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M I N I S T R V L E D Č I 

Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek (ČSSD) navštívil první listopadový 
den v poledních hodinách naše město. S představiteli města a ČSSD nejprve 
poobědval v restauraci CENTRAL, kde se na požádání personálu zapsal do 
knihy hostů, a poté se přesunul i se svým doprovodem na ledečskou radnici, 
kde za účasti zástupců tisku besedoval nejprve s vedením města a od 14 hodin 
i se starosty mikroregionu Ledečsko, kterým též rozdal základní informace 
o regionálních programech MMR v písemné formě. Zajímal se hlavně o prů-
běh a následky červnové povodně a přislíbil obcím Kozlov, Číhošť a městu 
Ledeč nad Sázavou pomoc při odstraňování povodňových škod. Též záměr le-
dečské radnice na rekonstrukci sídliště, který by měl řešit nové sadové úpravy, 
lavičky, parkoviště, dětské hřiště, lze z dotačních titulů ministerstva pro míst-
ní rozvoj v příštích letech zrealizovat a ministr Paroubek (na fotografii upro-
střed) přislíbil při prosazování tohoto projektu svoji pomoc. - s v -

Vyúčtování veřejné sbírky města 
Na kontu veřejné sbírky města Ledeč nad Sázavou konané za účelem pomoci oso-

bám postiženým červnovou povodní v Pivovarském údolí se sešlo celkem 635 876,41 
Kč. Rozdělení této částky proběhlo během měsíců září a říjen 2004 následovně: 
275 000,00 Kč rozdělilo stonožkové hnutí „Na vlastních nohou" mezi 10 obyvatel 

97 368,40 Kč obdrželo 9 hasičů jako náhradu za poškozené osobní automobily 
20 138,00 Kč refundace mezd občanů za práce při povodni z důvodů obecního 

zájmu 
228 000,00 Kč rozděleno mezi 38 osob poškozených povodní 

12 000,00 Kč kompenzace Oblastní charitě za změnu účelu její pokladničkové 
sbírky 

4666,00 Kč náhrada za zničený obytný přívěs (+ 3000,- Kč od místostarosty) 
648,00 Kč úhrada nákladů spojených s pořádáním sbírky 

Mimo této sbírky bylo rozděleno: 
248 500,- Kč Oblastní charita Havlíčkův Brod (22 osob) 

25 850,- Kč Římskokatolická farnost - děkanství Ledeč n. S. ( 5 osob) 
30 000,- Kč ing. Libor Joukl - daroval 4 nové elektrospotřebiče ( 3 osoby) 
53 161,- Kč Oblastní charita - darovala 16 nových elektrospotřebičů (16 osob) 
73 000,- Kč Spektrum elektro - Brožová - sleva na nákup spotřebičů 

230 000,- Kč Příspěvek ze sociálního odboru Městského úřadu (16 osob) 
Celková částka evidovaná Městským úřadem Ledeč nad Sázavou, které byla poskytnu-
ta osobám postiženým povodní, tak dosáhla výše 1 298 739,41 Kč. To je úctyhodná 
částka! Ing. Vladimír Molín, tajemník MěÚ 

LISTOPAD 
Když déšť mi tluče dc chen 
pan listopad podzimem volá z polí. 
Z mlhy se probouzí Každého rána den 
a hojí rány, jež mne v srdci bolí. 

Podzimní, barevné listí h zemi padá, 
tón větru spodní v mlze zní; 
zlato a nachf - a smutek 

na zahradách 
v šedi těch všedních dní. 

POZVÁNKA NA KONCERT 
V každém desetiletí, jehož letopočet 

končí číslem 4, probíhá v naší zemi celo-
roční akce manifestující velikost české 
hudby, která dostala název ROK ČESKE 
HUDBY. V tomto letopočtu se ve vzácné 
časové shodě seskupila životní jubilea 
řady nejpřednějších českých hudebních 
osobností v čele s Bedřichem Smetanou, 
Antonínem Dvořákem, Leošem Janáč-
kem, Josefem Sukem a celou řadou dal-
ších našich vynikajících skladatelů. 

Základní umělecká škola v Ledči nad 
Sázavou připravila u příležitosti Roku 
české hudby KONCERT, v němž vystoupí 
žáci a učitelé školy. Zazní v něm např. 
skladby B. Smetany, A. Myslivečka, K. 
St arnice a také našich současníků P. Ebe-
na, M. Richtera a dalších. Koncert se 
koná ve středu 17. listopadu od 16 hod 
v ledečské synagoze. Srdečně zveme! 

mkulASskA nadílka 
ha ledečskéh hradí 
Vážení rodiče! 

CENTRUM-DDM a Katolické spole-
čenství dětí a mládeže v Ledči nad Sáza-
vou za Vámi přichází s novinkou. 

Zjistili jsme, že se v letošním roce bu-
dou na horním nádvoří ledečského hradu 
rojit a řádit čerti a mírnit je bude laskavý 
Mikuláš s andělskou družinou, který při-
jede obdarovávat děti. Nenecháme ho 
v tom samotného a další pomocníci při-
spějí slovem, písničkami a hudbou. 

To vše vypukne v neděli 5. 12. ve 14 
hodin. 

Chcete-li svoje dítě obdarovat tímto 
kultivovaným způsobem, máte možnost 
pro něj přinést nadílku do domu dětí 
a mládeže ve dnech 1. a 2. 12. od 9 do 16 
hodin. Svůj balíček zřetelně označíte 
jménem a adresou dítěte. Za jeden balí-
ček zaplatíte 10 Kč. Ostatní informace 
Vám rádi poskytnou pracovníci domu 
dětí a mládeže. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
• Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 20. října 2004 
• RM projednala žádost Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí klub „Radost" z Pros-
tějova a schvaluje poskytnutí věcného daru - 5 ks 
publikace Ledeěské dominanty. 
• RM na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje pronájem bytu 
č. 6 v Domě s pečovatelskou službou v ulici 5. 
května čp. 1202 v Ledči nad Sázavou, panu Jiřímu 
Hoskovcovi, bytem Havlíčkova čp. 175, Ledeč 
nad Sázavou. Rada města stanovuje smluvní ná-
jemné ve výši 502,- Kč měsíčně. 
• RM na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje pronájem bytu 
č. 1103 v Domě s pečovatelskou službou v ulici 
5. května čp. 1276, v Ledči nad Sázavou, paní 
Ludmile Lebedové, bytem Vickovice čp. 4. Rada 
města stanovuje smluvní nájemné ve výši 695,- Kč 
měsíčně. 
• RM v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje nabídnout 
vyřazenou PC techniku k využití Základní škole 
Ledeč nad Sázavou, pokud odmítne, rada města 
souhlasí s odprodejem na základě ocenění dle 
předloženého podkladového materiálu. Části ne-
funkčních PC budou použity jako zdroj náhrad-
ních dílů pro PC umístěných v Informačním centru 
a Knihovně, nefunkční celky budou vyřazeny 
z evidence majetku. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 
281-288 Obchodního zákoníku schvaluje vyhlá-
šení výsledků veřejné obchodní soutěže na uzavře-
ní smlouvy o převodu společnosti Nemocnice 
Ledeč - Háj, spol. s r.o. na jinou právnickou oso-
bu. 
1. Česká zdravotní a.s. Praha 2 
2. MEDIPROF, s.r.o. Havlíčkův Brod + MUDr. 
A. Koukal, s.r.o. Brno. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové 
prostory v objektu čp. 94 v ulici Zd. Fibicha v Led-
či nad Sázavou. 
• RM v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy k nebytovým prosto-
rům v budově čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad 
Sázavou se Zdravotnickou záchrannou službou 
Havlíčkův Brod k 31. 12. 2004. 
• RM v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 
tj. 1 rok, na jednu místnost o ploše 16,80 m2 

v domě čp. 53 v ulici Hrnčíře v Ledči nad Sázavou 
pro paní Janu Štěpánkovou, za cenu 2000,-
Kč/rok, která bude uhrazena při sepsání dodatku 
smlouvy. 
• RM v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
podnájem nebytových prostor v domě čp. 555 
v ulici Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou slečně 
Kateřině Chládové, bytem Dolní Březinka. 
• RM schvaluje firmě KORMORÁN PLUS 
s.r.o., Horní Paseka, Zahrádka 40, Ledeč nad Sá-
zavou, zastoupené panem ing. Petrem Tůmou pro-
dejní místo pro prodej ryb na Husově náměstí, 
konkrétně před prodejnou Vital, a to ve dne 16. lis-
topadu 2004 v době od 13 do 18 hodin. Poplatek 
z místa bude vybrán v souladu s vyhláškou města 
na místě samém. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
umístění 1 ks nádoby na odpad (120 1) na starém 
hřbitově v Ledči nad Sázavou - u márnice podle 
nabídky firmy .A.S.A. Dačice s.r.o. 
• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění ukládá starostovi města 
panu Stanislavu Vrbovi oznámit účastníkům ve-
řejné obchodní soutěže na převod společnosti Ne-
mocnice Ledeč - Háj spol. s r.o. na jinou 
právnickou osobu výsledky soutěže k termínu 
22. 10. 2004 a požádat právnickou kancelář o spo-
lupráci na uzavření smlouvy o převodu 100 % ob-
chodního podílu společnosti Nemocnice Ledeč -
Háj, spol. s r.o. .z Města Ledeč nad Sázavou na 
Českou zdravotní a.s. Praha 2 IČ: 27125335. Pře-
vod se uskuteční k termínu 1.1. 2005. 
• RM ukládá vedoucí investičního oddělení pí 
Čubanové zajistit ve věci reklamace vad ZŠ Ko-

menského čp. 104 (zatékání do střešní konstrukce) 
vyjádření generálního projektanta a dodavatele 
klempířských prací k příčinám zatékání a způsobu 
nápravy včetně stanoviska k úhradě vícenákladů. 
• RM ukládá vedoucí investičního oddělení pí 
Čubanové ve věci žádosti pana Leoše Rozenkran-
ze na zřízení zástavní smlouvy pro koupi bytu 
v majetku města zajistit právní stanovisko a vyjád-
ření ČMSS k možnosti realizace této zástavní 
smlouvy. 
• RM odkládá rozhodnutí ve věci úhrady dluhu 
nákladů za služby z neobsazených bytů v domě čp. 
553, 1276 a 1290 z účtu hospodářské činnosti 
Města Ledeč nad Sázavou do příštího zasedání 
rady města. 
• Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 25. října 2004 
• ZM jmenuje dle článku 4 odst. 1 Zřizovací listi-
ny organizační složky Městská knihovna Ledeč 
nad Sázavou do funkce vedoucí organizační slož-
ky Městská knihovna Ledeč nad Sázavou paní 
Pavlínu Nulíčkovou od 24. října 2004. 
• ZM zmocňuje radu města k dalším úkonům 
k zajištění výběrového řízení a financování gran-
tového programu Metropolitní síť LeNet pro 
SROP. 
• ZM pověřuje v souladu s par. 102 odst. 3 záko-
na čš. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Radu 
města Ledeč nad Sázavou rozhodnutím o dodava-
teli akce „Přemostění Olešenského potoka" a 
schválení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
akce. 
• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písmeno f) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění pověřuje 
starostu města pana Stanislava Vrbu po dojednání 
podmínek a kontrole právní kanceláří podpisem 
smlouvy o převodu 100% obchodního podílu ve 
společnosti Nemocnice Ledeč - Háj, spol. s r.o. na 
společnost Česká zdravotní, a.s. Kateřinská 
7/1526, Praha 2 IČ: 27125335 k termínu 1. 1. 
2005. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění dodatek č. 
1 ke smlouvě o dílo č. 51/2004 s firmou ATOS, 
s.r.o. Ledeč nad Sázavou, kterým se mění termín 
zhotovení díla „Sportovní centrum — ledová plo-
cha Ledeč nad Sázavou" na 31. 12. 2004. 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst.4 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění dodatek č. 
2 ke smlouvě o dílo č. 51/2004 s firmou ATOS, 
s.r.o. Ledeč nad Sázavou, kterým se navyšuje cena 
díla „Sportovní centrum - ledová plocha Ledeč 
nad Sázavou" na 34 184 000 Kč bez DPH. Zvýšení 
ceny je vyvoláno změnou zakládacích podmínek 
stavby a změnou zdícího materiálu svislých kon-
strukcí a vytvořením základů pro komunikace. 
• ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích přijetí dotace 8 mil. Kč od 
ministerstva financí ČR k dokončení akce „Spor-
tovní centrum - ledová plocha Ledeč nad Sáza-
vou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích vypsání výběrového řízení 
dle § 24 zákona č. 40/2004 Sb. o zadávání veřej-
ných zakázek na dodávku mantinelů pro akci 
„Sportovní centrum - ledová plocha Ledeč nad 
Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích vypsání výběrového ří-
zení dle § 24 zákona č. 40/2004 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek na dodávku rolby pro akci 
„Sportovní centrum - ledová plocha Ledeč nad 
Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích vypsání výběrového řízení 
dle § 24 zákona č. 40/2004 Sb. o zadávání veřej-
ných zakázek na dodávku dešťové kanalizace pro 
akci „Sportovní centrum - ledová plocha Ledeč 
nad Sázavou". 
• ZM schvaluje v souladu s §84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích změnu financování inves-
tiční akce „Sportovní centrum — ledová plocha Le-
deč nad Sázavou" s tím, že státní dotace činí 31 
mil. Kč a podíl města Ledeč nad Sázavou je 13 559 
tisíc Kč. 
• ZM v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
vyhodnocení veřejné sbírky Města Ledeč nad Sá-
zavou a seznam obdarovaných osob postižených 
povodní dne 10. 6. 2004. Seznam obdarovaných 
osob je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. 

• ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písmeno 
f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
převod 100% obchodního podílu ve společnosti 
Nemocnice Ledeč - Háj, spol. s r.o. na společnost 
Česká zdravotní, a.s. Kateřinská 7/1526, Praha 2 
IČ: 27125335 k termínu 1. 1.2005. 
• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písmeno f) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění projed-
nalo a schvaluje zásady předložené smlouvy o pře-
vodu 100% obchodního podílu ve společnosti 
Nemocnice Ledeč-Háj , spol. s r.o. na společnost 
Česká zdravotní, a.s. Kateřinská 7/1526, Praha 2 
IČ: 27125335. k termínu 1.1.2005 s tím, že vyjed-
návači komise jmenovaná Radou města Ledeč nad 
Sázavou usnesením č. 21.2004/8RM-jm) dojedná 
zbylé podmínky této smlouvy. 
• ZM projednalo Grantový program Metropolitní 
síť LeNet pro SROP a podle § 84 odstavec 1. záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje přijetí grantového programu (SROP) 
Metropolitní síť LeNet a schvaluje závazek profi-
nancovat tento projekt. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje prodej poze-
mků pare. č. 2073/3, 2074/4, 1753, 2024/2, 2058, 
2059/2, 2289/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
ZO Českému zahrádkářskému svazu Ledeč nad 
Sázavou za cenu 2,- Kč/m2. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, schvaluje prodej části 
pozemku pare. č. 314 - ostatní plocha v kat. úze-
mí Souboř podle geometrického zaměření panu 
Josefu Kosinoví, Souboř čp. 20 za cenu 20,-
Kč/m2. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění schvaluje prodej části 
pozemků pare. č. 314 - ostatní plocha, část 318 -
ostatní plocha a část 321/1 - ostatní plocha v kat. 
území Souboř podle geometrického zaměření 
panu Otakaru Taterovi, Souboř čp. 45 za cenu 30,-
Kč/m2. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění, schvaluje prodej poze-
mku pare. č. 1250/1 - orná půda v kat. území Le-
deč nad Sázavou za cenu 50,- Kč/m2 manželům 
Luďkovi a Věře Brýdlovým, Na Pláckách 1196, 
Ledeč nad Sázavou. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, schvaluje uzavření do-
hody o zániku zástavního práva k nemovitosti čp. 
145 v částce 150 000,- Kč s Ministerstvem pro 
místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské 
nám. čp. 6. 
• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, schvaluje prodej části 
pozemku pare. č. 2090/1 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou o výměře cca 1000 m2 (podle geometric-
kého zaměření) za cenu znaleckého posudku Spo-
lečenství vlastníků domu čp. 553-4 v ul. 
Hlaváčova v Ledči nad Sázavou. 
• ZM ukládá vedoucímu ekonomickému odboru 
ing. Pavlovi Nácovskému zajistit financování 30% 
podílu města na akci „Sportovní centrum - ledová 
plocha Ledeč nad Sázavou" tak, aby k 4. 12. 2004 
byl tento podíl k dispozici na zvláštním účtu měs-
ta. 
• ZM ukládá starostovi města panu Stanislavu 
Vrbovi vstoupit dojednání s dodavatelem, projek-
tantem a technickým dozorem akce „Sportovní 
centrum - ledová plocha Ledeč nad Sázavou" ve 
snaze po snížení avizovaných vícenákladů. 
• ZM ukládá tajemníkovi Městského úřadu Le-
deč nad Sázavou Ing. Vladimíru Molínovi zajistit 
zpracování celkového vyúčtování veřejné sbírky 
Města Ledeč nad Sázavou pořádané za účelem po-
moci osobám postiženým záplavami v Ledči nad 
Sázavou a jeho zaslání ke kontrole na Krajský úřad 
kraje Vysočina nejpozději do 1. 11. 2004. 
• ZM ukládá starostovi města panu Stanislavu 
Vrbovi a vedoucímu ekonomického odboru ing. 
Nácovskému vypsat bezodkladně výběrová řízení 
(po ucelených částech) na dodavatele pro Granto-
vý program Metropolitní síť LeNet pro SROP 
podle § 18, odstavec 2, zákona č. 40/2004, o veřej-
ných zakázkách, v platném znění. 
• ZM odkládá rozhodnutí o uzavření smlouvy 
o dílo se zhotovitelem ARCHITEP s.r.o. Hradec 
Králové na dokumentaci pro provedení stavby na 
inženýrské sítě do vyřízení záležitostí s akcí 
„Sportovní centrum - ledová plocha Ledeč nad 
Sázavou". 
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Velká rozestavěnost 

Velké investiční akce ve městě v současné době provází i velká rozestavěnost. 
O jejím rozsahu a průběhu předkládám ve stručnosti tyto informace: 
Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou 

Práce na rekonstrukci mostního tělesa se konečně rozjely ve vyšších obrátkách. 
Betonují se opěry mostu na obou stranách, začalo se s bedněním a armováním vlast-
ní mostovky, mostní těleso je provrtáno pro instalaci ocelových kabelů a spřažují-
cích trnů. Na pravobřežní části mostu, která byla vyzdvižena, jsou vyměněna 
a opravena ložiska. Dodavatel žádá investora o posun termínu ukončení prací na 
51. týden a o úhradu vícenákladů v rozsahu 4 mil. Kč, investor (kraj Vysočina) po-
žaduje avizovaný termín zkrátit o 14 dnů a o vícenákladech se hodlá bavit, až po do-
končení akce. Počasí v závěru října zhotoviteli přálo a pracovní úsilí se výrazně 
zvýšilo. Kéž by oboje pokračovalo i v měsíci listopadu! Náměstí Svobody a ulice 
Čechova byly v půlce října opět zprůjezdněny a o prvním listopadovém víkendu zde 
byly položeny krycí vozovkové vrstvy. Obrubníky chodníků a ostrůvků jsou již také 
na svých místech, ostrůvky jsou zapuštěny do úrovně vozovky, mají za úkol chránit 
chodce na přechodech a přinutit řidiče k zpomalení a správnému nasměrování svých 
vozidel. Zde zatím zpoždění s dokončením prací do 30. listopadu nehrozí, do chod-
níků se ukládají navíc na požadavek radnice i nové telekomunikační rozvody, neboť 
po jejich zadláždění nebudeme vstup do chodníků na řadu let povolovat. 

Z kraje listopadu začala i rekonstrukce ulice Mostecké, ze které zmizely marin-
gotky a nastoupila sem firma EVOS-HYDRO na úpravu vozovky od náměstí k mos-
tu. 

Zábradlí na obou mostech a kolem chodníků bude ocelové s lahvově zeleným ná-
těrem, zábradlí podél chodníku pod novou rampou ve Svondráku bude osazeno na 
betonová svodidla, která budou chránit chodce v nebezpečném úseku svažité komu-
nikace. 
Odstranění škod po přívalových deštích na Olešenském potoce 

Investiční akce kraje Vysočina byla k termínu 31. října ukončena. Silnice 
III/01831 má nový koberec, lemují ji opravené obrubníky a opěrné zdi. Před hote-
lem Sázava je na mostě zhotoven nový chodník a zábradlí. Ostatní chodníky opraví 
postupně Město Ledeč nad Sázavou ve své režii. 
Přemostění Olešenského potoka 

Firma EVOS-HYDRO započala počátkem listopadu na objednávku Města Ledeč 
nad Sázavou s výstavbou nového mostku přes Olešenský potok do ulice Ke Křížům. 
Mostek byl červnovou povodní zcela zničen. V letošním roce hodlá firma 
EVOS-HYDRO provést plánovanou úpravu koryta toku Olešenského potoka v úse-
ku pod mostkem a vybudovat hrubou stavbu mostu tak, aby mohl být zpřístupněn 
dopravě. Dokončení akce, která vzhledem k ceně pod 2 mil. Kč není veřejnou zakáz-
kou ve smyslu zákona, je naplánováno na duben 2005. 
Sportovní centrum - ledová plocha Ledeč nad Sázavou 

Díky příznivému počasí se do konce října podařilo pod střechou stadionu dokon-
čit betonové vrstvy pod ledovou plochou a začít s montáží profesí a technologie. Zá-
roveň se dokončují stavební práce uvnitř haly, instalují se rozvody vody, plynu, 
elektro, zhotovují omítky. K původní dotaci 23 mil. Kč se vedení města podařilo za-
jistit další dotaci 8 mil. Kč, která bude použita na vícenáklady spojené s odlišným 
zakládáním stavby a změnou zdícího materiálu, dále na pořízení rolby, mantinelů 
s plexisklem, brankami a sítí a též na dešťovou kanalizaci od objektu k řece. Na tyto 
části vypsalo město další výběrová řízení. Termín dokončení akce je smluvně stano-
ven na konec roku. Stanislav Vrba, starosta města 

Ulice není autodrom aneb 
hospodařme s vynaloženými miliony 

V Ledečských novinách č. 10 mě zaujal člá-
nek pana místostarosty Doležala o rekonstruk-
ci ledečských ulic a připravované rekonstrukci 
dopravního značení. 

V této souvislosti chci poukázat konkrétně 
na Pivovarskou ulici, která byla po letošní červ-
nové povodni velmi zničena a obyvatelé rodin-
ných domků podél této ulice si „užili" své. 

„Užívali" si dávno před povodní vlivem 
velkého provozu nákladních i osobních aut. 
Proto se domnívám, že za současné situace, 
kdy na opravu Pivovarské ulice byly vynalo-
ženy miliony korun, by se v této pěkně oprave-
né ulici měl dodržovat šetrnější provoz. 

Myslím tím, aby příkazová značka 40 km 
ve směru na Kozlov, která je nyní v úrovni 
zbouraného domu čp. 120, byla posunuta ales-
poň k zastávce autobusu ČSAD před Požár-
ním útvarem. (Původně měla být umístěna 
před hotelem Sázava. Byl to požadavek obča-
nů Pivovarské ulice v době, kdy se projedná-
valo zřízení obchodu Coop Diskont v r. 2000 -
viz č.j. Výst/2000/470 Ču z 25. 9. 2000.) 

V opačném směru do centra města by bylo 
velmi užitečné její další umístění hned při vý-
jezdu z viaduktu. 

Jde o to, že si většina vozů dělá z Pivovar-
ské ulice závodní dráhu, zvláště pak nákladní 
vozy a těžká technika. Okolní domy, jejichž 
původ je staršího data, tím nesmírně trpí, otřá-
sají se a praskají. O emisích a životním pro-
středí v této bývalé krásné lokalitě, se raději 
nezmiňuji. Okna do ulice se proto vůbec neda-
jí otevřít. 

Bylo by velmi přínosné, kdyby zástupci 
města, kterým tímto vyslovuji dík za zajištění 
rekonstrukce Pivovarské ulice a přilehlých ko-
munikací, spolu s dopravní policií zajistili 
bezpečnější provoz v této ulici prováděním 
namátkového měření 40 km rychlosti. Zvláště 
pak v době, kdy lidé jezdí do práce a těžká 
technika vyjíždí do terénu a potom zpět. Je 
s podivem, že v okolí viaduktu při tak nepři-
měřených rychlostech ještě nepřišel nikdo 
o život. 

Bude-li se zde jezdit jako dosud, tato pěkně 
opravená ulice se bude muset během několika 
málo let opět rekonstruovat. 

Jarmila Krajíčková, Pivovarská 121 

Europoslanec Libor Rouček (ČSSD) navštívil 
v doprovodu paní PhDr. Běly Hejné dne 
18. října naše město. Na ledečské radnici se 
sešel se starosty mikroregionu Ledečsko, se 
kterými více jak hodinu besedoval na téma Ev-
ropská unie a její přínos pro naši zemi. Byl tak 
prvním politikem z EU, který mezi nás zavítal. 
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STŘÍDÁNÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
Na konci října letošního roku došlo k výmě-

ně vedení v Městské knihovně v Ledči n. S. 
Z funkce vedoucí knihovny odešla paní Marie 
Viktorová a nahradila ji knihovnice tohoto za-
řízení paní Pavlína Nulíčková. 

Paní Viktorová spojila s místní knihovnou 
značnou část svého života - celých osmnáct 
let. Zažila tu řadu změn a nutno dodat, že díky 
i jejímu přispění to byly jen změny k lepšímu. 
Především to bylo stěhování knihovny v roce 
1993 do současných prostor, bylo tu vytvoře-
no důstojné prostředí i dostatečné zázemí pro 
chod knihovny, která má nejen místní, ale také 
regionální působnost. Bylo otevřeno hudební 
oddělení, počty výpůjček se zvýšily ze 33 000 
v roce 1986 na 93 000! Číselných srovnání by 
se jistě našla celá řada, aleje důležité, že každý 
čtenář, byť příležitostný, tu našel odbornou 
a vstřícnou službu. Za to patří paní Marii Vik-
torové poděkování a věřme, že její nástupky-
ně, paní Nulíčková, bude stejně úspěšná 
a vysoko nastavenou laťku knihovnické práce 
v Ledči udrží. Odcházející vedoucí přejeme 
pevné zdraví a mnoho hezkých životních 
chvil. ok 

Dne 4. 11. 2004 se v Centru - DDM Ledeč 
nad Sázavou konala tradiční pěvecká soutěž 
„Ledečský slavíček". Sešlo se 40 soutěžících, 
kteří byli dle věku rozděleni do dvou kategorií. 
Porotu tvořili převážně pedagogové ZŠ Ledeč 
n. S. Atmosféra v sále byla vynikající. Malé 
zpěváčky přišlo podpořit asi 25 diváků, zejmé-
na rodičů. Hlavní cenu věnoval starosta města 
pan Vrba, kterou osobně předal. Vítězové jed-
notlivých kategorií postoupili do oblastní sou-
těže konané 27. 11. 2004 v Jihlavě. Doufáme, 
že naváží na úspěchy z minulých let a budou 
naše město dobře reprezentovat. Výsledky 
první kategorie: 1. místo - Anna Doležalová, 
2. místo - Barbora Hamajdová, 3. místo - Mi-
chal Ulč. Výsledky druhé kategorie: 1. místo -
Petra Blažková, 2. místo - Martina Čepková, 
3. místo - Kateřina Kadlusová. 

Za Centrum-DDM Ledeč n. S., 
Zina Kubová 

PRAHA dne 5. října 2004 
Za neuvěřitelně krásného podzimního dne proběhla v Praze významná akce, 

při níž padala i slova Ledeč nad Sázavou. Den předtím se totiž uskutečnil jeden 
z velkých programů Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, a to ote-
vření Pražské křižovatky. Pozorný divák to mohl zaznamenat i v televizi a tisku. 
První velkou událostí následujícího dne bylo slavnostní předání ceny Nadace 
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 profesoru Petru Vopěnkovi. A právě 
i zde zaznívala Ledeč nad Sázavou, protože je to město, kde laureát ceny žil s ro-
diči, studoval a maturoval a také prožil krásná léta s ledečskými skauty. 

Co je Pražská křižovatka ve Zlaté ulici? (neplést se Zlatou uličkou na Hradča-
nech). Poblíže Anenského náměstí založil rotundu již sv. Václav, později zde 
sídlil řád templářů a postavil se kostel sv. Anny. Už v roce 1782 byl klášter zru-
šen a odsvěcen. Pak hlodal zub času, bouralo se, upravovalo, naposledy zde Ná-
rodní divadlo skladovalo kulisy... Každopádně jde o kostel obestřený 
tajemstvím. Díky nadaci a desítkám miliónů korun neuvěřitelně krásná stavba 
ožila, pyšní se evropsky bezkonkurenčním dřevěným krovem. Chrám popisoval 
i historik Václav Hájek z Libočan, který je zde pohřben. Jako jediný chrám 
v Praze tento husité nevypálili. Restaurátoři odkryli krásné fresky (spíše jejich 
torza). Tak tedy je tato unikátní stavba upravena pro konání různých kulturních 
a jiných nejrozmanitějších akcí. Bývalý prezident V. Havel podtrhl, že nikoliv 
náhodou tou první a vý-
ceny vynikajícímu ma-
známému v oblasti svě-
nec i řada nových 
je spojena se jménem 
bně hovořil v Laudatio 
la. Pronesl mj.: „Petr 
a sedmdesátých letech 
k rozvoji matematické 
žin. Je v této oblasti nej-
nějším českým matema-
na potíže teorie množin 
rii množin, jejímž cílem 
pojetí nekonečna." 

Je také nezbytné aspoň osvětlit, kde se v Nadaci vzaly desítky miliónů na ob-
novu budovy. Např. skupina Rolling Stones přispěla bezmála 3 milióny. Byli 
i další štědří sponzoři, ale k dokončení bude třeba ještě hodně peněz. Nic tedy 
nešlo z peněz daňových poplatníků, jak je nyní zvykem psát. 

Již dopoledne proběhla rozprava na téma „Matematika a kultura" za přítom-
nosti laureáta. Přítomni byli hosté z Francie, Anglie i Bratislavy a naši přední 
matematici a posluchači. Byly to zajímavé diskuze a je obtížné něco z toho vtělit 
do této stručné zprávy. Hovořilo se i o význačném českém matematikovi Be-
rnardu Bolzanovi, jehož výročí narození spadlo neuvěřitelně na 5. října. Ale sta-
lo se to už před 223 lety. 

Jestliže sdělím aspoň něco všeobecně zajímavého, pak jde o objev indického 
matematika dávných časů Brahmagupty. Tehdy byly znaky pro čísla od jednič-
ky do desíti. Desítka byla psána jako 1. (s tečkou). Tento matematik pro desítku 
zavedl označení ze dvou znaků a umožnil provádět aritmetické kalkulace. I „vy-
nález" nuly přinesl pokrok. (Nakonec jsme se učili římské číslice a víme, nulu 
nemají.) Referát o matematických a filozofických záležitostech je nad rámec 
článku a popravdě i autor se necítí tím pravým, který by o tom měl psát. Kdo má 
o toto zájem, pak Petr Vopěnka vydal řadu knih právě o této tématice a dokonce 
letos vyšla kniha „Horizonty nekonečna" jako 6. svazek v edici citované nadace 
VIZE 97. 

Samostatné předávání ceny mělo důstojný rámec a zúčastnily se ho stovky 
hostí. Mezi nimi byli Dagmar a Václav Havlovi, Ivan Havel s manželkou, Petr 
Pithart, prof. Dr. E. Bodner z Innsbrucku, P. Buzková, umělci E. Balzerová, 
J. Bartoška, J. Kanyza, P. Landovský aj., dále řada poslanců, politiků, novinářů 
a veřejných činitelů, vědeckých kapacit apod. Slavnost uváděla Táňa Fischero-
vá a cenu - byla jí umělecky provedená berla sv. Vojtěcha - pak předal Václav 
Havel. Významné okamžiky podtrhl i studentský komorní orchestr a samotné 
důstojné prostředí chrámu. Ledečákovi, který před lety v městě mezi námi žil 
a neustále se do Ledče nad Sázavou rád navrací, se tedy dostalo nevídané pocty. 

Na závěr se nehodí nic vhodnějšího, nežli poslední věta Laudatio Jiřího Fialy: 
Pochválen budiž tento příběh a jeho tvůrce Petr Vopěnka. Pochválena budiž 
Pražská křižovatka a její stvořitelé Dagmar a Václav Havlovi. Amen. 

Dr. Miroslav Vostatek 

znamnou je udělení 
tematikovi a filozofovi 
tové matematiky. Nako-
matematických pojmů 
Petra Vopěnky. Pode-
při udělení ceny Jiří Fia-
Vopěnka v šedesátých 
podstatně přispěl jak 
logiky, tak i teorie mno-
známějším a nejcitova-
tikem ve světě. V reakci 
vytvořil alternativní teo-
je návrat k přirozenému 

mmitmi mmm 



Otázky kolem Nemocnice Ledeč-Háj 
Jak probíhala a dopadla veřejná obchodní soutěž? 

Na výzvu k veřejné obchodní soutěži na převod společnosti Nemocnice Ledeč -
Háj, spol. s r.o. reagovali čtyři zájemci, kteří si v podatelně městského úřadu vy-
zvedli text výzvy. Mimo to byla výzva po celou dobu přístupná na úřední desce 
a webových stránkách města. Zpráva o veřejné obchodní soutěži byla uveřejněna 
i v tisku. Ze čtyř zájemců se do vlastní soutěže přihlásili zájemci dva, kteří složili 
na účet města po milionové jistině a předali své nabídky v požadovaném termínu 
do ó.října 2004. Sedmičlenná komise z řad zastupitelů jmenovaná radou města na-
bídky posoudila a předložila radě města jako vítěze soutěže společnost Českou 
zdravotní, a.s. Praha. Radou města dne 20. října jednohlasně a poté i zastupitel-
stvem města dne 25. října 13-ti hlasy „pro" byl tento výsledek potvrzen a hodnotící 
komise byla pověřena dojednáním konkrétních podmínek a po kontrole návrhu 
smlouvy právní kanceláří je starosta města pověřen podpisem smlouvy o převodu 
100% obchodního podílu ve společnosti Nemocnice Ledeč-Háj, spol. s r.o. z Měs-
ta Ledeč nad Sázavou na Českou zdravotní, a.s. Kateřinská 7/1526, Praha 2, IČ: 
271 25 335. 
Co tento převod znamená? 

Společnost Nemocnice Ledeč-Háj, spol. s r.o. bude po 1. 1.2005 existovat dále. 
Bude vykonávat stejnou činnost jako doposud, tj. provozovat léčebnu dlouhodobě 
nemocných v Háji, zajišťovat ambulantní péči na poliklinice a lékařskou službu 
první pomoci. Pracovně právní a smluvní závazky společnosti zůstávají nedotče-
né. V LDN bude i nadále pracovat pan primář MUDr. Kaniok, stejně jako ostatní 
zaměstnanci budou dále na svých místech. Budovy polikliniky a nemocnice v Háji 
zůstávají v majetku města a společnost z nich bude nadále městu platit smluvní ná-
jemné. 
Proč jsme k převodu přistoupili? 

Nemocnici v Háji v podobě, jak ji zná většina ledečské veřejnosti, zrušilo minis-
terstvo zdravotnictví ČR již v roce 1996. Město Ledeč nad Sázavou ve snaze zajis-
tit lékařskou péči pro zdejší region proto založilo dne 11.3. 1996 firmu ZASOZ, 
s.r.o. Ledeč n. S. se statutem nestátního zdravotnického zařízení, vložilo do ní 
vklad 100 000,- Kč, získalo jednatele ing. Pokorného a MUDr. Kanioka, kteří zří-
dili v bývalé nemocnici léčebnu dlouhodobě nemocných a po počátečních potí-
žích, kdy Město Ledeč n. S. vypomohlo překlenovací půlmiliónovou půjčkou, 
dovedli společnost k prosperitě. Město za vydatné pomoci státu zrekonstruovalo 
v minulých letech areál léčebny v Háji, firma ZASOZ investovala svůj zisk do vy-
bavení nemocnice i polikliniky a v roce 2002 se přejmenovala na společnosti Ne-
mocnice Ledeč-Háj, spol. s r.o. 

Náročnou rekonstrukcí budov v Háji se město zadlužilo (dodnes nemá zaplace-
no dodavateli) a chybí mu prostředky na údržbu a opravy městského majetku pří-
mo ve městě (školní kuchyně a kotelny, chodníky a komunikace). Činnost vlastní 
LDN se natolik vzdálila původní nemocnici s interním oddělením a JIP, že již dnes 

M E D I P R O F 

Běla Hejná je pro mne člověk, 
který má co nabídnout 

Co může chtít občan po svém zástupci v Se-
nátu? Aby znal problémy svého volebního ob-
vodu, aby věděl J a k je řešit a především - aby 
za ním už byla vidět práce, kterou pro občany, 
které má v Senátu zatupovat, udělal. O málo-
kterém z těch, kteří letos na senátorské místo 
kandidují, se dá říci, že všechna tato náročná 
kritéria splňují. Dovoluji si tvrdit, že PhDr. 
Běla Hejná je jednou z mála, za kterou je vidět 
tolik konkrétní práce, že by to bylo dost i na 
několik životů. Mnohem důležitější než to, že 
má zkušenosti z vysokých státních funkcí 
(byla náměstkyní 4 ministrů práce a sociálních 
věcí a nyní je poradkyní ministra průmyslu 
a obchodu pro otázky sociální politiky a za-
městnanosti) je, že mezi občany našeho regio-
nu žije a zná problémy zdejších obyvatel 
mnohem lépe než kdokoliv jiný. Není to je-
nom „sběratelka funkcí", mnohem důležitější 
pro ni je, jaký kus práce po ní zůstane. Ze to 
nejsou jen planá slova, dokazuje její výrazný 
podíl na tom, že 40 starých lidí na Kutnohor-
sku dostalo možnost pořídit si bezplatně stani-
ci tísňového volání pro případy krizových 
situací, aby se tak rychle dočkali pomoci. Sta-
rost o seniory či zdravotně postižené lidi 
a kvalitu jejich života dokazuje i účast Běly 
Hejné v Radě Konta bariéry, která pomáhá zís-
kávat finanční prostředky pro invalidní spolu-
občany. Z řady mnoha dalších aktivit lze 
jmenovat i její zájem o bývalé vynikající české 
sportovce, kteří udělali pro propagaci republi-
ky v minulosti víc práce než většina politiků, 
a nyní žijí v ústraní, často i v samotě. Česká 
nadace sportovní reprezentace pomohla napří-
klad bývalému olympijskému vítězi ve vzpírá-
ní Hansovi Zdražilovi při vážných potížích 
s páteří, nebo Vlastimilovi Bubníkovi po ope-
raci srdce. Nadace podporuje nejen sportovní 
seniory, ale také mladé talenty, které by bez 
její finanční podpory zmizely v nenávratnu. 
Jen na Olympijských hrách v Aténách ČR re-
prezentovalo cca 40 sportovců, které někdy 
v minulosti nadace podpořila. 

To všechno svědčí o tom, že konkrétní po-
moc lidem je pro Bělu Hejnou samozřejmostí. 
Pro voliče je však nejdůležitější fakt, že díky 
tomu, že Běla Hejná v regionu žije, zná sociál-
ní problémy jeho obyvatel jako málokdo. A co 
navíc - na rozdíl od jiných také ví, jak problé-
my řešit. Zej í nejsou cizí ani rodinné starosti, 
o tom svědčí fakt, že sama přivedla na svět dvě 
dcery, další dvě vyvdala a navíc si jako správ-
ná babička najde čas i na svá vnoučata. Ostat-
ně vztah k dětem má už od doby, kdy ještě 
před absolutoriem na Filosofické fakultě 
v oboru psychologie, přiváděla na svět novo-
rozeňata jako porodní asistentka. Dětem naše-
ho regionu se později po několik let věnovala 
v Pedagogicko-psychologické poradně. 

Přál bych celému regionu, který bude nový 
senátor zastupovat, aby ho zastupoval právě 
takový člověk, s tak bohatými a různorodými 
zkušenostmi, jako je právě paní doktorka Běla 
Hejná. Svým voličům má opravdu co nabíd-
nout. Ing. Milan Urban 

ministr průmyslu a obchodu ČR 

tolik nesouvisí se zabezpečováním zdravotní péče obyvatel regionu. Klientela 
LDN se často z pochopitelných ekonomických důvodů rekrutuje i z míst mimo náš 
region. Pozice jednatelů ve společnosti se stala nenahraditelnou, rada města funkci 
jediného vlastníka společnosti nevykonávala dobře. 
Co od převodu očekáváme? 

Očekáváme zlepšení zdravotnických služeb v regionu, tj. zvýšení stagnující ob-
ložnosti LDN, udržení a rozšíření lékařských služeb první pomoci, zabezpečení 
stability společnosti jejím začleněním do sítě zdravotnických zařízení, otevření 
a rozvíjení dalších oborů v rámci ucelené koncepce následné péče a rozvoje fyzio-
terapeutických aktivit, zlepšení komunikace mezi městem a vedením společnosti, 
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Informační servis 
Koželská ulice prokoukla 

Po jarní rekonstrukci kanalizace v Koželské ulici a ná-
sledné zádlažbě komunikace a chodníku kolem budovy 
gymnázia nastoupila v říjnu firma Východočeská energe-
tika, a.s. na přeložku venkovních elektrorozvodů vede-
ných do té doby po sloupech a konzolách a uložila nové 
kabelové rozvody do chodníků. Zároveň přitom provedla 
instalaci nových sloupů veřejného osvětlení. Fasády 
domů v Koželské ulici a spodní části ulice Melechovská 
tak přišly o hyzdící konzole, izolátory a neuspořádanou 
směsici drátů podél střech. Připočteme-li k tomu i výmě-
nu všech oken na budově gymnázia (akce kraje Vysočina 
za více jak 3 mil. Kč), lze konstatovat, že nám Koželská 
ulice letos opravdu prokoukla. Městu zbývá dokončit 
opravu chodníků po levé straně ulice a majitelé některých 
domů se mohou pustit zjara do opravy omítek, neboť jim 
venkovní elektrorozvody a konzole na fasádách již nebu-
dou překážet. 
Úřad práce a kontaktní místo mají nové sídlo 

Úřad práce společně s kontaktním místem sociální pod-
pory obsadí od druhé poloviny listopadu první patro bu-
dovy čp. 16 na Husově náměstí (bývalý městský úřad). 
Úřad práce tak opouští nevyhovující vlhké prostory domu 
č. 145 v ulici Mlýnská i pronajaté prostory v 3. patře měst-
ského úřadu, kde dosud působilo kontaktní místo sociální 
podpory. 

Nové působiště, které v říjnu 2004 opustila firma 
FREDEX, bylo na náklady města stavebně upraveno pro 
potřeby nového nájemce. Veškeré agendy tohoto úřadu 
v našem městě zůstávají zachovány, nové společné pros-
tory umožňují úřadu práce i případné rozšíření o agendy 
další, které nám možná blízká budoucnost přinese. 
Tísňová péče pro seniory 

Možnost pomoci osamělým dědečkům a babičkám 
v našem městě i v okolním regionu nabízí nezisková or-
ganizace ŽIVOT 90, která v rámci programu Tísňová 
péče získala z programu PHARE prostředky na instalaci 
40-ti speciálních telefonních přístrojů u starších osamě-
lých osob odkázaných na pomoc druhých nebo těch, kteří 
tuto pomoc mohou třeba zítra potřebovat. Základní pod-
mínkou nabídky Tísňové péče je telefonní přípojka 
v domě či bytě, kde osoba žije. Na tuto přípojku se zdar-
ma připojí panel s hlasitým telefonem, v bytě se instaluje 
speciální čidlo reagující na pohyb a osamělá osoba dosta-
ne přenosnou krabičku s tlačítkem, kterou nosí stále 
u sebe a pomocí níž může kdykoli přivolat pomoc přes 
centrální ústřednu. Ta po zavolání či pouhém stisknutí 
tlačítka informuje smluvního partnera (hasiče, pečovatel-
skou službu, policii či sousedy), kteří přijedou okamžitě 
pomoci. 

Tato služba již úspěšně funguje v Praze, Kutné Hoře 
i nedaleké Zruči nad Sázavou a může vyřešit i starosti 
s péčí o rodiče mnohým z nás. Máte-li ve svém blízkém 
okolí dědečka, babičku či souseda, kterému by tato forma 

PRONÁJEM BEZBARIÉROVÉHO BYTU 
Město Ledeč nad Sázavou nabízí pro-

nájem bezbariérového bytu v ul. 28. říj-
na, v domě čp. 1290 v Ledči nad 
Sázavou. Jedná se o byt I. kategorie, 
o velikosti 1+1. V případě Vašeho záj-
mu se obraťte na vedoucí sociálního od-
dělení (tel. 569 729 551). 

pomoci mohla být k užitku, kontaktujte svůj městský či 
obecní úřad, kde mají podrobnější informace. Bližší in-
formace v Ledči nad Sázavou získáte na telefonu 
569 729 511 či u starostů svých obcí. 
Zákazové cedulky 

V okolí domu č.p. 663-5 v ulici Marie Majerové insta-
lovalo Město Ledeč nad Sázavou na žádost Společenství 
vlastníků bytových jednotek domu č.p. 663-5 v minulém 
měsíci zákazové tabulky „Zákaz jízdy na kole" a „Zákaz 
venčení psů". Zákazové cedulky však kolem tohoto 
domu, o který jeho obyvatelé v čele s panem Václavem 
Vodolánem vzorně pečují, dlouho nevydržely. Polámané 
a poškozené se našly v koši na psí exkrementy. Jejich pů-
vodní místo instalace však bylo určeno pouze na travnaté 
stráni za domem č.p. 663-5 směrem ke hřišti, kde budou 
opět instalovány. Mají bránit devastaci území v bezpro-
střední blízkosti domu, o nějž se obyvatelé domu starají. 
Pokud chtějí obyvatelé tohoto domu chránit celý travnatý 
pozemek ve svém okolí, mají možnost požádat o proná-
jem či prodej tohoto pozemku a město jim i ostatním ob-
dobným případům vyjde vstříc, nebudou-li tomu bránit 
věcná břemena spojená s případnou existencí inženýr-
ských sítí či přístupových cest k jiným objektům a pozem-
kům. 

K poškození značek se sám a dobrovolně přihlásil muž, 
který reprezentoval druhý tábor obyvatel, nesouhlasících 
zřejmě oprávněně s omezováním svobody. Bude však vy-
zván k úhradě vzniklé škody. 

Tak je tomu ale s každým opatřením či akcí: jedna polo-
vina je vítá, druhá je proti. Je proto třeba vědět, kde je 
správná míra. V tomto případě ji oba tábory překračují. 
Jedni ve snaze chránit svůj majetek omezují svobodu po-
hybu druhých a ti druzí ničí svévolně obecní majetek. 
Kdybychom však k sobě měli dostatek ohleduplnosti, ne-
musely by být cedulky žádné. 

Výběrové řízení na jednatele 
Technických služeb Ledeč n. S., s.r.o. 

Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu se svým vy-
hrazeným právem jediného společníka obchodní firmy 
Technické služby Ledeč n. S., s.r.o. vyhlašuje výběrové 
řízení na funkci 

jednatele společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
Požadavky na uchazeče: 
- ÚSO technického směru, nejlépe stavební obor 
- praxe v řízení pracovníků min. 5 let 
- znalost Obchodního zákoníku 

(ustanovení o obchodních společnostech) 
- občanská bezúhonnost 

Uchazeč ve své nabídce předloží strukturovaný životopis, ve 
kterém uvede výčet svých dosavadních zaměstnání a studia. 

Termín nástupu: 1. 12. 2004 
Nabídky podávejte písemnou formou na podatelnu Městské-

ho úřadu v Ledči nad Sázavou, Husovo nám. č.7, 584 01 Ledeč 
nad Sázavou do 22.11.2004. -sv-

Prodám 
nový družstevní byt 2+1, 65 

m2 v Ledči n. S., 
tel. 569 731 203. 

REALITY TROJMEZÍ 
Hledáme domy, byty, pozemky pro 

naše klienty. Právní servis v ceně provi-
ze. Individuální přístup ke klientům. 

Tel.: 317 866 065 
mobil: 776 262 142 

e-mail: radsup@centrum.cz 
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Ledečští důchodci letos za poznáním 
na Uherskohradišťsku 

Ve dnech 29. srpna až 3. září 2004 se uskutečnil po-
bytový zájezd členů SDCR z našeho města do Uher-
ského Hradiště. 

Ačkoliv má místní organizace 344 členů, nebylo 
snadné v krátkém časovém úseku obsadit autobus 
se 44 místy. Především bylo potřeba vyhledat zajíma-
vou oblast s vhodným ubytováním 
a stravováním za přiměřenou cenu 
v termínu, který by všem účastníkům 
vyhovoval, a s určitou zárukou, že 
zařízení nebude v likvidaci dříve než 
tam dorazíme. Za pomoci cestovní 
kanceláře v Havlíčkově Brodě nám 
byl nabídnut pobyt v Uherském Hra-
dišti. 

Po projednání ve výboru SD 
a v zájezdové komisi se realizace 
ujal předseda zájezdové komise p. 
Krištof. Protože pro uskutečnění 
příprav zájezdu byl malý časový prostor, musel vyvi-
nout značné úsilí k zabezpečení celé akce a jeho ná-
maha byla korunována úspěchem. 

A tak 29. srpna nasedlo všech 44 účastníků do při-
staveného autobusu. Počasí nám přálo až až, nálada 
výborná a pan Říha nás spolehlivě vezl, nejprve do 
Slavkova a k Mohyle míru. Po prohlídce těchto pa-
mátných míst a krátkém odpočinku jsme se vydali do 
Uherského Hradiště. Tam už na nás čekalo ubytování 
v hotelu Morava. Výtah byl v provozu, dvoulůžkové 
a třílůžkové pokoje standardně vybaveně, sociální za-
řízení, televize, lednička. Stavování dole v restauraci, 
vše pod jednou střechou. Co bychom chtěli víc! 

Hned druhý den pro nás začalo putování po Zlín-
ském kraji. Dopoledne prohlídka historického centra 
Uherského Hradiště, odpoledne návštěva Luhačovic, 
procházka po kolonádě, ochutnávka lázeňských dob-
rot a oplatků, samozřejmě ve stínu, protože sluníčko 
pálilo nemilosrdně. A proto studenou sprchou bylo 
pro nás příští ráno a celý den při prohlídce sice krás-
né, ale velice mokré Kroměříže. I přes bohaté kapky 
deště jsme mohli zahlédnout minulou slávu města 
a déšť nás neodradil ani od procházky po Květné za-
hradě. 

Příští dny nás opět provázelo pěkné počasí. Hned 
ráno jsme pokračovali prohlídkou zámku Buchlovic 
včetně kouzelného parku, vyjíždTcou do areálu hradu 
Buchlo, potom krátké odpočinutí při kafíčku p. Říhy 
a dopoledne končilo zastavením a tichým zamyšlením 
v chrámu na Velehradě. Po obědě odpočinek a volné 

odpoledne. Ale místo památek byly vzaty útokem asia 
prodejny, butiky, cukrárny a další bohulibá zařízení. 

Ve čtvrtek jsme navštívili středisko folkloru, Stráž-
nici. Skansen, zámecký park a nedalekou vesnici Pe-
trov. Otevřel se před námi jiný svět. Jako rozevřené 
prsty na ruce rozebíhaly se hluboké úvozy lemované 

^ Zájezd důchodců do Uh. Hradiště - září 2004 

bílými barevnými ornamenty zdobenými vinnými 
sklípky. Náš průvodce, velice ochotný a vstřícný, nám 
umožnil návštěvu jednoho sklípku a nebyli bychom to 
my, důchodci, aby nám chutné víno a pěkná písnička 
nenavodila veselou náladu. Byl to hezký den. 

V pátekjsme se rozloučili s Hradištěm a na zpáteční 
cestě jsme se zastavili v Lednici, kde bylo opět co ob-
divovat. Po prohlídce zámeckého areálu ještě malé 
nákupy, poslední kafičko a jedeme domů. 

Tolik strohý výčet pobytových dnů. Zážitků bylo 
mnohem víc. A těch debat během jízdy, při jídle, při 
náhodných setkáních. Sdělování osobních problémů, 
vše v klidu, tak jak bychom si to nikdy, stísněni domá-
cím prostředím, neřekli. I to patří k našemu věku. 
Poznat, že nejsi sám, že podobné starosti i radosti 
prožívají i Ti druzí. A hned je na světě lip. 

Cestou domů už nám probíhají hlavou myšlenky na 
uplynulý týden, vzpomínky na Moravu, bohatou na 
její velkolepé památky, na úrodný kraj. A to již přijíž-
díme k nám, na mnohem chudší Vysočinu. Před námi 
se objevuje pahorkatina, lesíky, údolí, kamení. Blíží-
me se k Ledči. Vyhoupla se před námi vroubená okol-
ními kopci a vesničkami. Úchvatný a nádherný 
pohled. U nás je také krásně. Vždy se nám líbí doma 
nejvíc po návratu z dovolené. Autobus zastavuje. Pan 
Říha nás bezpečně dovezl, poslední stisky rukou, po-
zdravy, zamávání. 

A příští rok, když nám zdraví poslouží a ceny ropy 
na světových trzích přestanou stoupat ... nu, potom 
uvidíme. H.M; 

Nově otevřená kancelář 
POJIŠŤOVNA GENERALI, 
BUŘINKA - STAV. SPOŘ. 

+ ÚVĚRY 
Husovo nám. 9,1. poschodí 

Ledeč nad Sázavou. 
Tel.: 603 585 573, 775 671 129 

Silvestr se blíží 
Zajistěte si včas zábavnou 

pyrotechniku i domácí 
ohňostroje. Špičková 
kvalita - vlídné ceny 

Obj.: TT5 311 218 

Hledáme obchodního zástupce pro 
přímý prodej knih v Ledči a okolí 

Pracovní poměr - brigáda 
- spolupráce na ZL. 

Vlastní auto podmínkou. 
Tel.: 603 2 76 895 

e-mail: dag.p@tiscali.cz 
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Španělák" Antonín Knot — tankísta od Dukerque 
Začátek protifašistického odboje většiny českoslo-

venských zahraničních vojáků se datuje od roku 1939 
nebo 1940. Stovky československých interbrigadistů 
však zasáhly do boje s fašisty již v letech 1936-1939 
ve Španělsku. Jedním z nich byl i Antonín Knot z Le-
dečska. 

Antonín Knot se narodil 1. června 1911 v chudé děl-
nické rodině v Broumově Lhotě. Knotovi bydleli v jed-
né místnosti obecní pastoušky, která stávala u rybníčka 
při silnici směrem na Závidkovice. Životem se probíje-
li velmi těžce. Uživit sedm dětí nebylo lehké. Vše se 
zhoršilo, když zemřel otec - živitel rodiny. Hlad byl 
neodbytným hostem a děti prožily trpké dětství. Děv-
čata hned po vyjití školy šla do služby, většinou k sed-
lákům. Toník se vyučil kameníkem a i jeho jako 
mnoho dalších postihla nezaměstnanost. 

V roce 1933 byl odveden k Pěšímu pluku 21 maršála 
Foche, kde vykonal v následujícím roce dvanáctine-
dělní vojenský výcvik. Další, tentokrát měsíční cviče-
ní, absolvoval v červnu 1936. Oživení vojenských 
dovedností se vojínu Knotovi docela hodilo. Ve Špa-
nělsku začala občanská válka a Antonín neváhal ještě 
v tomto roce odejít bojovat se zbraní v ruce proti fašis-
mu. Byl přidělen ke 129. mezinárodní brigádě do pra-
poru T. G. Masaryka, později bojoval v praporu 
Divizionário. Jako interbrigadista překonal celou kal-
várii, kterou museli po porážce španělské republiky 
projít spolubojovníci z mezinárodních brigád. 

Začátkem února 1939 přešli českoslovenští dobro-
volníci spolu s ostatními interbrigadisty přes zasněže-
né Pyreneje do Francie, kde byli internováni v táborech 
Argeles a Gurs. Po propuštění z tábora v Gurs vstoupil 
Antonín Knot v Agde do vznikající československé 
vojenské zahraniční jednotky ve Francii. Odtud vedla 
jeho cesta po pádu Francie do Anglie, kde se stal pří-
slušníkem 1. československé smíšené brigády, z níž 
vznikla v září 1943 Československá samostatná obrně-
ná brigáda. Brigáda byla vyzbrojena moderní techni-

kou a intenzivně se připravovala na svoji hlavní vojen-
skou operaci - na invazi do Francie. V roce 1943 byl 
svob. Antonín Knot zařazen k 1. rotě pěšího praporu 2, 
kde nejprve absolvoval kurz protitankových kanónů 
a po jeho přeřazení k 3. rotě tankového praporu 2 po-
kračoval v tankovém výcviku. Od září do prosince 
1943 prošel kurzem střeleckým, řidičským i radiotele-
graflstickým. O jeho přístupu k výcviku i později 
k boji, když 1. září 1944 odešel do pole, svědčí posu-
dek jeho velitele. Ten jeho povahu, mravní a vojen-
skou způsobilost hodnotí slovy: „Ustálený, 
kamarádský, klidné povahy, ukázněný, svědomitý, 
dobrý přední střelec z tanku." 

Po vylodění spojenců v Normandii byl přidělen Čes-
koslovenské samostatné obrněné brigádě nelehký úkol 
- obklíčit a postupně dobýt severofrancouzský přístav 
Dunkerque, kde se opevnila německá posádka o síle 
11 000 mužů. Nepřítel byl v početní přesile, neboť čes-
koslovenská brigáda měla u Dunkerque poloviční po-
čet vojáků. Přesto Čechoslováci těžký bojový úkol 
splnili. V obléhacích bojích od 8. října 1944 až do 9. 
května 1945, kdy německý generál Frisius kapituloval 
před generálem Liškou, zlikvidovali naši vojáci přes 
1000 nepřátel. Vlastní ztráty činily 167 padlých, 461 
raněných a 40 nezvěstných československých vojáků. 
Mezi prvními padlými byl i svobodník Antonín Knot. 
5. listopadu 1944 při útoku 3. roty 2. tankového prapo-
ru byl jeho tank zničen přímým zásahem nepřátelského 
dělostřeleckého granátu. Stal se tak prvním „Španělá-
kem", jenž u Dunkerque položil svůj život. O dva dny 
později byly jeho ostatky uloženy na britském váleč-
ném hřbitově v Adinkerke. 

V roce 1976 byl svob. Antonínu Knotovi v jeho rod-
né obci odhalen malý památníček s pamětní deskou. 
Připomíná statečný život člověka, který osm let se 
zbraní v ruce na zahraničních frontách ve Španělsku 
a ve Francii bojoval proti nenáviděnému fašismu. 

Karel Černý, poslanec Parlamentu ČR za ČSSD 
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Stanislav Gross předal stacionari Petrklíč šek na 20 000,- Kč 

Čtyřhodinový „Hvězdný koncert" se uskutečnil 13. října od 18 hodin v DKO Jihlava 
pod záštitou úřadujícího předsedy ČSSD Stanislava Grosse a za účasti předních českých 
zpěváků a umělců. Pětistovka diváků tak měla možnost za jednotné vstupné 100,- Kč 
zhlédnout vystoupení hvězd kalibru Pavla Vítka, Karla Černocha, Ivety Bartošové, Mi-
chala Davida, Jiřiny Bohdalové, Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. Rovnocenně jim 
sekundovaly vycházející hvězdičky Tomáš Savka a Tereza Mátlová. Moderátoři večera 
Petr Salava a Jana Štefánková pozvali na pódium kromě špiček a kandidátů ČSSD i bý-
valého reprezentanta v kopané Františka Veselého a hlavně zástupce tří charitativních 
organizací, mezi které se organizátoři rozhodli rozdělit rovným dílem kompletní výnos 
z prodeje vstupenek doplněný představiteli ČSSD na rovných 60 000,- Kč. 

Šek v hodnotě 20 000,- Kč a kytici růží tak z rukou premiéra Stanislava Grosse pře-
vzala pro ledečský stacionář Petrklíč pro děti s mentálním a kombinovaným postiže-
ním jeho vedoucí paní Iveta Vrbová, která na oplátku předala panu premiérovi dar 
vyrobený dětmi z Petrklíče. Z lukrativní šesté řady tomuto aktu přihlíželo dalších šest 
zaměstnanců Petrklíče - Kateřina Otáhalová, Šárka Burdová, Kateřina Březinová, 
Zdena Hrbková, Marie Flekalová a Jiří Michelfeit, kteří obdrželi od ledečského staros-
ty vstupenky na tento koncert zdarma jako důkaz ocenění jejich nelehké a tolik pros-
pěšné práce. 

Po nedávné návštěvě Vladimíra Šgidly přímo v ledečském stacionáři je to v osobě 
Stanislava Grosse již druhý premiér CR, který se seznámil a ocenil činnost stacionáře 
Petrklíč, zřizovaného Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Šek podepsaný Stanislavem 
Grossem a předsedou krajské organizace ČSSD Zdeňkem Chládem zaujal čestné místo 
na stěně stacionáře vedle obdobného šeku z roku 2002, který krajská organizace ČSSD 
předala stacionáři ku příležitosti jeho tehdejšího otevření. Iniciátorem pomoci ledeč-
skému stacionáři ze strany ČSSD je pan Zdeněk Chlád, jemuž tímto vyslovuje vedení 
stacionáře poděkování. -sv-

O* STO MIX 
přijme 

O B C H O D N Ě T E C H N I C K É H O Z Á S T U P C E 
pro region Havlíčkův Brod 

Požadujeme: 
• SŠ vzdělání technického směru 4 odborná praxe min. 2 roky 

• RP skupiny B 4- znalost práce na PC 4 trestní bezúhonnost 
Nabízíme: 

• perspektivní zaměstnání možnost odborného růstu 4- služební vůz, mobilní telefon 
V případě Vašeho zájmu zašlete profesní životopis 

psaný rukou do 7 dnů na adresu společnosti. 
Kontakt: STOMIX Hradec Králové s.r.o., Orlická 245, 

503 46 Třebechovice pod Orebem 
Společnost STOMIXbyla založena v květnu 1993jako malá firma s regionální působností. 
Postupem času jsme se rozrostli a neustálé investice do rozvoje technologie, rozšiřování vý-
robních kapacit, budování obchodní sítě vedly k tomu, že dnes zaujímáme jednu z předních 

příček v oblasti zateplování budov v České republice. Kromě zateplování se zabýváme vývo-
jem a výrobou ušlechtilých stavebních hmot pro dokončovací práce ve stavebnictví. 

Naše společnost neustále expanduje, a proto hledáme obchodního zástupce pro Váš region. 

Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 2.10. Dopravní nehoda bez zranění na par-
kovišti u nového hřbitova v Ledči. Jednalo se 
o osobní automobil Ford Siera spadlý ve škar-
pě. Hasiči zabezpečili vozidlo proti požáru 
a odstranili následky dopravní nehody. 
• 4.10. Hasiči vyjeli na požár osobního vo-
zidla Škoda 105 na Tyršově nábřeží. Oheň 
v motorovém prostoru byl zlikvidován pomo-
cí vysokotlakého proudu. K velké škodě na 
vozidle nedošlo díky rychlému zásahu okolo 
projíždějícího pana Malimánka, který pomocí 
ručního hasícího přístroje požár lokalizoval. 
• 13.10. Jednotka vyjela na odstranění spad-
lého stromu na vozovce u Velkého vrchu. Po-
mocí motorové pily byl strom rozřezán 
a odstraněn z vozovky. Ještě téhož dne vyjeli 
hasiči na odstranění spadlého stromu, který 
bránil průjezdu vozidel na vozovce u obce 
Kouty. 
• 21.10. Na PS Ledeč požádala policie ČR 
o pomoc při záchraně osoby ze šeptouchovské 
skály. Jednotka vyjela s automobilovým žebří-
kem a lezeckou výbavou. Po příjezdu na místo 
členové jednotky zjistili, že se jedná o dívku 
(zřejmě pod vlivem omamných látek), která je 
na skalním výstupku. Hasiči i policie přes ho-
dinu vyjednávali s dívkou na skalním výběžku 
a snažili se ji odradit od úmyslu sebevraždy. 
Díky trpělivosti při vyjednávání se nakonec 
dívka rozhodla k opuštění nebezpečného mís-
ta na skále a zajištění na laně příslušníkem PS 
Ledeč prap. Machotkou a jeho kolegů opustila 
nebezpečné místo na skále. 
Mimo výše uvedené události pomáhali ledeč-
ští hasiči dvakrát při odstranění obtížného 
hmyzu a třikrát otevírali zabouchnutý byt. 

P r o j e k t o v á k a n c e l á ř 
Vzhledem k reálnému rozvoji našeho města, je 
mi potěšením sdělit spoluobčanům, že Ledeč je 
nyní bohatší o novou projektovou kancelář sídlící 
v budově firmy ATOS na Husově náměstí. Nese 
název PESO a zabývá se především projektovou 
činností v oboru pozemních staveb, jako jsou no-
vostavby, rekonstrukce, nástavby nebo přístav-
by, dokumentace stávajícího stavu, bazény, 
stavby pro občanskou vybavenost, protihlukové 
stěny, průmyslové haly, objekty pro technologic-
ká zařízení, realizační dokumentace pod techno-
logická zařízení aj. 
Dále to jsou revize a zkoušky vyhrazených plyno-
vých zařízení nejen v domácnostech, ale i v prů-
myslových objektech. Tato činnost je však pouze 
okrajová, stejně jako kopírovací práce. 
Jakožto začínající kancelář ji v současnosti tvoří 
pouze zakladatel, jednatel a projektant v jedné 
osobě Petr Soukup a jeden zaměstnanec Martin 
Šrámek, ale tento počet rozhodně není konečný. 
I přes svou krátkou dobu působnosti má už 
PESO na svém kontě řadu projektů staveb (ro-
dinné domy, autoopravny, bazény) a rekonstruk-
cí, stejně jako plynofikaci objektů nejen v Ledči, 
ale i v Kožlí, Světlé nebo Havl. Brodě. 
Na bázi revizí plynových zařízení a projektové 
činnosti staveb pod technologická zařízení spolu-
pracuje s firmou GALATEK a. s., KOVOLAK s. r. 
o., KOVOFINIŠ KF, s. r. o. a v neposlední řadě 
také ATOS spol s r. o. 
Jak říká sám Petr Soukup, cílem projektové kan-
celáře PESO je v blízké době rozšíření pole pů-
sobnosti, nejen územně, ale hlavně profesně, 
s čímž je zákonitě spojená spokojenost zákazní-
ka, proto mu do začátku přejme hodně štěstí. 
Kompletní informace o projektové kanceláři 
PESO naleznete na www.peso.webz.cz. 

Tereza Dvořáková 
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V popředí tlumočnice Magda Benešová a starosta Thomas Fein, uprostřed starosta 
Stanislav Vrba obklopen radními německého města Miinchberg. 

Ve středu 13.října navštívila ledečskou radnici delegace z německého města 
Miinchberg v čele se starostou města panem Thomasem Feinem. Přijel v doprovodu 
dalších čtyř zástupců města a tlumočnice paní Magdy Benešové, ledečské rodačky, 
které celou návštěvu dojednala. Město Miinchberg se nachází v pohraniční části Ně-
mecka na území bývalé NDR. Leží asi 50 km od Chebu, v polovině cesty mezi městy 
Bayreuth a Hof. Město má asi 12500 obyvatel a je nejstarším a nej větším městem okre-
su Hof. Svým charakterem připomíná Miinchberg naše město. Leží v údolí uprostřed 
okolních kopců a zeleně, v centru města se k nebi vypíná věž městského kostela. Město 
se prezentuje jako Textilstadt - město textilu, ve kterém kromě textilních fabrik, jež 
dnes poněkud živoří, působí i řada dobrovolných spolků, organizací a škol, které mají 
zájem na partnerské spolupráci a výměnných akcích s naším městem. 

Na ledečské radnici strávili hosté z Miinchbergu dobrou hodinku v přátelském roz-
hovoru a poté si za doprovodu starosty Vrby prohlédli centrum Ledče, náměstí, okolí 
kostela, z nábřeží Sázavy obdivovali ledečský hrad a zaujalo je živé centrum plné mla-
dých lidí. Starosta Fein pozval zástupce města na návštěvu do Miinchbergu, čímž by 
započala vzájemná spolupráce obou měst a mohla se dále rozvíjet na úrovni setkávání 
škol, sportovců a jednotlivých spolků. Tuto návštěvu plánuje ledečská radnice podnik-
nout počátkem příštího roku. -sv-

Čtyřnohá hrozba? 

Co nového na Vysočině 
- říjen 2 0 0 4 

Na počátku roku 2005 bude hospodaře-
ní kraje zajištěno 

Přestože návrh rozpočtu kraje Vysočina 
pro rok 2005 bude s největší pravděpodob-
ností nejpozději v úterý 2. listopadu při-
praven ke schválení, rozhodlo končící 
zastupitelstvo, že vlastní schválení roz-
počtu na rok 2005 přenechá až nově zvole-
nému zastupitelstvu. Protože složení 
nového zastupitelstva bude známo již po 
skončení krajských voleb v sobotu 6. listo-
padu 2004, považuji to za krok logický 
a správný. Zároveň ale tento krok vyvolá-
vá potřebu se již nyní dobře připravit na 
všechny možnosti, které mohou v kraji 
Vysočina po volbách do krajských zastu-
pitelstev nastat. 
Schválení návrhu rozpočtu kraje na rok 
2005 nemusí nově zvolené zastupitelstvo 
stihnout 

Je nutné počítat i s možností, že nově 
zvolené zastupitelstvo se teoreticky k prv-
nímu zasedání může sejít až ve čtvrtek 16. 
prosince 2004 (nejpozději do 40 dnů po 
ukončení voleb). Pokud by se tak stalo, 
není asi příliš pravděpodobné, že by ihned 
nově zvolení zastupitelé byli ochotni hla-
sovat o jimi dosud neprojednaném návrhu 
rozpočtu. 
Návrh rozpočtového provizória je připra-
ven 

Pokud skutečně nově zvolené zastupi-
telstvo nestihne ještě na svém zasedání 
v roce 2004 rozpočet kraje na rok 2005 
schválit, je za účelem zajištění bezproblé-
mového fungování kraje připraven návrh 
rozpočtového provizória na rok 2005. Ná-
vrh rozpočtového provizória by byl před-
ložen ke schválení nově zvolenému 
zastupitelstvu do konce roku 2004. 
Předpokládaná základní pravidla rozpoč-
tového provizoria na rok 2005 
• Rozpočtové provizorium by platilo od 
1. ledna 2005 do okamžiku schválení roz-
počtu kraje Vysočina na rok 2005 nově 
zvoleným Zastupitelstvem kraje Vysočina. 
• Objem celkových výdajů by nesměl mě-
síčně přesáhnout jednu dvanáctinu upra-
veného rozpočtu kraje pro rok 2004. 
• V době platnosti provizoria by nebylo 
zahajováno financování nových investič-
ních akcí, financování již zesmluvněných 
pokračujících investičních akcí by pokra-
čovalo. 
Důležité také je, že hospodaření s fondy 
kraje Vysočina (Fond Vysočiny a Fond 
strategických rezerv) se v každém případě 
řídí příslušnými statuty a nemá vazbu na 
pravidla rozpočtu ani rozpočtového provi-
zoria. 
Domnívám se, že ze stručného popisu při-
pravenosti kraje na nadcházející „volební" 
období je zřejmé, že standardní fungování 
kraje i krajského úřaduje slušně a zodpo-
vědně zabezpečeno. Odcházející zastupi-
telstvo dostálo svým povinnostem i vůči 
svému nástupci a snažilo se maximálně 
přispět k zachování kontinuity fungování 
kraje. 
Já osobně bych chtěl na konci tohoto člán-
ku ještě poděkovat čtenářům i redakci za 
dlouhodobou a příjemnou spolupráci. Čas 
ukáže, zda bude trvat i nadále. 

Miloš Vystrčil 
náměstek hejtmana kraje Vysočina 

Novinové titulky typu: „Chlapec napa-
den vlastním psem" nebo „Dva dobrmané 
řádili ve stádě ovcí" už v dnešní době ni-
koho nepřekvapí. Útoky domácích psů se 
ve světě prostě množí. Díkybohu nemají 
tyto hrůzné zprávy na jejich počty v čes-
kých domácnostech až 
takový vliv, jak bŷ  se 
dalo předpokládat. Češi fl 
si zřejmě uvědomují, že H 
pes ke člověku neodluči- I 
tělně patří už od pravěku ^ V H ^ ^ P H 
a nikoho tu nenapadne to 
měnit. Český pes j e zkrát- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ka jako „člen rodiny". 

Naše povětšinou klid-
né městečko v tom samozřejmě není vý-
jimkou. Bohužel ani v té, dnes tolik 
moderní, záležitosti psích útoků. Jenom 
v jednom se liší. Naštěstí nemají tak drti-
vý dopad jako jinde. Ale co není, může 
být... Anebo nemusí, to záleží na nás. 

Jako v každém průměrném českém 
městě, také za ploty zahrádek patřících 
Ledči štěkají na nesympatické chodce psi 
a pejsci různé velikosti, rasy a původu. 
Každému správnému pejskaři je jasné, že 

zvíře potřebuje aspoň část své svobody, 
proto své miláčky povětšinou pravidelně 
věnčí. Hezky na vodítko, náhubek a jde 
se. 

Potud je vše v pořádku. 
Problém však nastává, když doma „za-

pomenou" právě ten ná-
hubek a hlavně vodítko. 

^ ^ J Marná sláva, i s ohledem 
na domestikaci, pes zůstá-

^ m vá zvířetem. Zvířetem, 
které může vydráždit co-

P ^ ^ B T ^ koli, hluk, zlobivé děti, 
^ ^ ^ ^ ^ opilý nebo jen zamračený 

chodec, cizí pes, pocit 
ohrožení... Nikdy neví-

me, jak právě ten NÁŠ mazlík bude v ta-
kovýchto situacích reagovat. A není snad 
lepší problémům předcházet, než je řešit? 

Proto radím, mějme je pod kontrolou. 
Za tyto, pro ně přirozené, pro společnost 
však nepřijatelné, reakce totiž zodpoví-
dáme MY... 

Tento článek je odpověď na, doufej-
me, že pouze zkraty psů pohybujících se 
po Ledči. Samozřejmě volně... 

Tereza Dvořáková 

Návštěva z Miinchbergu 
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Kam na střední školu? 
Nastává období, kdy si žáci pátých a devátých tříd základní školy kladou 

otázku, jakou střední školu si vybrat a jaký obor na této škole studovat. 
Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola v Ledči nad 

Sázavou nabízí pro školní rok 2005 - 2006 celou řadu zajímavých studijních 
a učebních oborů: 

I. Gymnázium 
Gymnázium všeobecné - 4 leté pro absolventy 9. tříd ZŠ 

>- Gymnázium všeobecné - 8 leté pro absolventy 5. tříd ZŠ 

II. Integrovaná střední škola 
1) Střední odborná škola 

Informatika v ekonomice - z celého kraje Vysočina pouze na naší škole 
Strojírenství 
Strojírenství se zaměřením na: 
• informační technologie 
• počítačovou grafiku 
• ekonomiku 

Obory jsou určeny pro absolventy 9. tříd ZS a jsou ukončeny maturitní zkouš-
kou 

2) Střední odborné učiliště 
a) Maturitní 

Mechanik strojů a zařízení 
Mechanik seřizovač 

b) Učební 
Zámečník 
Nástroj ař 

>- Obráběč kovů 
>- Kuchař-číšník pro pohostinství 

Obory jsou určeny pro absolventy 9. tříd ZS 

Mimo výše uvedené obory lze na naší škole studovat ještě další obory, kte-
ré však nejsou určeny pro žáky základních škol: 

1. Vyšší odborná škola 
Ekonomika a management podniku - pro absolventy maturitních oborů 

2. Studium při zaměstnání 
Podnikání 
Provozní technika 

Oba obory jsou určeny pro absolventy učebních oborů 

Podrobné informace o naší škole lze získat: 
Na www.vosiss.cz nebo na www.glns.cz 

>• Na telefonních číslech: 569 726 042, 569 721 272 - sekretariát školy, 
569 722 363 - Gymnázium - Mgr. Trpišovský, 569 720 586 - VOŠ a ISŠ-
Mgr. Vitisková 

Dny otevřených dveří: 
pátek 26. listopadu 2004 od 8.00 hod. do 16.00 hod. 
- Domov mládeže v Koželské ul. 551 
- Dílny v Poštovní ul. 405 

>- sobota 4. prosince 2004 od 8.00 hod. do 12.00 hod. - Gymnázium Husovo 
náměstí 1 

>- středa 12. ledna 2005 od 15.00 hod. do 18.00 hod. ve výše uvedených budo-
vách 

Všechny žáky základních škol a jejich rodiče u nás rádi uvítáme a po-
skytneme jim veškeré potřebné informace o škole a studiu. 

Mgr. Radomír Nulíček 
ředitel školy 

<3 

a : 

Gymnázium 
Vyšší odborná škola 

a Integrovaná střední škola 
Ledeč nad Sázavou 
Husovo náměstí 1 

nabízí za podpory Fondu Vysočiny 

následující rekvalifikační kurzy 

Základy účetnictví a jeho 
aplikace na PC 

Účetnictví a jeho aplikace na PC 
Účetní výkazy 

a rozbor finanční situace podniku 
Daňová evidence 

Strojní obrábění - frézování 
Strojní obrábění - soustružení 

Tvorba výkresové dokumentace 
na P C - C A D 

Programování CNC soustruhu 

Poradenská psychologie 
práce a řízení 

Interakce a komunikace v podniku 

V případě zájmu nás kontaktujte na 
tel.: 569 720 586 

- Mgr. Ivana Vitisková, 
e-mail: 

vosiss.vitiskova@ledec-net.cz 

Poděkování studentům 
gymnázia 

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
a Denní stacionář Petrklíč pro děti 
a mládež s kombinovaným postiže-
ním v Ledči nad Sázavou děkuje tím-
to studentům ledečského gymnázia 
za dobrovolnou pomoc při charitativ-
ních akcích a volnočasových aktivi-
tách stacionáře Petrklíč, jmenovitě 
Ladě Kunešové, Tereze Kunešové, 
Michalu Kunešovi, Magdě Polanské 
a Františku Čapkovi. O prázdninách 
i ve školním roce nám pomáhali jako 
dobrovolníci i jako pořadatelé větši-
ny našich akcí. Jejich citlivý a pozor-
ný přístup k postiženým dětem, 
nezištná ochota pomoci a studentský 
elán jsou příkladem k zamyšlení pro 
nás i ostatní. Iveta Vrbová 

vedoucí stacionáře 

INZERCE 
Prodám dvoje 4,5 kW akumulační 
kamna (i jednotlivě). Kontakt: re-
dakce Ledečských novin tel. 569 729 
541 

Prodám družstevní byt 2+1 s bal-
konem, 60 m2, na Stínadlech v Ledči 
n. S., cena dohodou. Tel.: 605 
440 371. 

i i 

http://www.vosiss.cz
http://www.glns.cz
mailto:vosiss.vitiskova@ledec-net.cz


PŘEDŠKOLÁCI 
A ŠKOLÁCI 

Přijďte si zacvičit do sokolovny vždy 
každou středu od 17.00 hod. 

(Cvičení v úterý od 16.00 hod. se ruší!) 
Koncem listopadu začneme již s nácvi-

kem skladby na Všesokolský slet, který 
se koná v příštím roce pravděpodobně na 
Strahovském stadionu v Praze. 

Pamatujete si na minulý slet? Pokud 
ne, tak Vám jej chceme připomenout 
alespoň fotografií z oblastního cvičení 
v Jihlavě. 

Na všechny se těší cvičitelé 

Byli jsme na 
geografické exkurzi 

V letošním roce pro nás připravilo 
Gymnázium Ledče nad Sázavou geogra-
fickou exkurzi do subtropů a velehor. 

Seznámili jsme se s vysokohorskou 
vegetací v Dolomitech, vystoupali do 
výšky 2400 m nad mořem na chatu Au-
ronzo a sledovali, jak les přechází v ko-
sodřevinu a pak v horskou tundru a skály. 
Většina z nás v této výšce nikdy nebyla. 
I Cortina ďAmpezo nás uchvátila. Připo-
mněli jsme si zimní olympijské hry 
v roce 1986. 

Druhý den jsme navštívili Benátky, 
jeli po kanálu Grande a pochopili nádhe-
ru antických staveb. 

Třetí den jsme se koupali v moři, pro 
mnohé z nás to byl první zážitek tohoto 
druhu. Odpoledne nás čekalo San Mari-
no, nádherný prosperující ministát a ve-
čer jsme navštívili v Rimini delfinárium, 
které nám potvrdilo známou inteligenci 
delfínů. 

Na zpáteční cestě jsme ještě stačili pro-
hlídku Vídně, kde jsme viděli všechny 
architektonické a historické stavby 
a srovnávali je s krásou naší Prahy. 
V pozdních večerních hodinách jsme celí 
unavení spočinuli v náručí svých rodičů. 
Již dnes se těšíme na další geografickou 
exkurzi. Žáci tercie 

Běh Septouchovem 
Lyžařský klub Ledeč n. S., CENTRUM - Dům dětí a mládeže a Jízd-

ní kola Ledeč n. S. uspořádali v sobotu 16.10. 2004již 45. ročník Běhu 
Septouchovem. I letos se v kategoriích ženy a muži (absolutní vítěz ka-
tegorií muži a muži veteráni) běželo o cenu starosty města Ledče nad 
Sázavou, který věnoval pro vítěze hodnotné ceny. Ženy běžely 2000 m 
a cenu získala Dagmar Novotná (čas 8:18) běžící za TURBO Chotěboř. 
Muži měli trať dlouhou 8000 m a z ceny se radoval Mojmír Svoboda 
(27:55) závodící za AFK Chrudim. Závody jako každoročně se daří 
připravit s cenami pro první tři místa v každé kategorii za vydatné po-
moci sponzorů z Ledče n. S. Předpověď počasí letos neslibovala dobré 
počasí, a to se také vyplnilo. Celé dopoledne pršelo, ale přesto se závo-
du zúčastnilo celkem 96 startujících, což za daného počasí mile pře-
kvapilo i pořadatele. Letos se po delší době zúčastnilo více ledečských 
závodníků v dětských kategoriích hlavně díky místnímu oddílu házené 
a agitace v základní škole. Všem ledečským i ostatním závodníkům dě-
kujeme za účast a dosažené výsledky a nezbývá, než si přát alespoň ta-
kovouto účast na těchto tradičních pěkně připravených závodech 
i v dalších letech. I n g . B a n ý r 

VÝSLEDKY BĚHU SEPTOUCHOVEM 
- 45. ročník 

Kategorie: Ženy 1984 a st. Trať: 2000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 

Poř. Jméno Oddíl TJ Čas 
1. Novotná Dagmar TURBO Chotěboř 8:18 
2. Melounová Miroslava Havl. Brod 9:30 
3. Bočková Helena Jiskra Havl. Brod 10:29 

Kategorie: Muži vytrvalci 1984 a st. Trať: 8000 m 
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 
(absolutní vítěz s kategorií muži veteráni) 

Poř. Jméno Oddíl TJ Čas 
1. Svoboda Mojmír AFK Chrudim 27:55 
2. Tichý František TURBO Chotěboř 29:13 
3. Horný Petr Hvězda SKP Pardubice 31:09 

12 m ^ m í MCW5 w 



Z Ledče nad Sázavou až k Atlantiku již popáté 
Jsou věci, které se dají jen velmi těžko vyjádřit slovy, je pří-

jemné takové věci prožívat a je nesnadné o nich psát. Myslím, že 
právě takové je přátelství, které vzniklo mezi mladými lidmi 
z Ledče nad Sázavou a Saint Jean de Monts. 

Na počátku tohoto přátelství bylo několik dopisů na Francouz-
ský institut do Prahy při vyhledávání partnera, první předběžná 
návštěva zástupce francouzského studentského klubu u nás a pak 
už první cesta členů našeho klubu do půvabného přímořského le-
toviska Saint Jean de Monts, jež leží přímo na březích Atlantiku. 

Nadšení, s jakým se účastníci vrátili z prvního pobytu, se nedá 
popsat. Následovala stejně úspěšná návštěva francouzských stu-
dentů u nás a přátelství a chuť pokračovat v tematických výmě-
nách se upevnily. To bylo před osmi lety. 

Ve dnech 1.-9. 10. 2004 se autobus s 29 členy Studentského 
klubu při Gymnáziu, VOŠ a ISŠ vydal k jejich vzdáleným fran-
couzským přátelům již popáté. Odjížděli jsme v pátek 1. 10. 
2004 v 15 hod. Po dlouhé a vyčerpávající cestě, jež jsme si zpes-
třili návštěvou několika nádherných zámků na Loiře (Chambord, 
Chaumont, Amboise, Chinon), jsme v sobotu kolem 17. hod. ko-
nečně dorazili do vytouženého cíle. Čekalo nás vřelé přivítání, 
po němž jsme se odebrali plnit záměr naší cesty. 

Pro letošní projekt jsme si vybrali problémy vyplývající ze 
vstupu České republiky do Evropské unie - tedy možnosti studia 
v zahraničí, sociální zabezpečení našince v případě dlouhodobé-
ho pobytu v zemi EU a způsoby využití volného času. Podle 
těchto témat byli účastníci rozděleni do tří skupin a po celou 
dobu pobytu se snažili plnit předem stanovené cíle. Poznatky, 
kterých jsme se dobrali, v současné době zpracováváme a připra-
vujeme k prezentaci pro ty, kteří se projektu nemohli zúčastnit. 

Ale ani do St. Jean de Monts jsme nejeli s prázdnou. Každá 
skupina vytvořila tematickou nástěnku pro představení Ledče 
nad Sázavou, kraje Vysočiny i přehledu úspěchů České republi-

ky. S pomocí tohoto materiálu jsme připravili malou výstavu, 
která byla po celou dobu přístupna i široké veřejnosti. O velkém 
zájmu o ni svědčí velmi intenzivní diskuse nad panely o tom, kte-
rá že země má nyní lepší fotbalový tým, či zdaje chutnější kned-
lo zelo vepřo nebo plody moře. 

Samozřejmě, že náš pobyt ve Francii se neomezil jen na strán-
ku pracovní: francouzští přátelé pro nás připravili pestrý prog-
ram, při němž jsme měli možnost obdivovat se zajímavostem 
jejich kraje. Nadchl nás poloostrov Noirmoutier, z pevniny do-
stupný pouze při odlivu, i plavba lodí na ostrov L'ile ďYeu, kde 
jsme si mohli změřit síly v jízdě na kole v dešti s mladými Fran-
couzi. Pokusili jsme se také vztyčit plachty na rybářské lodi, po-
cházející z dob druhé světové války. 

Důležitou součástí pobytu bylo i přijetí naší skupiny starostou 
města přímo na radnici v St. Jean de Monts. Kromě pana starosty 
se této recepce zúčastnila také celá řada významných osobností 
regionu, např. představitelé Asociace měst Notre Dame de 
Monts, kteří by chtěli rozšířit spolupráci nejen mezi školami, ale 
i mezi našimi městy. Velký obdiv sklidil mezi nimi dar od naše-
ho starosty, pana Stanislava Vrby, v podobě křišťálové vázy 
z produkce českých skláren. Této slavnostní příležitosti jsme 
společně využili také ke kritickému zhodnocení našeho projektu 
a posouzení toho, co lze vnímat jako zdařilé, i toho, co lze v bu-
doucnu vylepšit, či jaké společné projekty se před námi ještě ot-
vírají. 

Celý pobyt v Saint Jean de Monts uběhl velmi rychle a v pátek 
8. 10. 2004 jsem se vydali na cestu k domovu. Slzy, které nejed-
nomu z nás při loučení vyhrkly, během cesty oschly, neboť jsme 
před sebou měli zastávku ve Versailles i prohlídku Paříže. 

Soudím, že podobné výměny mládeže mezi dvěma zeměmi, 
kulturami, jsou v mnoha ohledech přínosem pro rozvoj osobnos-
ti mladých lidí. Naučí se poznávat a hlavně chápat jiné kultury, 
tradice a zvyklosti, naučí se schopnosti samostatně prezentovat 
své názory, a přijímat odlišnosti druhých, což přispívá k odstra-
ňování projevů rasové nesnášenlivosti a diskriminace. 

Ač příprava a organizace takového projektu nejsou jednodu-
chým a krátkodobým úkolem, jsem přesvědčena o tom, že vý-
sledný efekt za všechno to namáhavé úsilí stojí. Studenti se 
naučí toleranci a porozumění, obětují kousek svého pohodlí 
a volného času pro druhé a to jsou v dnešní době velmi vzácné 
hodnoty. 

Bylo nám ve Francii moc hezky a už se těšíme, až v dubnu 
příštího roku přivítáme naše francouzské přátele doma a budeme 
je seznamovat s krásami naší vlasti. Vždyť máme také co nabíd-
nout. 

Tento projekt byl uskutečněn s podporou Evropské unie. Ob-
sah tohoto projektu nemusí vyjadřovat stanovisko Evropské unie 
či Národní agentury, ani nezakládá odpovědnost z jejich strany. 

Ilona Dokoupilová 

Informace 
městského muzea 

Od 7. prosince 2004 
se v galerii městského 

muzea bude konat 
PRODEJNÍ VÁNOČNÍ 

VÝSTAVA 
* Sádovský František 

- dřevěné hračky 
* Stupková Jiřina 

- keramika, betlémy, 
svícny 

* Trbůšková Štěpánka 
- batika 

Bližší informace 
na plakátech. 

VŠEM PŘÍZNIVCŮM DOBRÉ A PŘÍJEMNÉ ŽIVÉ HUDBY SE OZNAMUJE, j 
ŽE COUNTRY SKUPINA 

V Í K E N D 
DNE 20. LISTOPADU 2004 v i 

OSLAVÍ V RESTAURACI ZELIVKA V LEDČI N. SÁZAVOU 
od 20. hodiny 

20 LET SVÉHO TRVÁNÍ 
A ŽE PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI JE MOŽNÉ SI KROMĚ JEJÍ PRODUKCE 

POSLECHNOUT I SPŘÁTELENÉ LEDEČSKÉ SKUPINY 

MĚKOŇBAND A COUNTRYGANG 
KDO PŘIJDE DOBROVOLNĚ A BEZ ILUZÍ, NEBUDE LITOVAT ANI 

NEBUDE ZKLAMÁN 
NA POŘADU JE TENTOKRÁT HUDBA, TANEC LEPÝCH MUŽŮ 

A SLIČNÝCH ŽEN, ZPĚV, OBČERSTVENÍ 
PŘIJĎTE VŠICHNI, NIKDO VÁS NEBUDE BAVIT ANI HOSTIT, KAŽDÝ SE j 

ZAŘÍDÍ PODLE SVÉHO A ZA SVÉ 
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Slavní čeští olympionici zavítali ve stře-
du dne 27. 10. 2004 na besedu do Ledče 
nad Sázavou. Besedy s nimi v sále restau-
race Na Zelivce se bohužel účastnilo pouze 
17 zájemců včetně starosty a místostarosty 
města. A přitom bylo co k poslouchání. 
Slavní házenkáři, veslaři a hokejista, kteří 
šířili slávu naší země v 60. a 70. letech umí 
dobře vyprávět a mají o čem. Besedu zor-
ganizoval místní Automotoklub s Českou 
nadací sportovní reprezentace. 

Na společném snímku Ing. Nácovského 
stojí zleva: veslař Pavel Svojanovský, mís-
tostarosta Doležal, házenkář Jiří Vícha, 
starosta Vrba, paní Nácovská, Ing. Jan 
Linger - ředitel nadace, házenkář Ivan 
Satrapa, sedící zleva: veslař Oldřich Svo-
janovský, házenkář Ladislav Beneš, PhDr. 
Běla Hejná - členka nadace a paní Iveta 
Vrbová vedoucí stacionáře Petrklíč. 

Chybí slavný hokejový obránce Franti-
šek Tikal, který, ač sedmdesátník, u dveří 
laškoval s děvčaty. Stejnou vitalitu proje-
vovali i ostatní hosté, kteří se od nás pře-
souvali na další besedu do Zruče nad 
Sázavou. -sv-

S leduj i nedělní Televizní noviny a když vidím krátký šot 
ze závodů, napadá mě myšlenka podělit se s vámi o jeden ne-
všední sportovní zážitek. 

Je sobota 9. října 2004 dopoledne a naše družstvo ve slože-
ní Petr Horný (běh), Petr Caska (horské kolo) a Karel Zno-
jemský (kajak) přijíždí do Litovle, místa konání „závodu, 
který se nevzdává". Jsme účastníky 10. ročníku Bobrcupu -
mistrovství České republiky v ex-
trémním závodě tříčlenných štafet. 
Odstavná plocha je již pěkně zaplně-
ná, všude spousta lidí, kol a kajaků. 
Při cestě od prezentace se zastavuje-
me u velkého pódia. Tělem nám tepe 
pořádně drsná muzika z reprodukto-
rů, na obří obrazovce sledujeme vi-
deozáběry z předchozích ročníků a je 
nám jasné, že tohle bude stát za to. 
Pročítáme startovní listinu a zjišťuje-
me, že jsme v dobré společnosti. Jsou 
zde účastníci olympiády ze Sydney a 
Athén, reprezentanti ČR v běhu do vrchu, mistři světa a Ev-
ropy ve sjezdu na divoké vodě, závodníci Českého poháru 
horských kol a k tomu celá řada nám podobných amatér-
ských týmů. 

Blíží se čas startu a všechno začíná vřít. Na startovní čáře 
se tlačí skoro dvě stovky běžců. 

V ohlušujícím řevu reproduktorů téměř zaniká startovní 
výstřel a já vybíhám na 15 km dlouhý terénní běh. Hned od 
startu se začíná velmi ostře, snažím se držet co nejvíce vpře-
du. V úvodu jsou dva brody přes řeku Moravu. V prvním pa-
dám po prsa do vody, druhý je doslova obležen diváky, kteří 
nás ženou dopředu. Zvládám ho dobře, a pak dál přes dvě 
rampy a krátký pontonový most vbíhám na blátivou pěšinu 
a spolu s celým hadem běžců mizíme na trati. Následuje ro-
vinatý úsek. Terén je kluzký, nemůžu se dostat do odrazu 
a ztrácím pár míst. Potřebuji nějakou změnu rytmu a ta při-
chází v polovině trati. Je tu další brod přes řeku, vody nad 
kolena, jde to dobře. Za ním ještě jeden mělčí brod a dále 
skalnatý výběh a prudký seběh. Konečně se začínám rozbí-
hat, protahuji krok a ve zvlněném terénu v lese a po loukách 
se posouvám o několik míst dopředu. Pomalu se blížím 
k cíli, když přichází opravdová lahůdka, téměř dva kilometry 

dlouhý bahnitý úsek okrajem kukuřičného pole. Držím 
pozici, a už jsem v posledním brodu před cílem. Křik korido-
ru diváků jen stěží vnímám. Vbíhám do předávacího úseku, 
čas 62:21 nás řadí na 41. místo. 

Štafetový kolík v podobě kusu větve ohryzané od bobra 
přebírá Petr a vyráží na 25 km dlouhý úsek na horském 
kole. Celou předešlou noc pršelo a trať je bahnitá. Přejíždí 

pontonovou lávku a projíždí rovina-
tý úsek podél řeky. Zezadu se začí-
nají přibližovat soupeři. Přichází 
série prudkých výjezdů a sjezdů. Ko-
nečně může uplatnit své schopnosti 
skvělého technika. Ve sjezdech se 
jen stěží vyhýbá padajícím soupe-
řům a posunuje naši štafetu o několik 
míst dopředu. Přichází první brod, 
Petr sesedá a vbíhá do vody, proud 
ho strhává o pět metrů níže. Dostává 
se z toho, za řekou nasedá a druhý 
mělčí brod dokonce k údivu přihlíže-

jících projíždí na kole. Ještě prudký výběh a pár výjezdů 
a sjezdů a už se blíží kukuřičné pole a dva kilometry klou-
zání bahnem. Následuje poslední očistný brod v koridoru 
před cílem a je tu předávka. Petr zajel s časem 13:51 výbor-
né 42. místo mezi cyklisty a posunul naši štafetu na průběž-
né 36. místo. 

Na trať vyráží Karel. Běží asi 100 metrů, skáče po hlavě do 
náhonu, přeplavává na druhou stranu. Pokračuje do depa, 
bere loď a běží s ní nad splav. Teď ho čeká přes 3 kilometry 
proti proudu řeky a po obrátce sjezd divokou vodou zpět. 
Jede velice dobře. Peřeje, větve a míjení soupeřů jízdu ztěžu-
jí. Už připlouvá nad jez, teď musí vytáhnout kajak a běžet 
s ním ke brodu před cílem. Konečně ho vidíme přibíhat. 
S lodí a pádlem v rukou brodí řeku. Přichází poslední perlič-
ka, musí loď vytáhnout na několik metrů vysokou rampu nad 
bazén, nasednout do ní a po skluzavce sklouznout dolů. 
Zvládá to výborně, ještě posledních pár záběrů a je tu cíl. Do-
jíždí s časem 30:24 na 59. místě mezi kajakáři. 

Výsledný čas 166:26 nás řadí na celkové 37. místo ze 
194 štafet. Odnášíme si skvělý zážitek. 

Vítězem se stali Kratejl, Spěšný, Mrůzek v čase 134:12 
Petr Horný 

mmm 



Závod motocyklů dvojíc do vrchu 
„Ledečská Amerika" - 2004 

Slunečné počasí vytvořilo překrásnou kulisu vydařeného I. ročníku závodu 
do vrchu dvojic „Ledečská Amerika" 2004, který se konal 24. října 2004 na 
motokrosovém závodišti v Ledči nad Sázavou. 

Závod se jel jako volný závod jednotlivců v kategoriích Motokros/Enduro, 
Trial a Junior god patronací SMS motokrosu Holice, v rámci akcí k 100. výro-
čí Autoklubu CR (1904-2004). 

Paralelní závod dvojic motocyklů byl novinkou pro diváky i pro jezdce a je 
třeba říci, že se jim systém rozjížděk vylučovacím způsobem líbil. Dvojice 
byly nasazeny do závodu podle časů, dosažených v kvalifikačním tréninku, 
tzn. první jel s posledním, druhý s předposledním atd. 

Jednotlivé jízdy přinesly zajímavou podívanou pro diváky a některé roz-
jížďky byly doslova napínavé, kdy již téměř jistý vítěz ztratil na terénní nerov-
nosti rychlost a byl předjet v samém závěru soupeřem. 

Přestože na první ročník přijelo v kategorii motokros/enduro méně jezdců 
než se čekalo, kvalita závodu neutrpěla. Jak se předpokládalo, úroveň v této 
kategorii určovali jezdci, kteří jezdí mistrovství ČR, a z nich potom také vze-
šel celkový vítěz Vítězslav Marek z ORION TEAM LITOMYŠL. 

Ozdobou závodu byla účast jezdců trial. Díky vedoucímu trialového sportu 
v ČR p. Sinkovi jsme mohli vidět reprezentanty ČR v této kategorii. Zároveň 
jsme se z jeho úst dozvěděli řadu zajímavostí o motocyklech a jezdcích. Vedle 
dospělých závodníků s motocykly o obsahu až 280 ccm se závodu zúčastnili 
i junioři s motocykly o obsahu 125 ccm -jeden dokonce jen 50 ccm. Nejmlad-
ším závodníkem byl teprve — letý Petr Hůla, z Trial Park Tehov, který kate-
gorii Junior vyhrál! V kategorii dospělých jezdců zvítězil Martin Křoustek 
z týmu TOP TRIAL. 

Start se prováděl pomocí speciálního startovacího zařízení pro dva jezdce, 
které vyrobil p. Karel Kosina z AMK Ledeč nad Sázavou a které se při premié-
ře plně osvědčilo. 

Sportovní komisař Pavel Poláček ze SMS motokrosu Holice a ředitel závo-
du Jaroslav Roučka z AMK Ledeč n.S. bděli nad řádným průběhem závodu. 
Rozjížďky následovaly ve svižném tempu, takže diváci, kterých se sešlo asi 
1200, se určitě nenudili. Tradiční pečlivá příprava celého závodu pořadateli -
členy AMK Ledeč nad Sázavou - se odrazila v bezproblémovém průběhu ce-
lého dne. 

Čestnými hosty byli starosta města p. Stanislav Vrba a poradkyně ministra 
obchodu a průmyslu ČR ing. Běla Hejná. 

Milým čestným hostem byl i p. Antonín Charouz starší, který byl vůdčí oso-
bou při založení motokrosů v Ledči n. S. v roce 1962. 

Věříme, že se začala psát nová tradice závodů v Ledči nad Sázavou a již 
nyní se začíná s přípravou „Ledečské Ameriky" 2005! 

Výsledkové listiny 
závodu dvojic do vrchu 

„Ledečská Amerika" 
Kategorie Trial Junioři 

1. Tomáš Hůla, Trial Park Tehov 
2. Matouš Jetmar, Trial Sever Děčín 
3. Dominik Wiinsch, Trial Psáry 
4. Jakub Sedláček, Trial Kozojedy 

Kategorie Trial 
1. Martin Křoustek, Top Trial 
2. Pavel Baláš, Ferodo Repsoil 
3. Roman Kórber, Trial Psáry 
4. Stefan Funke, Trial Zittau (SRN) 

Kategorie Motokros/Enduro 
1. Vítězslav Marek, 

ORION TEAM Litomyšl 
2. Pavel Baláš, Ferodo Repsoil 
3. Martin Gomboš, AEC Říčany 
4. Zdeněk Kostelecký, VCES 

RACING TEAM NÁCHOD 
Ing. Vladimír Křivánek 

ADVENT 
Rorate coeli de super... 
Rosu nám dejte, nebesa, dejte nám spa-

sitele... 
Tak začínají staré české adventní písně 

- roráty, sestavené podle biblických textů, 
převážně prorockých. 

Advent nás každoročně tak trochu za-
skočí. Jeho čas je nám znám (může připad-
nout na týden od 27. listopadu do 
3. prosince - letos tedy začíná v neděli 
28. 11.), více či méně se na něj těšíme 
a připravujeme, ale najednou je tu, ani se 
nestačíme pořádně rozkoukat. Je to skoro 
jako s neohlášenou návštěvou - počítáme 
s ní, ale stejně nám mírně nabourá náš ča-
sový rozvrh. 

Měl by to být podle tradice čas rozjímá-
ní a příprav na Vánoce. Z duchovní oblasti 
se však v poslední době naše konání po-
většinou přesouvá do oblasti materiální. 
Místo toho, abychom měli hlavu plnou 
hlubokých myšlenek, nevíme zpravidla, 
kde nám naše třeštící hlava stojí. Takže by 
nám mohlo prospět si onu předvánoční za-
motanou hlavu trochu provětrat. Vydejte 
se tedy v pohodě do přírody, nastříhejte si 
zelené i suché větvičky, ze kterých si 
doma stvoříte adventní věnec. 

Klasický adventní věnec je ze zelených 
jedlových větviček se čtyřmi svícemi. 
Takhle si lidé zdobí své příbytky zhruba 
sto let. Tento zvyk zavedl Němec Johanes 
Heinrich Wichern, který v době Adventu 
v domově pro mládež, kde pracoval, roz-
svěcel na dřevěném věnci u stropu každý 
den jednu svíčku. Dřevo posléze nahradily 
zelené větvičky, symbol léčivé a blahodár-
né síly. Čtyři svíce symbolizují čtyři ad-
ventní týdny. 

I když se rozhodnete si tuto adventní 
ozdobu raději koupit, stejně si vyražte na 
procházku podzimní přírodou, trochu pře-
rušit onu předvánoční šňůru horečných 
příprav. Možná vám při tom dojde, že ne 
všechno, co jsme si do vánočního plánu 
zapsali jako „nutné", tam musí zůstat. 
Leccos se dá s klidným srdcem přesunout 
do kolonky „možné". ok 
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Hallo aus Wien 
Předposlední zářijový den uspořádalo 

ledečské gymnázium další ze svých kul-
turně výchovných akcí. Tentokrát byl 
dvěma vyučujícími, prof. Follerem 
a prof. Těšínským naplánován jednoden-
ní výlet do Rakouska, konkrétně do sa-
motné metropole našich jižních sousedů, 
do Vídně. Výletu, vznešeně nazývaného 
exkurze, se s nadšením zúčastnilo 48 stu-
dentů ze sexty, 2.B a 3.B, kteří, vyzbroje-
ni řízky a termoskami s čajem, bez 
připomínek a neúnavně leštili kostky ví-
deňské dlažby svými podrážkami. 

Na programu dne byly samé lahůdky -
menu pečlivě promýšlel a několik dní do-
předu sestavil pedagogický dozor. A tak 
mohli studenti obdivovat krásy Stephans-
domu, chrámu sv. Štěpána, málem si 
ukroutili krky už při vchodu do Karlskir-
che, chrámu sv. Karla Bartolomějského 
a nohám dali odpočinout na jedné z mno-
ha laviček proslulého parku Belveder. 
Spouště fotoaparátů měly napilno také na 
slavném Schwarzenberském náměstí 
a studenti nemohli odolat ani pohledu na 
zámek Schónbrunn. Věřím, že to byl bio-
log, prof. Těšínský, kdo prosadil prohlíd-
ku expozic Naturhistorisches Museum, 
přírodovědeckého muzea. 

Exkurzi celý den provázelo pěkné pod-
zimní počasí a troufám si říct, že nikdo 
nelitoval výdajů s ní spojených. A po ná-
vratu do lavic nám nezbývá než doufat, 
že si brzo dáme repete... 

Tereza Dvořáková 
septima 

TENIS PŘED TŘICETI LETY 

V roce 1974 bylo založeno závodní druž-
stvo mužů pro okresní přebor družstev. Tato 
soutěž byla hrána systémem čtyři dvouhry 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
26.11. Svoboda Vilém, M. Majerové 656 
75. narozeniny oslaví 
10.11. Vávra Karel, J. Haška 615 
29. 11. Brabcová Jarmila 

M. Majerové 663 
80. narozeniny oslaví 
8.11. Baborová Jiřina 

M. Majerové 663 
16. 11. Ederová Milada, J. Haška 329 
28.11. Kosprdová Marie 

Havlíčkova 449 
95. narozeniny oslaví 
14. 11. Nováková Ludmila 

B. Němcové 753 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přeje-
me prožití dalších dnů Vašeho života ve 
zdraví a spokojenosti. 
Narozeni 
David Machotka 
Markéta Růžková 
Pavlína Čížková 
Kristýna Janáková 
Jan Baloun 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození 
Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví a k všeobecné ra-
dosti. 
Svatby 
Ivana Skvorová & Martin Novák 
Eliška Tejnecká & Robert Salát 
Petra Janáková & Martin Haj man 
Novomanželům přejeme do společného 
života hodně lásky, porozumění a spoko-
jenosti. 
Zemřeli 
Pecová Bohumila Kudrnová Václava 
Smetana Václav ^ Fenik Josef 
Mojžíš Václav Čvančar Jaroslav 
Lišková Libuše 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem svým přátelům a zná-

mým za upřímné projevy soustrasti při 
úmrtí mého manžela JAROSLAVA 
ČVANČARA. 

Děkuji, Eva Cvančarová 

Z KRONIKY 

a dvě čtyřhry. Družstvo odehrálo soutěž 
v tomto složení: F. Mikšíček, dr. F. Vyroubal, 
V. Hořejš, B. Pešek, jako náhradníci byli - V. 
Flekal a J. Poděbradský. Okresní soutěž vy-
hráli suverénním způsobem. (Se Sokolem 
Křížová 6:0, Sn. H. Brod 6:0, Bohemia Světlá 
5:1). Jediný přátelský zápas s Humpolcem ne-
dopadl dobře, naši prohráli 0:6. Stejně tak se 
příliš nevedlo jednotlivcům na okresním pře-
boru v H. Brodě. Pouze Václav Hořejš po-
stoupil jako jediný do druhého kola. Letní 
tenisové školy pro začátečníky z řad žáků se 
zúčastnili za zdejší oddíl: P. Olijnyk, P. Rajdl, 
T. Vyroubal. 

Je nutné poznamenat, že oddíl měl omeze-
nou možnost tréninku. Po jednání se světel-
ským oddílem bylo umožněno na dvorcích ve 
Františkodole (za nájem 500,- Kč a odpraco-
vání brigádnických hodin) trénovat jenom 
pěti členům závodního družstva. Kurty nad 
zámkem byly díky obětavosti těchto „pioný-
rů" otevřeny až o čtyři roky později, v květnu 
1978. Výbor oddílu pracoval ve složení: dr. F. 
Vyroubal, dr. J. Kroutil, B. Pešek, J. Novák, 
V. Hořejš, F. Mikšíček, J. Poděbradský, V. 

NESEĎTE DOMA A P O J Ď T E 
V PROSINCI 00 KINA! 

I.12. KOČIČÍ ŽENA - CATWOMAN 
19.30 Další snímek inspirovaný americkým 

komiksem. V hlavní roli kočičí ženy 
Halle Berryová. 

4.12. PŘED SOUMRAKEM 
19.30 Americký spisovatel Jesse přijíždí 

představit svou novou knihu do Paříže. 
Neočekávaně se tam setkává s bývalou 
milenkou, kterou neviděl už devět let. 
Mají se ještě pořád rádi? 

8.12. BOURNŮV MÝTUS 
19.30 Snímek navazuje na úspěšný film 

Agent bez minulosti. Matt Damon se 
vrací v roli agenta Jasona Bournea. 
Bourne je sice již na odpočinku, ale 
snaha očistit své jméno, ho vrací zpát-
ky na pole mezinárodního zločinu. 

II. 12. JÁ, ROBOT 
19.30 Rok 2035. Roboti tvoří součást každo-

denního života. Detektiv John Spooner 
je pověřen vyšetřením záhadné smrti 
doktora Alfreda Lanninga. Na místě 
činu nalézá robota Sonnyho... 

15. 12. VYMÍTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ 
19.30 V Nairobi po druhé světové válce ob-

jeví bývalý kněz, nyní archeolog Mer-
rin, že je zde zakopán sám Ďábel... 

18. 12. PURPUROVÉ ŘEKY 2.: 
19.30 Andělé apokalypsy 

Komisař Niemans se opět vrací ve dru-
hém díle působivého francouzského 
thrilleru Purpurové řeky. V hlavní roli 
opět charismatický Jean Reno. 

25. 12. HOLKY TO CHTĚJÍ TAKY 2. 
19.30 Pokračování úspěšné teenagerovské 

komedie o třech dívkách, jejichž mi-
lostný život je prakticky nulový... 
Proč? To by chtěly taky vědět. Kama-
rádky Victorie, Ingen a Lena mají totiž 
na sex smůlu, jejich erotické zážitky 
zatím končily spíš humorně než uspo-
kojivě. 

29. 12. Vystoupí ledečský KOUZELNÍK 
19.30 L. Mizera s krátkým programem. 

KLUCI TO TAKY CHTĚJ... 
a pořád! 
Komedie o tom, j ak to vidí ten v kalho-
tách! Variace úspěšné komedie Holky 
to chtěj taky - podobné téma, stejná he-
rečka, docela jiný úhel pohledu. Stře-
doškolák Flo přestál pohnutou 
pubertu... 

Flekal. (Na snímku je legenda ledečského 
sportu Franta Mikšíček.) 

PŘED PADESÁTI LETY se v Ledči na-
rodilo 434 dětí (v tomto čísle jsou samozřej-
mě i děti ze všech obcí Ledečska, neboť do 
porodnice přicházela rodit naprostá většina 
matek) a zemřelo 26 místních obyvatel (v 
tomto opět jenom ti, kteří zemřeli v Ledči; 
ještě několik dalších ledečských občanů ze-
mřelo v okolních nemocnicích). Na měst-
ském národním výboru bylo uzavřeno 56 
sňatků. 

Dobré výsledky vykazovala také zdejší li-
dová knihovna, i když proti roku 1953 se vel-
ká vzestupná tendence celkem neprojevila 
(větší růst jen v počtu čtenářů). Knihovna 
měla k 31. 7. 1954 celkem 6230 svazků 
(z toho 990 literatury naučné a 1532 sv. litera-
tury pro mládež). Čtenářů bylo 706 (z toho 
326 z řad mládeže), návštěv 7109 a výpůjček 
18 160 (z toho 974 sv. literatury naučné 
a 5211 sv. literatury pro mládež). - Proti roku 
1953 dost značný pokles u mládeže, celkem 
o 1846 výpůjček, ačkoliv celkových výpůjček 
bylo o 455 více. 

Anežka Casková 
Adam Pipek 

Vojtěch Smítka 
Michaela Pešková 
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