Zacléř přijelo 
celkem 87 studentů gymnázia Ledeč nad Sázavou. Přijeli jsme do 
areálu okolo páté hodiny odpoledne. Ubytováni jsme byli podle 
tohoto pořádku. Chlapci kvinty, l.B, sekundy a děvčata l.B byli uby-
továni v komfortně vybavených srubech. Děvčata kvinty, sekundy 
a lyžařští instruktoři byli ubytováni v penzionech. Studenti ze srubů 
se stravovali v restauraci, která ležela přímo pod sruby. Ostatní se 
stravovali v penzionech. 

Druhý den ráno, hned po snídani, jsme se sešli na svahu, který ležel 
hned za sruby. Zde jsme byli rozřazeni do šesti skupin, podle toho jak 
jsme lyžovali. Ti, kteří ještě nikdy nelyžovali, byli automaticky zařazeni 
do poslední skupiny, kde se učili, jak správně lyžovat. 

O zábavu a večerní program se staraly profesorky Renáta Trtíková 
a Yvetta Bartáková. Slečna Trtíková se starala o večerní program se-
kundy a paní Bartáková o program kvinty a l.B. 

Ráno, opět po snídani, jsme se tentokrát podle skupin vydali na 
sjezdovky, které byly v areálu dvě. Začátečníci se vydali na zelenou 
sjezdovku, kde se učili základy lyžování. 

Hlavní a největší sjezdovka byla pro pokročilé a lyžovaly zde skupiny 
1-4. Druhá, o něco menší a ne tolik strmá sjezdovka, posloužila jako 
útočiště 5. skupině. A 6. skupině posloužila již zmíněná zelená sjezdov-
ka pro úplné začátečníky. 

Třetí den výcvikového zájezdu jsme kvůli riziku únavových zlomenin 
lyžovali pouze ráno a odpoledne jsme se vydali do Trutnova, kde jsme 
si nakoupili sladkosti aj. 

Čtvrtého dne měla 4. skupina odpoledne výcvik na běžkách a vy-
dala se na výlet po okolí lyžařského areálu, kde mohla sledovat krásy 
KRNAP. Vydala se po upravených cestách k vojenskému bunkru, vzdá-

lenému asi 10 km, pak se vrátila do areálu, kde nás čekala večeře a po 
ní večerní program. 

Posledního dne neustále sněžilo a tak jsme nelyžovali. Ačkoli se nám 
zpět vůbec nechtělo, tak jsme se přece jen s tímto místem rozloučili a v 
sobotu dne 31. 1. 2004 vrátili plni dobrých dojmů zpět do Ledče. 

Ondřej Jelínek, sekunda 

24. 01. 04.: „Takže při nástupu do autobusu bude mít každý seří-
zené lyže, zavazadlo, kartičku pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti 
a občanský průkaz..." 

31. 01. 04.: „A doufám, že má každý své věci, abyste si tu nic neza-
pomněli! Mějte se hezky!" 

Začátky i konce jsou většinou stejné s předchozími kurzy a v tomto 
případě asi opravdu jen začátky a konce. Tento kurz byl hned v několika 
bodech hodně odlišný. Nejprve to, že se jelo na úplně nové místo. Naším 
cílem pro tento rok byl Žacléř - Prkenný Důl. Ujištění profesorů, že je to 
tam pěkné, mělo své opodstatnění. Až na pár maličkostí, jako bylo např. 
ubytování na různých místech, to tam bylo perfektní. Drobné chyby na-
šeho výletu kryla velká a věkově rozrůzněná společnost. Vtom byla také 
další zvláštnost tohoto kurzu. Jely všechny tři třídy najednou. Původní 
plán, dát hlavně kvintu a l.B. dohromady, se tedy podařil. Z většiny 
z nás se stali dobří kamarádi, i když nejsme ze stejné třídy. 

My starší jsme se museli o zábavu postarat sami, ale myslím, že nám 
to vyšlo. Nápadům se meze nekladly a tak jsme se mohli pobavit něko-
lika zajímavými hrami. Z nichž největší úspěch měla asi Miss „ klučičí 
noha" apod. Pochopitelně nechyběl ani karneval, kde zvítězili César 
a Kleopatra z l.B. 

I počasí nám až do posled-
ního dne přálo. Jen nakonec 
hustě sněžilo, takže se odložily 
i závěrečné závody ve sjezdu. 
1 přes potíže s počasím se nám 
ale povedlo úspěšně a bez ztrát 
odjet. 

Nevím jak ostatní, ale mě 
osobně vážně docela mrzí, že 
už je to naposledy s touhle ce-
lou partou. I když patřím mezi 
začínající lyžaře, klidně bych si 
to zopakovala. 

Marie Burkhardtová, kvinta 

Úspěšný měsíc pro studenty cizích jazyků 
Měsíc březen se ukázal jako velice úspěšný pro studenty ci-

zích jazyků oboru gymnázia G, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou. 
V okresních kolech v Havlíčkově Brodě většinou skončili na 
postupových místech a vzorně nás reprezentovali na krajských 
kolech v Jihlavě a Třebíči. 

Iva Kovandová ze třídy sekunda obsadila třetí místo v anglickém 
jazyce v okresním kole a také Petra Mojžíšová ze třídy tercie obsa-
dila třetí místo v německém jazyce v okresním kole. 

V krajských kolech konaných 10. března v Třebíči a 17. břez-
na v Jihlavě jsme vybojovali tato umístění: Denisa Budilová ze 

třídy kvarta jedno druhé místo z francouzského jazyka a jedno 
třetí místo z anglického jazyka, Jaroslav Polanský ze třídy 
3. B sedmé místo z anglického jazyka, Lucie Chmelová ze třídy 
sexta šesté místo z německého jazyka, Martina Boumová ze 
třídy kvarta třetí místo z francouzského jazyka a Veronika Me-
noušková ze třídy septima páté místo z francouzského jazyka. 
Všem studentům ze srdce blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy. 

Milan Smejkalpředmětová komise anglického jazyka 
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Seminář ..Síťování firem" 

Hospodářská komora Havlíčkův Brod připravila na úterý 23. 3. 2004 seminář 
„Síťování firem - zbytečnost, příležitost nebo nutnost". V obřadní síni měst-
ského úřadu se ve 13 hodin sešlo vedení města, vedení Hospodářské komory, 
přednášející a 1, slovy jeden posluchač - podnikatel pan Tomáš Polák - tiskař. 
Z pozvaných osmi desítek podnikatelů - jeden! Nikdo jiný nepocítil nabídku se-
mináře jako příležitost k získání informací a kontaktů, nevyužil akce pořádané za 
podpory Fondu kraje Vysočina k zamyšlení nad potřebou vzájemné spolupráce, 
spojování se, řetězení mezi kolegy podnikateli navzájem. Co bylo jeho skutečnou 
příčinou: silné konkurenční prostředí, nevhodně zvolený čas semináře, či skuteč-
ně zbytečnost akce? 

Příští akce Hospodářské komory v našem městě je plánována na 27. dubna, kdy 
by se mělo na radnici uskutečnit setkání podnikatelů s předsedou rozpočtového 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ing. Miroslavem Kalouskem. 

B S 
plu. 

CZECH INSURANCE CONSULTING, a.s. 
České pojišťovací poradenství 

Všechny pojišťovny pod 
jednou střechou 

Přijďte si porovnat pojištění 
od různých pojišťoven 
• Pojištění obytných staveb 

• Životní pojištění 
• Pojištění domácností 

• Pojištění odpovědnosti 
• Penzijní připojištění 

• Pojištění motorových vozidel 
• Pojištění podnikatelů 

Společnost Cic plus zastupuje klienta 
i při jednáních o likvidaci pojistných událostí 

Rádi Vám zodpovíme všechny 
dotazy v kanceláři CiC plus 

Husovo náměstí 67, 
Ledeč nad Sázavou, 584 01 

nebo na telefonu 
732 445 164, 607 137 037 

O O I A ^ D V H E 

• plastová • dřevěná • Eurookna 
• garážová vrata 

• nátěry • těsnění • žaluzie • rolety 

Jiří Dlouhý 
Poštovní ul. 1050 

Světlá n. S. 
Tel.: 569 453 746, 723 338 532 

MUŽI „A" KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI „B" I.B třída skupina A 

den datum začátek odjezd domácí - hosté 

Ne 4.4. 15,30 h 14,00 h Humpolec - Ledeč n/S. 

Ne 11.4. 15,30 h Doma Ledeč n/S. - Ždar nS. 

Ne 18.4. 16,00 h 13,00 h Třebíč „B" - Ledeč n/S. 

St 21.4. 17,00 h Doma Ledeč n/S. - H. Brod 

Ne 25.4. 16,00 h Doma Ledeč n/S. - Žirovnice 

Ne 2.5. 16,30 h Doma Ledeč n/S. - Pelhřimov 

Ne 9.5. 16,30 h 13,00 h Náměšť n/0. - Ledeč n/S. 

Ne 16.5. 17,00 h Doma Ledeč n/S. - Světlá n/S. 

Ne 23.5. 17,00 h 15,00 h Chotěboř - Ledeč n/S. 

Ne 30.5. 17,00 h Doma Ledeč n/S. - SFK Vrchovina 

So 5.6. 17,00 h 14,00 h Bystřice n/P. - Ledeč n/S. 

Ne 13.6. 17,00 h Doma Ledeč n/S. - Hartvíkovice 

So 19.6. 17,00 h 15,00 h Bedřichov - Ledeč n/S. 

den datum začátek odjezd domácí - hosté 

So 3.4. 15,30 h 14,00 h Jiřice - Ledeč „B" 

So 10.4. 15,30 h Doma Ledeč „B" - Chotěboř „B" 

Ne 18.4. 16,00 h 13,30 h Vrchovina „B" - Ledeč „B" 

So 24.4. 16,00 h Doma Ledeč „B" - Herálec (HB) 

St 28.4. 17,00 h Doma Ledeč „B" - Okrouhlice 

So 1.5. 16,30 h Doma Ledeč „B" - Lukavec 

Ne 9.5. 16,30 h 14,30 h Lučice - Ledeč „B" 

So 15.5. 17,00 h Doma Ledeč „B"-Veselý Žďár 

Ne 23.5. 17,00 h 15,30 h Humpolec „B" - Ledeč „B" 

So 29.5. 17,00 h Doma Ledeč „B" - Herálec (ZR) 

So 5.6. 17,00 h 14,30 h Černovice - Ledeč „B" 

So 12.6. 17,00 h Doma Ledeč „B" - Radostín n/0. 

Ne 20.6. 17,00 h 14,15 h Bohdalov -Ledeč „B" 
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Rybářské lístky 
Od 1. dubna 2004 platí zákon č. 

99/2004 Sb., zákon o rybářství. Dle 
ustanovení § 20 tohoto zákona obec 
s rozšířenou působností vydává a ode-
bírá rybářské lístky. V praxi to bude 
znamenat, že všichni rybáři, pokud jim 
skončila platnost rybářského lístku, 
budou muset navštívit sousední město 
Světlou nad Sázavou a zde si nový ry-
bářský lístek zakoupit. Jedná se o změnu 
vskutku revoluční a málo pochopitel-
nou. Do 1. 4. 2004 si mohlo každé dítě 
a každý občan zakoupit rybářský lístek 
na kterémkoliv obecním úřadě. Nevíme, 
co přimělo zákonodárce k tak radikální-
mu řezu, možná je to snaha, aby mladí 
rybáři více cestovali. 

Břetislav Dvořák, ved. OVÚPaŽP 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
11.4. Pekárek Josef, Na Žižkově 425 
14. 4. Miščiková Danuška, M. Majerové 657 

75. narozeniny oslaví 
6. 4. Chmel Josef, Havlíčkova 814 
10. 4. Pipek Jiří, J. Haška 569 
17. 4. Kopecký Jaroslav, Souboř 12 

80. narozeniny oslaví 
4. 4. Rajdlová Anna, J. Haška 570 
20. 4. Lišková Libuše, Na Pláckách 431 
28. 4. Dobrý Jaroslav, Koželská 210 
30. 4. Fialová Věra, Zd. Fibicha 782 

92. narozeniny oslaví 
6. 4. Vančurová Vlasta, M. Majerové 940 

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti 

Narozeni 
Sofie Krátká 

Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 

Svatby 
Ilona Havránková & Jan Šoulák 
Zdena Rýdlová & Petr Sekot 
Iva Škrabalová & Tomáš Adamovský 

Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 

Zemřeli 
Tůmová Růžena 
Bělohradská Marie 
Tvrdíková Ludmila 
Tejkal Stanislav 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 

V KVĚTNU 00 KINA! 
1. 5. JEDNA RUKA NETLESKÁ 
20.00 Ivan Trojan, Jiří Macháček a Marek 

Taclík v černé komedii Davida Ondříč-
ka o životních náhodách a nekonečné 
smůle. 

5. 5. NESNESITELNÁ KRUTOST 
20.00 Přechytračí rozvodová profesionálka 

C. Zeta-Jonesová nejlepšího advokáta 
ve městě G. Clooneyho? 

8. 5. POSLEDNÍ SAMURAJ 
20.00 Tom Cruise zasahuje v jednom 

z nejkritičtějších momentů japonské 
historie a poznává cestu skutečného 
bojovníka. 

12.5. NA PLNÝ PLYN 
20.00 Filmová verze comicsu o automobilo-

vých závodnících aneb život si vychut-
náš jedině za volantem. 

15.5. MAZANÝ FILIP 
20.00 Kriminální retrokomedie Václava 

Marhoula. Zábava pro všechny. 
19.5. KRAJINA STŘELCŮ 
20.00 Pro dva volné honáky a zparchantělé-

ho rančera je i tahle velká země příliš 
malá. Vrací se starý, dobrý western 
a Kevin Costner je znovu na koni. 

22.5. BRATŘI, JAK SE PATŘÍ 
20.00 Matt Damon a Greg Kinnear jako si-

amská dvojčata. 
26.5. ŠKOLA RO(C)KU 
20.00 Jack Black rocks! Aneb hudebně 

občanská výchova podle Richarda 
Linklatera. 

29. 5. PÁN PRSTENŮ: Návrat krále 
20.00 Konec všech věcí je tu. Peter Jackson 

uzavírá svou tolkienovskou adaptaci 
velkolepým válečným velkofilmem. 
Otcem všech velkofilmů. 

HOBBY ZOO 
Husovo nám. 141 

nově nabízí: 

-Navíjení vlasců pro rybáře 
v cenách již od 15 Kč/100 metrů 

-Prodej 20 druhů krmného 
masa pro psy - po 15 kg na 
objednávku - super ceny! 

-stříhání pejsků a kočiček 
-úprava drápků všem 
zvířátkům - ZDARMA 

Kontakt: 603 572 399 

Z KRONIKY 
Na prahu nové fotbalové sezóny jistě neza-

škodí připomenout, že na začátku padesátých 
let byly ve městě hned čtyři tělovýchovné 
jednoty - Spartak, Slovan, RH a Tatran Le-
deč. Kromě Tatranu měly všechny jmenované 
jednoty družstva kopané. Tento stav trval až 
do konce roku 1956, kdy pod patronací n. p. 
Kovofiniš byla založena jediná tělovýchovná 
jednota - Spartak. V tomto roce hrálo muž-
stvo kopané I. B třídu s hráči - Knytlem, 
Olijnykem, Čtvrtečkou, Frančem, Prchalem, 
Hradeckým, Petrů, Kubátem, Malouškem 
a dalšími. 

Z ostatních sportovních podniků přilákalo na stadion nejvíce 
diváků přátelské hokejové utkání míst. Spartaku se Spartakem Tatra 
Smíchov, v němž 24. ledna hosté snadno zvítězili 27:0, když před-
vedli velmi pěknou líbivou hru. (Na obrázku je vlajka ledečských 
fotbalistů z roku 1930). 

PŘED PADESÁTI LETY. Dům čp. 73 na náměstí byl prodán 
správě Jihlavského obchodu drobným spotřebním zbožím (po 
adaptacích později obchodní dům). - (Ve skutečnosti se ovšem 
nejednalo o adaptaci, ale o úplnou přestavbu, která zajistila pro 
naše město první skutečný obchodní dům). Jinak k velkým změnám 
v obchodní síti ve městě nedošlo. Vzniká jen jeden nový obchod, 
když v červenci je v domě čp. 108 na náměstí Svobody, v bývalé 
prodejně Jednoty, otevřen obchod s partiovým zbožím (o prodej 
byl ve veřejnosti velký zájem). - Bývalá strážnice u mostu byla 

na jaře pronajata poště a zřízen tu prodej poštovních cenin, novin, 
cigaret a tabáku. Rok 1954 byl v našem městě ve znamení velkého 
stavebního podnikání. V srpnu byla dokončena stavba 24 bytovýph 
jednotek Kovo-Finiše (nad mlékárnou - čp. 567-568-569) a v pátek 
dne 17. prosince byl dán do používání další trojdům za Husovým 
sborem (čp. 571-572-573-24 byt. jednotek), který ve své režii posta-
vil MNV. - Krom toho pošta upravila 2 bytové jednotky v budově 
pošty. Z veřejně prospěšných budov bylo započato se stavbou kina 
(výkop byl zahájen dne 15. prosince), provedena oprava střechy na 
budově MNV a až na betonování dvora dokončena přestavba hasič-
ské zbrojnice v Pivovarské ulici (v akci 14). Došlo i k úpravě ulice 
k bytovým jednotkám Kovo-Finiše (v délce 85 m), do podzimu vy-
dlážděna ulice ke kartáčovně (chodníky vydlážděny až k porodnici. 

Dne 22. února odešel nejstarší člen místního hasičského sboru 
a dlouholetý jeho pracovník, bývalý obuvník Jindřich Nedbal (ve 
věku 83 r.). 

Kromě s. Nedbala utrpěl místní hasičský sbor ještě další ztrátu, 
když 29. července zemřel hodinář a zlatník Josef Jakubec (66 r.), 
dlouholetý velitel ledečských hasičů. Byl také hodně činný i ve 
zdejší sokolské jednotě, kde zpíval v pěveckém kroužku, dlouhá 
léta byl cvičitelem žactva a před válkou organizoval a vedl sokolský 
tamburašský soubor. - Delší dobu (v době první republiky) byl také 
vedoucím učňovské nedělní besídky. 

V r. 1954 se v Ledči narodilo 434 dětí (v tomto čísle jsou samo-
zřejmě i děti ze všech obcí Ledečska, neboť do porodnice teď při-
chází rodit naprostá většina matek) a zemřelo 26 místních obyvatel. 

ok 
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