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... nesem vám noviny a přání šťastných 
a veselých Vánoc 

Stanislav Vrba, starosta města Jaroslav Doležal, místostarosta města 

Ledečský most přes řeku Sázavu má 
od soboty 27. listopadu vybetonovanou 
novou mostovku. Po jejím zatvrdnutí 
a izolaci začíná montáž obou chodníků, 
ve kterých budou ukryty kabelové roz-
vody vysokého napětí, nízkého napětí, 
osvětlení, signalizace, metropolitní sítě 
a pamatováno je samozřejmě i odvod-
nění mostu a pod mostem je opět napo-
jen hlavní řád vodovodní sítě. Chodníky, 
které jsou součástí mostu, budou betono-
vé s prefabrikovanými obrubníky a řím-
sou. Lemovat je bude po obou stranách 
ocelové zábradlí lahvově zelené barvy 
se svislými sloupky a sloupy veřejné-
ho osvětlení. Celá tato mostní stavba 
pod evidenčním číslem 130-009 včetně 
chodníků a osvětlení je majetkem inves-
tora akce - kraje Vysočina. 

Na levém břehu podél mostu nad 
tržnicí vzniká současně nové schodiš-
tě z Mostecké ulice na nábřeží k řece. 
Bude daleko pohodlnější a bezpečněj-
ší než to bývalé, pamatuje se zde i na 
pruhy pro kočárky a vozíky. Naproti na 
pravém břehu vznikne též menší scho-
diště z náměstí Svobody směrem k řece 
pod most. 

Chodníky po pravé straně Čecho-
vy ulice a náměstí Svobody jsou též již 
zadlážděné, do chodníků na protější stra-
ně a do odkrytých komunikací se poda-
řilo firmě Český Telecom na náš poža-
davek včas umístit i telekomunikační 
kabely a chodníky mohou být též za-
kryty dlažbou. Obrubníky chodníku po-
dél nově vybudované a vkusně obložené 
rampy budou osazeny betonovými svo-
didly se zábradlím. 

PROSINEC 
Šla do Betléma rovná cesta, 
zářila hvězda, všechno bylo prosté. 
A za nábožných písní 
sny otců našich věčně putovaly 
po starém mostě. 

Byl, nebyl Betlém? 
Však na tom mostě rozmarýna roste 
a poutníčkové věrní tiše obrátí se, 
když místo spasitele 
čeládku chlévní najdou. 

A vracejí se domů s vírou, 
že za rok hvězda stane jistě 
nad Betlémem 
a ta již neoklame. 

Veřejné osvětlení Čechovy ulice a ná-
městí Svobody je též zprovozněno a září 
nám na naše poměry až příliš. S jeho bu-
dováním souvisela odstávka provozu ve-
řejného osvětlení na Mizerově, za což se 
hlavně žáčkům a učitelům ZUŠ omlou-
váme. 

V době vzniku tohoto článku je od-
vážné psát o termínu zprovoznění mos-
tu, ale dodavatel akce D.I.S. Brno nám 
slibuje možnost jeho otevření dopravě 
i chodcům v 51. týdnu t.r., tedy týden 
před Vánocemi za předpokladu příznivé-
ho počasí s teplotami nad -5 °C. Most má 
být dokončen minimálně do úrovně pod-
kladové silniční vrstvy, po které již lze 
dopravu provozovat. Mostní provizorium 
by v tomto případě bylo demontováno 
z kraje ledna a koryto Sázavy pod tímto 
mostem opět rozšířeno na původní stav. 

Až na jaře příštího roku pak budou 
moci být dokončeny opravy spodního 
tělesa mostu a případné práce, které by 
bylo nutné pro nepřízeň počasí přeru-
šit. Zjara též bude vysazena nová lípa 
Svobody a vysázena zeleň na ostrůvky 
u chodníků. Stejné práce plánujeme pro-
vést i na Husově náměstí, kde jsme čeka-
li na poskytnutí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí. 

Rekonstrukční práce na mostě na ná-
městí Svobody začaly dne 1. září. Po 
čtyřech měsících nepříjemných uzaví-
rek, objížděk, dopravních komplikací 
a strádání občanů a hlavně podnikatelů 
se snad k Ježíšku dočká město Ledeč nad 
Sázavou tolik očekávaného dárku - no-
vého mostu přes Sázavu. 

Stanislav Vrba, starosta města 

VANOCNI VÝSTAVA 
Od 7. 12. do 30. 12. 2004 se koná 

v galerii ledečského muzea prodej-
ní výstava dřevěných hraček Františka 
Sádovského (vhodné pro děti od 2 let), 
keramických betlémů a svícnů Jiřiny 
Stupkové, batiky a keramiky Štěpánky 
Trbůškové. 

Výstava bude doplněna výrobky dětí 
ZUŠ v Ledči nad Sázavou pod vedením 
paní učitelky Měkotové. 

Otevřeno: 
ú t - p á : 9-12 13-17 
s o - n e : - 13-17 
25., 26. 12. - 13-17 
24. 12. zavřeno 

Betlémské 
světlo i 

o 
• pro vaší pohodu 
• pro vaše bližní ^ 

23. prosinec 
- večerní pochod městem 

Předplať te si vaše noviny 
V listopadu letošního roku byl zahájen 

předprodej Ledečských novin na rok 2005. 
Využijte i vy t é to nabídky, která vám zaru-
čujeme vám Ledečské noviny budou chodit 
pravidelně poštou až do domu. Cena pro 
ledečské předplatitele 120,- Kč na rok (12 
čísel LN), pro „přespolní" je t o 204, - Kč. 
Ve volném prodeji přijde jedno číslo LN na 
10,- Kč. Přejeme vám mnoho hezkých chvil 
nad stránkami našeho měsíčníku. 

Redakce 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 8. listopadu 2004 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje výši 
měsíčního nájemného k bytu č.l v budově 
čp. 473 v ul. 5.května v Ledči nad Sázavou 
na 1 813,- Kč od 1.10.2004 a doplňuje tím 
svoje usnesení č. 20.2004/184RM-s) ze dne 
4.10.2004. 

• RM v souladu s § 102 zákona č.l28/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje odkoupe-
ní materiálu CO - regály, lampy, baterky, tep-
loměry, vlhkoměry od Úřadu pro zastupování 
státu ve věci majetkových, odloučené praco-
viště Havlíčkův Brod, dle Kupní smlouvy č.j. 
RP 1058/04/HHB z 3.11.2004 a pověřuje sta-
rostu města pana Stanislava Vrbu podpisem 
této smlouvy. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
Smlouvy o závazku veřejné služby k zajiště-
ní ostatní dopravní obslužnosti č. 1HU/2005 
mezi Městem Ledeč nad Sázavou a společnos-
tí ICOM transport, a.s. Jihlava týkající se au-
tobusové linky č. 350310 Humpolec - Ledeč 
n.S. spoj č. 15 a 12. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je uzavření smluv s firmou T-Mobil tak, aby 
smlouvy, u nichž končí závazek trvání smlou-
vy, byly převedeny na zvýhodněný tarif HIT, 
schvaluje prodloužení závazku trvání těchto 
smluv o další 2 roky a zmocňuje starostu měs-
ta pana Stanislava Vrbu podpisem této smlou-
vy. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje, 
aby dluh za úhradu nákladů za služby z neob-
sazených bytů v domě čp. 553, 1276 a 1290 
v úhrnné částce 45.268,— Kč byl uhrazen 
z účtu hospodářské činnosti Města Ledeč nad 
Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je dodavatele na provedení plynové přípojky 
pro stavbu „Sportovní centrum - ledová plo-
cha Ledeč nad Sázavou" - firmu Polygas s.r.o. 
Václavická čp. 1712, Náchod a pověřuje sta-
rostu města pana Stanislava Vrbu podpisem 
smlouvy. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je uzavření smlouvy o pronájmu prostoru pro 
umístění loga radia na pozemcích Města se 
společností Rádio Production s.r.o. se sídlem 
Sokolovská čp. 49/5, 186 00 Praha, kancelář 
Křižíkova čp. 2158, Benešov a pověřuje sta-
rostu města pana Stanislava Vrbu podpisem 
této smlouvy. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
přijetí nabídky na organizaci výběrového ří-
zení akce „Metropolitní síť LeNet" od pana 
Zdeňka Chláda, IČ: 45950407, M.Majerové 
čp. 1077, Ledeč nad Sázavou za cenu 20.000,-
- Kč s termínem plnění 11/2004 - 1/2005. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je změnu telefonních smluv č. 1904014274 
a 1904014275 uzavřených s firmou Czech on 
line spočívající ve zrušení tzv. minimálního 
účtu a ve smlouvě č. 1904014275 zrušení tele-
fonní stanice číslo 569721512. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 
zastupitelstvu města projednat návrh na uza-
vření smlouvy o dílo s firmou IG Ateliér spol. 
s r.o. Hřensko č. 89, 407 17 Hřensko na zho-
tovení „Prováděcího projektu sanačních opat-
ření pro zajištění bezpečnosti před nenadálým 
vznikem řícení v prostorách skalních masivů 
Šeptouchov a Ledečský hrad" - provedení 

kompletní projektové dokumentace členěné 
dle položkových výměr, která bude provedena 
v rozsahu, který odpovídá potřebám zákona 
č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v plat-
ném znění. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění doporuču-
je zastupitelstvu města projednat návrh „Ce-
nové přílohy pro rok 2005" předložený firmou 
QUAIL spol. s r.o., Krajinská 44/10, 370 01 
České Budějovice 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
13. 11. 2000 ve věci svozu a odstraňování ko-
munálních odpadu. 

• RM ukládá starostovi města p. Stanislavu Vr-
bovi projednat se zástupci firmy VRV a.s. Pra-
ha možnost snížení ceny za prováděné práce 
související se stavbou „Rekultivace ukončené 
skládky Rašovec" a posunutím termínu do-
končení realizace akce o jeden rok, tj. do 09/ 
2005, uvedené v nabídce ze dne 20.10.2004. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 24. listopadu 2004 

• RM v souladu s § 102 zákona č.l28/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje pronájem 
nebytových prostor na poliklinice čp. 450 
v ulici Habrecká paní PharmDr. Olze Veláto-
vé k provozu Lékárny MEDIA na dobu urči-
tou do 31.12.2014. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje Dodatek 
č.l k mandátní smlouvě č. 1-0-36/02 uza-
vřené s firmou VRV a.s. Praha na dohodnuté 
práce, výkony a služby při přípravě, realizaci 
a vyhodnocení stavby „Rekultivace ukon-
čené skládky Rašovec", kterým se zvyšuje 
cena vlastních prací na 490 000,- Kč bez DPH 
s termínem plnění 31.7.2005. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje Smlou-
vu o dílo č. 8069 s Správou a údržbou silnic 
H.Brod na opravu místních komunikací v uli-
cích Nádražní a M.Majerové penetračním 
způsobem za cenu 22 600,- Kč. 

• RM schvaluje rozsah stavebních oprav neby-
tových prostor v 1. patře budovy čp. 16 na Hu-
sově náměstí a provedení prací firmou ODES 
H&B, Ostrov 13 a firmou Josef Horáček za 
cenu 120 000,- Kč včetně DPH. Financováno 
bude z hospodářské činnosti. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje pronájem 
nebytových prostor v 1. patře budovy čp. 16 
na Husově náměstí Úřadu práce Havlíčkův 
Brod v rozsahu 235,3 m2 za cenu 400,- Kč/m2 

na dobu neurčitou a pověřuje starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem nájemní smlouvy 
s Úřadem práce. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje Smlouvu 
o zabezpečení místnosti a vybavení kancelá-
ře pro koordinátora mikroregionu Ledečsko 
uzavřenou mezi Městem Ledeč nad Sázavou 
a Obcí Kožlí za předpokladu získání dotace 
140 000,- Kč z dotačního titulu DT6 kraje Vy-
sočina. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje zveřejnění 
záměru Města prodat pozemek parc.č. 2285/ 
3 a část pozemku parc.č. 2285/2 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje provede-
ní úprav na objektu čp. 16 — opravu zdi podle 
statického posudku a návrhu na zabezpečení 
a opravu střešní krytiny podle nabídky č. I. od 
firmy FEMIS Vilémovice za cenu 36.000,- Kč 
včetně DPH. Financováno bude z hospodář-
ské činnosti. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s firmou GMS - Českomo-
ravská gastronomická společnost s.r.o. Praha 
na vypracování kompletní dokumentace ke 

stavebnímu povolení části „Gastronomický 
provoz" pro školní jídelnu v ulici Nádražní 
v Ledči nad Sázavou za cenu 5.950,- Kč včet-
ně DPH. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění souhlasí se zříze-
ním sjezdu na farskou zahradu na pozemku 
PK 270 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, který je ve 
vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje zveřejnění 
záměru Města pronajmout část nebytové pro-
storu v objektu čp. 53 v ulici Hrnčíře v Ledči 
nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění a v souladu 
s usnesením ZM č. 5.2004/73ZM-s) ze dne 
25.10.2004 souhlasí s výběrem firmy na do-
dávku mantinelů pro akci „Sportovní centrum 
- ledová plocha Ledeč nad Sázavou" - Jan 
Rychlý, Březinská 1209, 583 01 Chotěboř, za 
cenu 958.000,- Kč bez DPH. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění a v souladu 
s usnesením ZM č. 5.2004/74ZM-s) ze dne 
25.10.2004 souhlasí s výběrem firmy na do-
dávku ROLBY pro akci „Sportovní centrum 
- ledová plocha Ledeč nad Sázavou" - A+H, 
Servis manipulační techniky, Sídliště 586,417 
41 Krupka, za cenu 689.000,-- Kč bez DPH. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění a v souladu 
s usnesením ZM č. 5.2004/75ZM-s) ze dne 
25.10.2004 souhlasí s výběrem firmy na do-
dávku dešťové kanalizace pro akci „Sportovní 
centrum - ledová plocha Ledeč nad Sázavou" 
- ATOS spol. s r. o., Husovo nám.č. 139, Le-
deč nad Sázavou za cenu 505.000,- Kč bez 
DPH. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje zveřejnění 
záměru Města pronajmout prostor autobuso-
vého nádraží - pozemek par.č. 101 - ostatní 
plocha v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

• RM projednala žádost p. Leoše Rozenkran-
ze o zřízení zástavní smlouvy ke koupi bytu 
od Města, návrh smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní a návrh kupní smlouvy a v souladu s § 
102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení. 

• RM ukládá vedoucí investičního oddělení pí 
Čubanové připravit na příští jednání RM sta-
noviska zájemců o pronájem nebytových pro-
stor v bývalé kotelně čp. 94 v ul. Zd.Fibicha 
v Ledči nad Sázavou s tím, že uchazeči se vy-
jádří jednoznačně k možnosti pronajmutí celé-
ho nebytového prostoru a sdělí účel využití. 

• RM projednala žádost paní Jany Kraj íčkové 
o příspěvek na provoz nově zřízené chráněné 
dílny v ulici Habrecká čp. 481 v Ledči nad Sá-
zavou a rozhodnutí v této záležitosti odkládá 
do příštího zasedání RM. 

Z mimořádného zasedání Rady města Ledeč 
nad Sázavou konaného dne 26. listopadu 2004 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje pronájem 
nebytového prostoru bývalého skladu popílku 
o velikosti 40 m2 v čp. 94 v ulici Zd. Fibicha 
v Ledči nad Sázavou firmě EKOL s.r.o. Ledeč 
nad Sázavou za cenu 250,- Kč/m2/rok. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje pronájem 
nebytového prostoru bývalé uhelny o velikos-
ti 100 m2 v čp. 94 v ulici Zd. Fibicha v Ledči 
nad Sázavou panu Stanislavu Kavkovi, bytem 
Zd. Fibicha 685, Ledeč nad Sázavou za cenu 
250,- Kč/m2/rok. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je zadávací dokumentaci pro zveřejnění vý-
běrového řízení na projekt „Metropolitní síť 
LeNet" na Centrální adrese v předloženém 
znění. 
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Ocenění starosty 
a místostarosty 
plaketou HZS ČR 

Plaketa Hasičského záchranného sboru České 
republiky byla dne 18. 11. 2004 v slavnostním sale 
Centra hasičského záchranného hnutí v Přibyslavi 
udělena starostovi města Stanislavu Vrbovi a mís-
tostarostovi města Jaroslavu Doležalovi za jejich 
osobní podíl při řízení záchranných a likvidačních 
prací při povodni 10. června 2004 ve městě Ledeč 
nad Sázavou. 

Plaketu jim osobně předal ředitel Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina pplk. Ing. Drahoslav Ryba před stovkou členů HZS kraje Vy-
sočina, z nichž někteří byli též za významné počiny či věrnost podobně oceněni. 

VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB NA VYSOČINĚ 
Kraj: Vysočina Okres: Havlíčkův Brod Obec: Ledeč nad Sázavou 

Okrsky Voliči ; Vydané 
: obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
plat. 

hlasů celk. s zpr. v % 
v sezn. 

; Vydané 
: obálky 

Vol. 
účast 
v % 

Odevzd. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
plat. 

hlasů 

6 | 6 100.00 i 4 873 i I 1 430 : | 29.35 | 1 425 ! 1 383 ! 97.05 j 

; Kód Název strany 
Platné 
hlasy Kód 

| 
Název strany 

i Platné 
hlasy 

celk. ; v % i celk. | v % 

5 | Moravská demokratická strana i 3 | | 0.21 ! 34 ! | Pravý Blok 0.79 | 

8 ! Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 228 j ! 16.48 : 36 ! j Česká str.sociálně demokrat. | 305 22.05 i 

15 ! Republikáni Miroslava Sládka 0 i i 0.00 : 41 I | SNK sdruženi nezávislých | 57 i ; 4 . 1 2 ; 

18 Strana zelených a US-DEU 24 | I 1.73 | 42 i Strana za životní jistoty C ] 0.14 

19 ! NEZÁVISLÍ 49 i I 3.54 | 47 Dělnická strana I 2 : | 0.14 | 

; 26 | Občanská demokratická strana i 427! I 30.87 j 54 i Komunistická str.Čech a Moravy i | 275 | 19.88 I 

Obvod: 40 - Kutná Hora 
Obec: Ledeč nad Sázavou 

Kandidát Volební 
strana 

Návrh. 
| strana 

Polit, 
přisl. 

Počty hlasů % hlasů 

Příjmení, jméno, tituly 

Volební 
strana 

Návrh. 
| strana 

Polit, 
přisl. 

! 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 

Moldan Bedřich Prof. RNDr. CSc. i ODS ! j ODS ; ODS 351 392 ; 28.84 i 43.84 1 

j | Hejná Běla PhDr. ČSSD | | ČSSD | BEZPP | | 328 j] 502 ; j 26.95 j 56.15 

Obvod: 40 - Kutná Hora 

Kandidát ! Volební 
strana 

1 
Návrh. 

| strana 
1 Polit, 
j pnsl. 

i Počty hlasů % hlasů 

Příjmení, jméno, tituly 

! Volební 
strana 

1 
Návrh. 

| strana 
1 Polit, 
j pnsl. 

1 kolo 2. kolo 1 kolo } 2. kolo j 

li Moldan Bedřich Prof. RNDr. CSc. ODS i ODS 1 ODS 5 522 ! 8 066 í 24.13 i 51.22 j 

;! Hejná Běla PhDr. ČSSD | | ČSSD | |BEZPP | 4 810; I 7 680 | 21.02 I | 48.77 I 
* i 

Co nového naVysočině - listopad 2004 
Složení krajské rady budeme znát nejpozději 16. prosince 

V pátek a v sobotu 5. a 6. listopadu proběhly v celé České republice volby do krajských za-
stupitelstev a zároveň zhruba na jedné třetině území v celkem 27 obvodech i první kolo senát-
ních voleb. Druhé kolo senátních voleb se potom konalo o týden později opět v pátek a v sobo-
tu 12. a 13. listopadu. Protože výsledky voleb jsou dostatečně známé, zmíním se raději alespoň 
krátce o dalších událostech, které nás na Vysočině v důsledku konání krajských voleb čekají. 

Okamžikem ukončení hlasování ve druhý den voleb se všichni zvolení kandidáti (v kraji Vy-
sočina celkem 45) automaticky stali novými krajskými zastupiteli. Zároveň všichni původní za-
stupitelé ztratili mandát. 

V nadcházejícím období do doby konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
vykonává původní hejtman pravomoci dané zákonem o krajích. Tyto pravomoci jsou takového 
rozsahu, že umožňují fungování kraje a plnění pouze jeho základních funkcí. 

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolá původní hejtman tak, aby se konalo 
nejpozději do 40 dnů po vyhlášení výsledků voleb. To znamená v případě těchto krajských voleb 
nejpozději do 16. prosince 2004. 

Ustavující zasedání zastupitelstva zvolí hejtmana, náměstky hejtmana a další členy krajské 
rady. Pokud se tak nestane, jednání bude přerušeno a musí znovu pokračovat nejdéle do 7 dnů. 
Lze tedy předpokládat, že složení nové krajské rady budeme znát nejpozději 16. prosince. 

Miloš Vystrčil, člen Zastupitelstva kraje Vysočina, www.vystrcil.cz 

Podzimní úklid 
města skončil 
Od 1. září do 30. listopadu 2004 

jsme využívali institutu Veřejně pro-
spěšných prací k úklidu města. Ve 
spolupráci s Úřadem práce jsme vy-
brali dvě party pěti nezaměstnaných, 
kteří po dobu tří měsíců se jako za-
městnanci Městského úřadu v Ledči 
nad Sázavou starali o úklid veřej-
ných prostranství. Začali na Husově 
náměstí, pokračovali přes lávku do 
ulice Poštovní, Nádražní, ulicí Ko-
menského nahoru, paprskovitě jsme 
je pak nasazovali do bočních ulic až 
na sídliště. Mnohé zarostlé chodní-
ky a obrubníky, špinavá zákoutí se 
tak po letech dočkaly údržby Ně-
kteří obyvatelé města nám i ochotně 
pomáhali, odvoz smetků zajišťovali 
pracovníci Technických služeb. 

Zároveň jsme přitom zajistili 
opravu frekventovanějších komuni-
kací v této části města prostřednic-
tvím Technických služeb a Správy 
a údržby silnic. Opravy se dočkala 
dlažba v ulici Ke Stínadlům, díry na 
vozovce Na Rámech, v ulici Marie 
Majerové, Hlaváčové, 5. května, Ná-
dražní, J. Haška. 

Při nepřízni počasí jsme přesu-
nuli partu nezaměstnaných na úklid 
městského kina či synagogy a vy-
užili je též k úklidu po malířích na 
bývalém městském úřadě před stě-
hováním úřadu práce. Přes poměr-
ně dobré pracovní nasazení, příznivé 
počasí a časté kontroly z naší strany 
se nám během třech měsíců nepoda-
řilo dokončit úklid části města na 
pravém břehu. 

Z jara hodláme v úklidu měs-
ta s využitím institutu Veřejně pro-
spěšných prací pokračovat. Dostane 
se tak i na zbylé ulice a prostranství, 
která motyčku, hrábě a lopatu již 
dlouho neviděla. 

Jaroslav Doležal 
místostarosta města 
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Recitál 
Jany Fabiánové 

zamilovaná ničitelka 

27. 10. 2004 se v Jazz Clubu Podě-
bradka ve Vile Markéta představila se 
svým recitálem Jana Fabiánová za do-
provodu tria geniálního pianisty Vojty 
Eckerta. 

Jana je dcera zpěvačky Nadi Urbán-
kové a více než jazzu se věnuje střed-
nímu proudu. O to větší překvapení pro 
všechny přítomné bylo její podání písní 
od naší již zesnulé jazzové legendy Evy 
Olmerové. 

Další jazzová lahůdka je ve Vile Mar-
kéta připravena na 17. prosince, kdy se 
ve vánočním koncertu představí dvě vel-
ké osobnosti našeho jazzového světa. 
Vynikající vokalistka JITKA VRBOVÁ 
a skvělý jazzman TONY BRYCH SE 
SVÝM QUARTETEM. 

- JARČA-

F i rma Š V E M A v* o. s. 
zahajuje v provozovně 

v Ledči nad Sázavou 
likvidaci autovraků 
podle zákona č. 185/200 í 

o odpadech. 
Dále pokračujeme ve výkupu 

ostatních kovových 
i barevných opadů za velmi 

dobré ceny. V provozovně je 
i prodejna ochranných 

pomůcek 
(pracovní oděvy, obuv apod.). 

informace na tel.: 
569 720 522 

po - pá 6.3 0-10.00 hod., 
11.00-14.00 hod. 

Firma ŠVEMA v. o. s. přeje Všem obchodním 
partnerům, přátelům a známým veselé 
prožití svátků vánočních a hodně zdraví 

a spokojenosti v novém roce. 

Základní informace o CD Ledeč nad Sázavou 
Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod CD Ledeč nad Sázavou má po přerozdě-

lení silniční sítě mezi jednotlivá cestmistrovství (Chotěboř 347 km, Havl. Brod 359 
km) pod svou správou celkem 350,823 km silnic. Z toho 16,520 km I. tříd, 92,632 km 
II. tříd a 241,673 km III. tříd. Náš obvod sahá od hranic okresu s benešovským okre-
sem po hranice s chrudimským okresem, což je vzdušnou čarou vzdálenost větší jak 
50 km. 

Zimní údržba je na celém obvodu řízena z dozorství v Ledči n. S. Patří pod nás 
i nově vybudované středisko v Habrech. Počet našich zaměstnanců se pohybuje okolo 
40. Pro zimní období máme připraveno 11 sypačových okruhů v nepřetržitém provo-
zu a dvacet převážně dodavatelsky zajištěných traktorových radliček. Z tohoto počtu 
je 5 okruhů solných a 6 okruhů s inertním posypovým materiálem. V Ledči n. S. jsou 
3 okruhy solné a 4 okruhy inertní, na středisku v Habrech jsou 2 okruhy solné a dva 
okruhy inertní. Posypový materiál je nakládán na dvou stálých skládkách v Ledči n. 
S. na Pláckách a na středisku v Habrech. Jelikož nelze ideálně zokruhovat jednotlivé 
sypačové trasy, vychází v průměru na každý okruh přibližně 60 - 70 km, které je nut-
no ujet, aby se sypač dostal všude, kde má zasahovat. Z toho vyplývá, že není v našich 
silách být na všech místech najednou. Zatím jsme nedělali evidenci, kolik vyprostíme 
zapadlých aut, kolika pomůžeme vyjet, kolik odstraníme spadaných stromů, asi by to 
byla čísla značná, aleje to naše práce. Největší problémy jsou, tak jako v celé republi-
ce, s neukázněnými řidiči a zejména s nedostatečně na zimu vybavenými kamiony, jež 
při nesnázích zabrání průjezdu dalších vozidel, která by jinak bez větších problémů 
pokračovala v jízdě. V letošním roce máme poprvé pro tyto případy zajištěnu speciali-
zovanou vyprošťovací firmu, schopnou tyto situace na naše upozornění likvidovat. 

Jelikož asi není v lidských silách rozmary přírody předvídat, nemůžeme ani my 
tvrdit, že jsme na zimu 100% připraveni. Už i podle znění zákona pouze zmírňujeme 
následky nepřízně zimního počasí. Z tohoto důvodu žádáme v některých případech 
veřejnost o strpení a porozumění. Jelikož svoji práci odvádíme před zraky a pod kon-
trolou široké veřejnosti a jako ve všech odvětvích, ne vždy se vše podaří, je pohled na 
nás daleko kritičtější než na ostatní. Pokud mohu hovořit za velmi velkou většinu na-
šich zaměstnanců, snažíme se odvádět naši práci jak nejlépe dovedeme a věřte, že jsou 
často chvíle, kdy to není ale vůbec jednoduché. 

Oldřich Dušátko, vedoucí CD Ledeč n. S. 

Základní umělecká škola 
zve ledečskou veřejnost na 

již tradiční 

Vánoční koncert žáků 
základní umělecké školy 
ve čtvrtek 16. prosince 

v 18 hod. v sále gymnázia 

Vánoční koncert 
dechového orchestru 

základní umělecké školy 
v sobotu 18. prosince 

ve 14 hod. v sále gymnázia 
a 

zpívání u vánočního stromu 
na náměstí 

v neděli 19. prosince v 15 hod. 

C e n t r u m ~ D D M Ledeč nad Sázavou 
Husovo nám. 242 organizuje 

Víkend na horách 
Jilemnice 

Termín: 21 . - 23. 1.2005 
Cena: 850,- KČ 

(cena zahrnuje dopravu tam i zpět, 
dopravu k vlekům, ubytování 

v DM, 2x večeři) 

Program: 
Pátek — večerní lyžování na Benecku 
Sobota — celodenní lyžování v areálu 

Medvěd in 
Neděle — dopolední lyžování na Benecku 

Bližší informace 
p. Svobodová - tel.: 569 726 415 

uzávěrka přihlášek 
dne 20. 1X2004. 

V sobotu 20. listopadu se v pro-
storách restaurace Zelivka uskuteč-
nil večer k oslavě 20. výročí zalo-
žení country skupiny VÍKEND. 
VÍKEND děkuje všem účastníkům, 
oběma hostujícím kapelám MĚ-
KOŇ BAND a COUNTRY GANG 
i taneční skupině SOBOTA NEDĚ-
LE našich vodáků. Ti všichni při-
spěli k báječné atmosféře celého 
večera, kdy Želivka doslova pras-
kala ve švech. 

Velice se omlouváme všem, pro 
které již nestačila kapacita sálu a těšíme se (neb již nyní připravujeme podobný večer 
v jiných prostorách) na společné setkání se všemi příznivci country. BL 
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Nový jednatel TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
Do výběrového řízení na jednatele TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. pořádané-

ho Radou města Ledeč nad Sázavou, která ze zákona o obcích plní funkci je-
diného společníka, se v požadovaném termínu přihlásilo 12 uchazečů. Z nich 
rada města 24. 11. 2004 nejprve vybrala tři kandidáty, se kterými proved-
la v pátek 26. listopadu osobní pohovor. Na základě splnění požadovaných 
předpokladů pro funkci jednatele a výsledků těchto pohovorů rozhodla rada 
města o výběru nejvhod- nějšího kandidáta, kte-
rým se stal pan Jaroslav 
zavou, 431etý stavbyve-
Ledeč nad Sázavou, ab-
v H. Brodě a autorizova-
zemní stavby. Do funk-
nad Sázavou, s.r.o. bude 

Dosavadní jednatel, 
v čele společnosti od je-
Řídil společnost vždy 
ně a úspěšně a dovedl 

Nekola z Ledče nad Sá-
doucí firmy ATOS s.r.o. 
solvent SPŠ stavební 
ný technik v oboru po-
ce jednatele TS Ledeč 
jmenován k 1. 1. 2005. 
pan Josef Ptáčník stál 
jího vzniku v roce 1998. 
s přehledem, fundova-
ji až do dnešní podoby, 

kdy společnost TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. realizuje rekultivaci skládky na 
Rašovci, stará se o údržbu městské zeleně, městských komunikací, hřbitovů 
a provoz veřejného osvětlení. 

Čas však nelze zastavit, ani vrátit, pan Ptáčník s námi - novými předsta-
viteli města vždy ochotně a bezproblémově spolupracoval a stejně tak nám 
i zavčasu oznámil, že by rád koncem tohoto roku svoji činnost ukončil a za-
čal si užívat zaslouženého důchodu. Proto jej rada města z funkce jednatele 
odvolává a za jeho práci pro naše město mu nejen na stránkách Ledečských 
novin vyslovuje poděkování. 

Stanislav Vrba, starosta města 

Vyhodnoceni akce „ Z e m n í plyn pro Vás" 
Českomoravská plynárenská, a.s. uspořádala v druhé polovině tohoto roku 

svoji akviziční akci „Zemní plyn pro Vás", kdy ve spolupráci s montážními 
firmami nabízela slevy z cen plynových spotřebičů a poskytovala nová připo-
jení bez připojovacího poplatku zdarma. Vyhodnocení této akce proběhlo dne 
30.11.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni městského úřadu. Zástupce ČMP, 
a.s. ing. Jiří Bárta zde předal ceny vylosovaným odběratelům, kteří se na vý-
zvu ČMP stali novými odběrateli. Oceněni byli i zástupci montážních firem, 
kteří zrealizovali v rámci této akce nejvíce plynových přípojek. 

Akce se týkala celého ledečského regionu, který z pohledu plynofikace je 
rozdělen na tři části: 

Město Ledeč nad Sázavou, Svazek obcí mikroregionu Ledečsko (Souboř, 
Habrek, Obrvaň, Háj, Kožlí, Bojiště, Vilémovice, Pavlov) a Svazek obcí ply-
nofikace Ledečska se sídlem v Leštině u Světlé. Celkem bylo v ledečském 
regionu vybudováno 190 km plynového potrubí a ve 45 obcích vybudováno 
3100 přípojek. 

V následující tabulce předkládáme přehled stavu instalovaných a provo-
zovaných přípojek v ledečském regionu. 

Plynofikace regionu 
Ledečska do 31.10.2004 

2003 2004 Požadavek 
na min. 50% 

Plynofikace regionu 
Ledečska do 31.10.2004 instalováno v provozu instalováno v provozu 

Požadavek 
na min. 50% 

Město Ledeč n.S. 1050 195 1050 ne 
Mikroregion Ledečsko 550 50 550 91 ano!!! 
Plynofikace Ledečska 914 305 1500 ano 
C E L K E M 2514 550 3100 750 Potřeba 400!! 

-sv-

VÝZVA všem, kteří na Rámech, starém a novém sídlišti t rpí silným páchnoucím dý-
mem, valícím se v časných ranních hodinách (tj.mezi 3.a 5. hod.) z komína podniku 
U N O INTERIÉR v Pivovarském údolí! 
Přijďte do prodejny HOBBY Z O O domluvit se, jak prot i tomu budeme postupo-
vat dál. Inspekce životního prostředí (jistě včas o h l á š e n á . k t e r o u jsme tam po-
slali, prý nezjistila žádné nedostatky! 

Jana Prchalova 

Prosincové postřehy 
začínajícího dospěláka 
Tak. Než jsme se kdo nadál, rok 2004 se 

nepozorovaně přehoupl do svého vyvrcho-
lení, máme tu prosinec. Prosinec.. . Už to 
slovo evokuje mnohé. 

Pro někoho voňavé a klidné Vánoce 
s dárečky, jiskřícím sněhem a cukrovím 
nebo šampaňské, konfety, bouřlivý, veselý 
Silvestr se vším všudy, zkrátka slavnostní 
a velmi příjemná atmosféra. Čas usmevu, 
čas, kdy se i ti nejzodpovědnější a nejdo-
spělejší nestydí zavzpomínat s babičkou 
nad albem zažloutlých fotografií a s dětmi 
stavět sněhuláka. Není výjimkou, když ho 
poté sami dokonce slavnostně pokřtí ho-
nosným jménem Ferda. 

Někomu jinému však může samo slo-
vo prosinec asociovat shon, stres, fron-
ty v supermarketech, namáhavý a neko-
nečný úklid, věčný nepořádek v kuchyni 
a jako odměnu jen pocit jakési setrvačnos-
ti a chmurné myšlenky nad sklenkou něče-
ho ostřejšího, jak rychle ten rok zase utekl 
a modlitby, aby už proboha bylo po svát-
cích a my se mohli zastavit. . . 

To, že lidé potácející se v tomhle stavu 
nejsou nic výjimečného a stávají se spíše 
většinou, se mi zdá dost alarmující. Snad 
jediní, kdo si prosinec dokáží doopravdy 
užít jsou děti. Mnohý dospělý namítne, že 
Vánoce a to všechno okolo je hlavně pro 
děti a na nás je ta odpovědnost za to, aby 
vše bylo tip top, klidně za cenu hospitaliza-
ce z vyčerpání. 

Hm. . . Tak to snad, aby se z oslavy 
osmnáctých narozenin stala chmurná zá-
ležitost, ne? Něco jako soucitné poplácání 
po rameni s větou: Jo, nezletilče, dnešním 
dnem vstupuješ mezi dospělé, tak zapomeň 
na šmejdění po dárcích a koulování a alou 
do kilometrové fronty nebo mazej pro pra-
chovku! 

Je sice hezké, že se všichni tak snaží 
a pachtí. . . Ale za čím vlastně?! Kdo řekl, 
že aby byla rodina uspokojena, musí ma-
minka vypustit duši? Možná, že by kdekte-
rý potomek místo onoho obvyklého, vy-
čerpaného, nervózního povzdechu: „Nech 
toho, teď nemám čas!" uvítal, kdyby si 
s ním šel rodič zabruslit . . . 

Nechci v žádném případě zlehčovat sílu 
tradic, ale prostě mám dojem, že v posled-
ních letech máme všichni tendenci pře-
hánět. Myslíte, že označení Svátky klidu 
a míru vzniklo jen tak? Ona taková po-
hodová maminka a nevrčící tatínek jsou 
opravdu lepší než parkety naleštěné tak, že 
připomínají zrcadlo. 

Apropo, taková tuna prachu na rámu 
obrazu může, když se na ni podíváte ze 
správného úhlu, vypadat silně dekorativně. 
A když pohoršenou tchyni podrobíte suve-
rénní přednášce o originalitě a dotváření at-
mosféry onoho obrazu, bude sama litovat, 
že ona tu vrstvu prachu nemá. . . 

Tereza Dvořáková 

PŘIJMEME KUCHAŘE 
S PRAXÍ DO ZÁVODNÍ 

KUCHYNĚ. SCHOPNOST 
UVAŘIT TŘI DRUHY JÍDLA 

PRO 400 ZAMĚSTNANCŮ 
- SAMOSTATNOST! 

TEL.: 777 620 240 
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Pivovary a Ledeč 
Praotec Čech, když byl stanul se 

svým lidem na Řípu, žehnal zemi, 
rodící tak skvělý ječmen a chmel. 
Lidjeho věrný nelenil a jal se z po-
žehnaného ječmene a chmele při-
pravovati kvas vzácné lahodnosti 
a síly, jehož věhlas šířil se od dě-
diny k dědině. Všady vznikaly malé 
pivovárky a zem stala se v krátkos-
ti skutečnou pivní zemí! 

Stala se, zůstala jí a zůstane! 
Každý kraj, zem honosí se určitým 
primátem. Madagaskar má nej lep-
ší tuhu a vanilku, Španělsko víno 
a tabák, Rusko kožešiny. Švýcar-
sko sýry, Dánsko máslo, Francie 
voňavky, Maďarsko papriku atd. 
a Čechy -pivo! 

Co válek přeneslo se naší zemí, 
co měst a dědin bylo vypáleno a na 
spáleništi vyrostly opět a opět sta-
roslavné české pivovary! Bylo jich 
ještě před 50 lety jen v Čechách víc 
jak na tisíc! 

Udrželo-li se v dnešní době 
v našem státě ještě tolik pivovarů 
— pak je to jistě důkazem, že všech-
ny vaří dobrý mok. 

V roce 2004 vyšla milá publi-
kace s názvem „Naše pivovary na 
dobových pohlednicích". Autory 
jsou Miroslav Anger a Pavel Jákl, 
vydala Gentiana Jilemnice 2004. 
Uvádí fotografie, pohlednice a jiné 
materiály týkající se pivovarnictví 
u nás a také i popisy pivovarů. 
Uvádí jich 160 a ledečský pivovar 
na nich bohužel chybí! 

Jak je uvedeno v ledečských 
publikacích, tak ledečský pivovar 
založil vlámský šlechtic Hadrián 
z Enkefurtu už roku 1645. Tento 
pivovar byl na náměstí a dodnes 
jsou u řeky stavby, které pivova-
ru sloužily. Za mých mladých let 
se na řece ledovalo a právě do bu-
dovy u řeky se led navážel a slou-
žil hostinským i dalším živnostní-
kům jako chladící médium během 
roku. Později pivovar zanikl, pro-
tože se vystavěl panský pivovar 

na místech u viaduktu v Pivovar-
ské ulici. I ten brzy po válce zanikl 
a sloužil jako sklad potravin. Jestli-
že vůbec existuje pohlednice pou-
ze s pivovarem, to mně není zná-
mo. Na řadě pohlednic se zámkem 
je vidět pivovar „zastrčený" v úz-
kém údolí potoka. Při stavbě želez-

nice a viaduktu se musela střecha 
jedné z budov odstranit, proto-
že bránila stavbě. Místo toho tam 
byla střecha rovná, bezesporu prv-
ní ve městě. 

Publikace kupodivu popisuje pi-
vovary v okolí. Předně je tam po-
hlednice pivovaru hraběte Fr. J. 
z Auerspergů v Dolních Královi-
cích. Vydal ji místní Okrašlovací 
spolek za monarchie. Text uvádí, 
že jde o jeden z mála starších pi-
vovarů, u nichž je znám rok zalo-
žení. To bylo roku 1757 a pivovar 
fungoval přesně 200 let až do roku 
1957. Dnes pivovar i město je pod 
hladinou Želivské přehrady. 

Naprosto mne překvapilo, že 
další nejbližší pivovar byl v Lipni-
ci nad Sázavou. Vznikl už na konci 
16. století a byl vystavěn pod hra-
dem. Pohledy i snímky jsou velice 
vzácné. Když začátkem 20. let žil 
v městečku Jaroslav Hašek a psal 
tam dnes světový román o dobrém 
vojáku Švejkovi, tak zaháněl ží-
zeň právě pivem z tohoto pivova-
ru. Tento podnik zanikl už v roce 
1925. 

Třicet kilometrů po železnici na 
západ leží Kácov. Byl založen už 
roku 1457 a postupně se stal ma-
jetkem nej vyššího soukromého 
fondu. Česky řečeno: patřil císaři 
pánu. Bylo tedy logické, že v ro-
ce 1918 byl zestátněn. Zanikl už 
v roce 1957 a světe div se, v roce 
1993 byl pivovar rekonstruován 
a nějaký čas se v něm vařilo, pak 
byl zase zavřen. Kupodivu zase 
ožil a funguje a dokonce mně přítel 
odtud přivezl pivo v něm vyrobe-
né. Mohu říci, že bylo dobré. 

Tolik k pivovarnictví v Ledči 
a okolí, tak jak je popsáno v uve-
dené publikaci. Bezesporu mezi 
čtenáři budou odborníci, kteří jistě 
mohou sdělit další podrobnosti. 

Dr. Miroslav Vostatek 

Pověst táhne širošírou krajinou: 
„Dobré pivo Ledeč má nad Sáza-
vou!" 

Vzácnou sílu v sobě chová 
pivo z Golcova Jeníkova. 

Skvěle věru pivo chutná, 
které vaří Hora Kutná. 

Pivo z Německého Brodu 
udržuje mízu rodu! 

Chceš-li ve svém rodě míti také 
syna, 
pomůže jen: Pelhřimovská chme-
lovina! 

Pivíčku z Dolních Královic, 
rád žehná děkan - i novic! 

Kdo pije jen pivo z Humpolce, 
zalíbí se každé Sokolce! 

Mcwim 



Z A KARLEM S K A L O U 

Dne 25. října 2004 zemřel v Benešově u Prahy ledečský rodák pak Karel Skála. 
Bylo mu 85 let a byl to jeden z mála ledečských rodáků, který se zbraní v ruce bojoval 
ve 2. světové válce proti nepříteli a za svobodu vlasti. 

Jeho rodina žila v domku u řeky Sázavy poblíže jezu u pily. Jeho otec byl tehdy 
v Ledči ponocným a byla to známá osoba ve městě. Jmenoval se Pfeffer, ale po vál-
ce si pan Skála převzal jméno podle své matky. Byl jsem s ním řadu let v kontaktu. 
K. Skála sloužil za 1. republiky v armádě a po roce 1939 se dostal k vládnímu voj-
sku. Sloužil v Josefově u praporu 4 a tam jsem o něm získal informace. V době vál-
ky se podíleli mj. na hlídkování hlavních železničních tahů, konkrétně to bylo na trati 
Přelouč až Ústí nad Orlicí. V roce 1944 už pro okupanty tato ozbrojená složka věštila 
nebezpečí, a tak konkrétně i K. Skála s praporem odcestovali do Itálie dne 25. května 
1944. V Itálii přijeli do stanice Alba 1. 6. 1944. Odtud poslal do Ledče první a i po-
slední lístek polní pošty. Po několika dnech byli přesunuti do Aosty. Už další den byl 
nasazen do stráže k malé elektrárně u Bardonetta v údolí Locana. Hned první noc si 
dohodli s partyzány přechod do hor, a to se stalo už 16. 6. 1944. Hlavní stan měla jed-
notka na hoře M. Comombo ve výši přes 2600 m nad mořem. S partyzány se zúčast-
nil řady akcí a bylo to před lety publikováno. Bezesporu se na těchto stránkách o tom 
v budoucnu zmíním. Když se spojenci vylodili v Normandii a přes Francii se dostali 
až k čs. vojenské jednotce. U ní byl registrován pod č. W 1338. Nebylo to jednoduché 
se sem dostat. Prodělal výcvik u tankistů jako střelec a posléze jako řidič tanku. Zú-
častnil se i bojů s čs. vojenskou jednotkou ve Francii. 

Pamatuji se, když přijel po válce do Ledče v battledesu a s černým baretem na hla-
vě v hodnosti rotmistra. Posléze zůstal v armádě a dokonce sloužil i v Pardubicích 
u tankistů, avšak i on měl trable po únoru 1948. Sloužil v západní armádě, což byla 
u tehdejších mocipánů přitěžující okolnost... 

Je třeba si tohoto rodáka a vojáka připomenout a určitě i jeho jméno by se mělo ně-
kde v Ledči n. S. objevit. Čest jeho památce! 

Dr. M. Vostatek 

Upozornění pro čtenáře Městské knihovny 
V knihovně bude během Vánoc omezena půjčovní doba. 

V jednotlivých odděleních bude zavřeno ve dnech: 
Dospělé oddělení: Dětské a hudební oddělení: 
23. 12., 29. 12 . -31 . 12.2004 23. 12 . -31 . 12.2004 

Všem čtenářům přejeme příjemně strávené vánoční svátky. 

Lípa Svobody 
Ledečské noviny čtou rodáci v celém 

světě. Na internetu je čtou až v Austrá-
lii, Kanadě a Japonsku. Někteří si nechá-
vají noviny i posílat. Jednou z pravidel-
ných čtenářek je paní Milica Jirsová ze 
Švýcarska. Její otec Jan Seba, ledečský 
rodák, byl význačným politikem za prv-
ní republiky. Stal se spolupracovníkem 
T. G. Masaryka a M. R. Štefanika, poz-
ději pak dlouholetý diplomat v zahraničí. 
Po únorovém puči v roce 1948 byl vypo-
vězen z Prahy a žil jako vyhnanec v Plz-
ni, kde také zemřel. 

Paní Jirsová nám napsala dopis, ve 
kterém vzpomíná na osud nedávno ská-
cené lípy Svobody na stejnojmenném 
náměstí. 

Z dopisu citujeme: „Dostala jsem po-
slední číslo Ledečských novin a překva-
pilo mě, jak Ledečáci oplakávají zánik 
lípy na náměstí Svobody. Tuto lípu za-
sadil na jaře roku 1946 můj táta za pří-
tomnosti malého kroužku Ledečáků, 
jako symbol opět navrácené se svobody. 
Bohužel ne na dlouho! Škoda jí, byla to 
mladá a krásná lípa. Mile mě překvapilo 
a potěšilo rozloučení ledečských Old-
skautů s lípou Svobody. 

Táta už přišel o jednu lípu v Ledči 
a sice na zahradě svého domečku v Pi-
vovarské ulici (dnes hasičárna) stála 
lípa přes sto let stará. Sousedovi Kra-
jíčkovi však házela stín na jeho saláty 
a zeleninu, tak usiloval o její poražení. 
Táta se o lípu pral a nechal ji památko-
vým úřadem zajistit jako unikát, kte-
rý se nesměl násilím zničit. Příchodem 
komunistů k moci tátovi zabrali do-
mek i s parcelou a stoletou lípou, kte-
rou ihned porazili a dřevo větví rozda-
li. Dokonce se prý v Pivovarské ulici 
o větve poprali." 

Lípa již na náměstí nestojí a těžko 
dnes posuzovat, zda mohla stát nebo 
ne. Napadá mě, že když už lípa nestojí, 
neměla by se zde opět sázet, ale najít jí 
nové důstojné místo a zde ji slavnostně 
vysadit. Lípu na náměstí by za několik 
let mohl stihnout stejný osud tak jako 
tuto. Náměstí je dnes přehledné a lípa 
bude po čase zase bránit výhledu. Je to 
však na uvážení a vyzývám občany, aby 
se sami k této záležitosti vyjádřili. 

František Pleva 
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Výměnný pobyt 
studentů ISS 
v Rakousku 

Ve dnech 25. až 27. listopadu na-
vštívilo 15 studentů ISŠ Ledeč nad 
Sázavou v rámci projektu „Pod jed-
nou střechou" partnerskou školu 
v městečku Zwettl v Rakousku. Cí-
lem výměnného pobytu bylo zdoko-
nalit se v německém jazyce. 

Uvítání proběhlo v budově školy, 
která pro nás byla neobvyklá svým 
vybavením i výzdobou s nábožen-
skými motivy. Po bližším seznáme-
ní se studenty jsme se vydali na pro-
hlídku města. 

Ve městě bylo mnoho zajíma-
vých památek, kterým vévodí uni-
kátní kašna na náměstí. Překvapilo 
nás, jak bylo celé město upravené 
a čisté. 

V plánu bylo i bruslení na zimním 
stadionu. Večer jsme se rozjeli do ro-
din, kde jsme byli ubytováni. 

Druhý den dopoledne se řešily 
úkoly projektu. Po chutném obědě 
nás vzal náš průvodce Martin Ha-
nisch na procházku do kláštera vzdá-
leného asi 3 km. Počasí nám přálo, 
svítilo sluníčko a snad o to více se 
všem studentům výlet líbil. Po ná-
vratu do Zwettlu jsme měli volný 
program, a tak většina z nás šla na-
kupovat. Večer navštívili někteří ze 
studentů tamní diskotéku. 

V sobotu se konal Den otevře-
ných dveří. Podle počtu návštěvníků 
bylo vidět, že o tuto školu je velký 
zájem. Pobyt v Rakousku byl pří-
jemný. Loučení s našimi rakouský-
mi přáteli bylo smutné, a proto se tě-
šíme na další setkání, které proběhne 
v březnu příštího roku. 

Tímto článkem bych chtěla podě-
kovat za studenty paní učitelce Vác-
lavě Pajerové (NJ) a paní učitel-
ce Jitce Gunnaratně (AJ) za dobrou 
přípravu, díky níž nebyly problémy 
v dorozumívání. 
Hana Proňková, studentka 4. ročníku 

S lampiony na svatého Martina 
Od budovy Mateřské školy na Stí-

nadlech, ulicemi M. Majerové, Lov-
čen, Lipová, Poštovní, kolem městského 
kina, autobusového nádraží až na Huso-
vo náměstí procházel 11. listopadu 2004 
v podvečerních hodinách svatomartinský 
lampionový průvod. V jeho čele kráčeli 
pořadatelé z Denního stacionáře Petrklíč 
se svými klienty a též klienti Ústavu so-
ciální péče z Háje s vychovatelkou Mi-
ladou Pajerovou, která vyhrávala do kro-

ku na svoji harmoniku. K průvodu dětí a klientů s postižením se postupně přidávaly 
další děti s rodiči a před ledečskou radnici pak dorazil po 18-té hodině průvod třech 
stovek veselých účastníků s rozsvícenými lampiony. Přivítal je zde svým milým vy-
stoupením flétničkový soubor ledečské ZUŠ vedený paní Čepovou a prostřené stoly 
s pečivem, teplým čajem pro děti a rumíčkem ochuceným čajem pro jejich tatínky. 
Nechyběl tu ani pan Koudela se svými koníky, na kterých se mohly ty nejmenší děti 
povozit. Slavnost byla zakončena skromným ohňostrojem. 

První ročník lampiónového průvodu se setkal s nečekaným a potěšitelným zájmem 
veřejnosti, děkuji všem dobrovolným pořadatelům i kamarádkám - pekařkám a sli-
buji, že v podobných akcích budeme rádi pokračovat. V únoru chystáme průvod ma-
sopustních masek, příští rok určitě lampionový průvod zopakujeme a jeho organizaci 
a program vylepšíme. 

Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře Petrklíč 

N a svatého M A R T I N A 
... zima svůj chod začíná. Kil. listopadu se vtahují i další práno štiky: Přijede-li 

Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí, či Na svatého Martina kouřívá se 
z komína a bývá dobrá peřina. Kolem tohoto data totiž obvykle přebírá žezlo Sněhová 
královna. Ale kdo to byl Martin? 

OD VOJÁKA K BISKUPOVI. Narodil se v rodině setníka v římské provincii Pa-
nonii. Na otcovo přání vstoupil do jízdního pluku, který byl odvelen do Galie. Podle 
legendy v zimě, když projížděl městskou branou, spatřil třesoucího se chudáka. Jeli-
kož neměl u sebe nic, čím by mu pomohl, rozetnul prý mečem svůj plášť a polovinu 
mu daroval. V noci se mu pak zdálo, že v darovaném plášti vidí oděného samotného 
Spasitele, jak říká: „Tímto rouchem mne oděl Martin ještě nepokřtěný". Záhy na to se 
dal opravdu pokřtít, vystoupil z vojska a založil mnišskou osadu. Roku 371 jej věřící 
v Tours zvolili biskupem. On však nadále zůstal skromný a žil v malé chatrči u Loiry. 
Přezdívalo se mu Apoštol z Galie. 

HUS O MARTINĚ NEJPĚKNĚJI ZPÍVÁ. Vykrmená husička patří neodmyslitel-
ně k staročeskému posvícení - pojmem se stala zejména husa martinská. Ne nadarmo 
se říkalo, že Radost Martina je hus a džbán vína! Vystupovala také jako prorok poča-
sí, neboť měla-li po upečení kost zvanou kobylku doběla, pak se dala čekat tuhá zima. 
Rozšířené bylo rovněž zvláštní svatomartinské pečivo - rohlíky, rohy či podkovy, ji-
miž děvčata obdarovávala své milé. 

Držení palců 
Jestlipak víte, proč říkáme někomu, koho čeká nějaká významná zkouška nebo důležité 

jednání, že mu budeme DRŽET PALCE? 
Schválně se podívejte na svou ruku. Samozřejmě ji znáte dobře a hned si všimnete, 

že palec vypadá, jako by k ostatním prstům vůbec nepatřil. Klidně si trčí do strany. Právě 
v tom odbočení je jeho obzvláštní důležitost a schopnost uchopit předměty, a tak zvládnout 
většinu činností, které prsty děláme. 

To vše poznali lidé už v temných dobách bezmezné pověrčivosti a právě pro zvláštní 
postavení tohoto prstu mu přisuzovali zvláštní moc. Považovali za nutnost palec zvláště 
pečlivě chránit, aby z něho jeho kouzlo nevyprchalo. Snažili se ho podržet v dlani za ostat-
ními prsty, schovat ho před zlými a nepřejícími duchy, kterými se podle jejich názoru teh-
dy svět jen hemžil. 

Nepřátelské síly byly pod každým kamenem, v temných zákoutích se skrývaly ve vel-
kém množství a měly neustále chuť lidem škodit. Hlavně měly chuť na nej významnější prst 
- palec. V tajnosti podržený palec tedy zaručoval úspěch ve veškeré činnosti. Zdá se nám to 
těžko pochopitelné, ale někteří lidé na tuhle pověru věřili tak, že si ji postupně ještě zdoko-
nalovali až k víře, že lépe než svůj vlastní je mačkat palec cizí - nejlépe z oběšence. Když 
se tiskl v pravici, přinášel úspěch v obchodním jednání. Pokud byl sevřen v levici, zaručo-
val majiteli, že jeho lžím bude věřeno jako čisté pravdě. 

V dnešní době by se palec z oběšence sháněl těžko a držení palce vlastního nemá žá-
doucí výsledek, zejména když jdete na obchodní jednání a nemáte o projednávané věci ani 
ponětí. Přesto můžete dosud slyšet v náhodném rozhovoru: „Tak mi držte palce!" - „Jas-
ně, všechny čtyři!" Jak to jde realizovat na dolních končetinách, to opravdu nevím, I když 
víme, že jde o bezvýznamnou pověru, stačí sledovat televizního „Milionáře" a zaměřit se 
na detaily rodinných příslušníků, hlavně dětí. Drží rodičům oba Palečky, a tak si myslím, 
že tahle pověra určitě naši generaci přežije. Co říkáte? A ještě něco - držím Vám palce do 
nového roku 2005. ok 



Tisíce betlémů a betlémků mohou v různých podobách spatřit zájemci v rozmani-
tých koutech světa právě v tomto čase - čase blížících se vánočních svátků. K těm nej-
tradičnějším a nejobdivovanějším patří betlémy vyřezávané ze dřeva. 

První skutečný betlém vytvořil v roce 1291 italský sochař Arnolfo Cembia. Po 
jeho vzoru se betlémy s volně přestavovanými figurkami začaly šířit především 
po západní Evropě. První betlém na českém území vznikl až ve druhé polovině 
16. století. Největší obliba betlémů pak přišla v 19. století. 

První jesličky se prý objevily v římském chrámu Maria Maggiore už v roce 354. 
Blíže pravdy asi bude údaj, podle kterého dal první betlém postavit v roce 1225 Fran-
tišek z Assisi na hoře Geccio v Itálii. Jeho betlém představovali dobrovolníci, kteří 
ztělesnili Pannu Marii a Josefa. Živí byli vůl i oslík. Později se tato tradice rozšíři-
la v celém křesťanském světě. Zajímavé je sledovat, jak se jesličky postupně dostaly 
z kostelů a svatyní do civilního prostředí a jak se jejich původně náboženská motiva-
ce zesvětšťovala. 

V Praze byl první betlém postaven někdy kolem roku 1560 v dominikánském kos-
tele sv. Klimenta. Byl pravděpodobně první napodobeninou betlémské jeskyně s jes-
ličkami, kde se Ježíšek narodil. Časem se figurky znázorňující nejprve biblický výjev 
s koledníky, později i obyčejní lidé a zvířata, dostaly do světských domácností. Počet-
né zástupy koledníků a zvířat si ovšem mohla dovolit jenom velmi zámožná rodina. 
V době osvícenství opustily betlémy kostely a ujaly se mezi prostým lidem na ves-
nicích a ve městech. K základním figurkám si lidé začali přidávat postavy známé ze 
svého blízkého okolí. 

Ani dnes však není řezbářské umění zapomenuto a betlémy nepatří minulosti. 
Máme radost z toho, že i v našem městě žije Mistr, který takovou krásu dovede vytvo-
řit. Je to pan Jaroslav Urban, jehož díla i dílka jsou součástí mnoha interiérů význam-
ných staveb i soukromých sbírek. 

A právě betlém v jeho provedení, který tvořil celých šest let na sklonku minu-
lého století, můžete v tomto čase vidět jako součást vánoční výzdoby v ledečském 
penzionu Markéta. Při dobré kávě a mihotavém světle svící je to opravdu krásná 
a povznášející podívaná. 

ok 

Fotbalisté J G Y M N A Z I A , 
V O Š a ISŠ v krajském 
finále středních škol 

v kopané 
Po volejbalistech a atletkách koneč-

ně i fotbalisté z naší školy dosáhli až 
na krajské finále středních škol v kopa-
né. Cesta k úspěchu začala oblastním 
kolem, když fotbalisté dokázali porazit 
světelské gymnázium 3:1. V okresním 
kole zdolali Obchodní akademii a SOU 
Havlíčkův Brod 4 : 2 a postup si pojis-
tili i vítězstvím nad SOU Chotěboř 1:0. 
V oblastním a okresním kole zahrála vel-
mi dobře zejména obrana, ale pochvala 
patří celému družstvu. 

V krajském kole, které se konalo 
v Jihlavě 3. 11. 2004, nastoupilo naše 
družstvo proti SPŠ Třebíč. Přes zdařilý 
začátek, kdy fotbalisté vedli v prvním 
poločase 1:0, neproměnili penaltu a v 
druhém poločase si nedokázali připravit 
další gólové šance a zvrátit tak výsledek 
ve svůj prospěch. Chlapci dostali rych-
le za sebou dva góly, ztratil se týmový 
zápal pro hru a slibně se vyvíjející zá-
pas skončil prohrou 1 : 2. Tento zápas se 
ukázal jako klíčový pro další vývoj celé-
ho turnaje. Další zápas jsme hráli proti 
ISŠS Jihlava a tento soupeř byl již nad 
naše síly. Po dvou prohrách se fotbalis-
té neprobojovali do semifinále a ztratili 
tak možnost na lepší umístění, na které 
by jistě výkonnostně měli. Nezopakovali 
výborné výkony ze základních kol, kde 
by se jejich hře a přístupu k utkání neda-
lo z laického hlediska nic vytknout. 

Poděkování za reprezentaci naší ško-
ly patří všem hráčům, zejména obraně 
a brankáři Stanislavu Březinovi, kte-
rý svými výkony podržel své družstvo. 
Dál bychom chtěli poděkovat TJ Kovo-
finiš Ledeč nad Sázavou, oddílu kopané, 
za bezplatný pronájem stadionu na dvě 
základní kola a panu Procházkovi za ve-
dení družstva. A další poděkování patří 
SRPG, které zajistilo finanční stránku. 
Fotbalisté dokázali, že ledečská kopaná 
má budoucnost a s trochou štěstí a s vět-
ším zápalem pro týmovou hru příští rok 
jistě dosáhneme na ještě lepší umístění. 

Mgr. Šárka Vopěnková 

Doufáme, že jsme vás nezklamali. Této možnosti obdarování svých dětí využilo 
hned napoprvé 75 rodin. Někteří rodiče nás i pochválili za tento počin. 

Odhadem se na nádvoří hradu vystřídalo asi 200 - 250 lidí. 
Celou režii měla v rukou mikulášská družina ve složení pánové Drápela, Křikava, 

Kocián, Fiala a jejich pomocníci Rosťa Křikava, Zuzka Pipková, Kristýna Brabcová, 
Pavla Stejskalová, Magda Kvášová, Jitka Zahálková, Jaroslava Stýblová a Petr Havel, 
kterým patří naše poděkování. 

Centrum DDM a katolické společenství dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou. 

OTEVŘENO DENNE I O - 2 2 H O D I N 

N A B Í D K A DOMÁCÍCH UZENIN A S Ý R Ů 

PLZEŇ 1 1 , ČERNÝ KOZEL, G A M B R I N U S I O' 

VELKOPLOŠNÁ PROJEKCE 
(SPORT, PREZENTACE...) 

SRDEČNÉ V Á S ZVEME K NÁVŠTĚVĚ 
STYLOVÉ PLZEŇSKÉ PIVNICE! 

KONTAKT: 
N Á M . SVOBODY 5 0 2 , LEDEČ N. S. 

569 71 14 81 

Jaká byla premiéra „Mikuláfcjjá na 
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Kulturní program v Ledči n. S. 
P R O S I N E C 2004 

16. 12. Základní umělecká škola - VÁNOČ-
NÍ KONCERT, sál gymnázia, začá-
tek 18.00 

17. 12. Restaurace Bernard Ledeč - JITKA 
VRBOVÁ A TONY BŘICH SE 
SVÝM QUARTETEM, Restaurace 
Bernard - Heroldovo nábřeží Ledeč, 
začátek 20.00 

18. 12. Základní umělecká škola-VYSTOU-
PENÍ DECHOVÉHO ORCHES-
TRU pod vedením Karla Růžka, sál 
gymnázia v Ledči nad Sáz., začátek 
14.00 

19. 12. Základní umělecká škola - ZPÍVÁNÍ 
U STROMEČKU na Husově náměs-
tí v Ledči n. S., začátek 15.00 

23. 12. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Ledeč nad Sázavou a České 
dráhy pořádají večerní pochod měs-
tem - BETLÉMSKÉ SVĚTLO pro 
vaši pohodu - pro vaše blízké 

24. 12. Katolické společenství mládeže 
v Ledči - KOLEDY V PODÁNÍ 
TRUBAČŮ Z VĚŽE KOSTELA sv. 
Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou, 
začátek 23.30 

24. 12. Kostel sv. Petra a Pavla v Ledči -
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ, celeb-
ruje P. ThDr. Jan Bárta, hudební do-
provod - chrámový sbor a orchestr 
předvede směs vánočních písní, začá-
tek 24.00 

25. 12. Katolické společenství mládeže 
v Ledči ve spolupráci s farností Ledeč 
nad Sázavou pořádají TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ KONCERT NA KYTA-
RY v podání skupiny Naděje, kostel 
sv. Petra a Pavla, začátek 14.30 

31. 12. Vila Markéta a restaurace Bernard Le-
deč - SILVESTR VE VILE MAR-
KÉTĚ, hudební videotéka + tanec + 
dobré jídlo, předprodej v restauraci 
Bernard v Ledči 

REALITY TROJMEZÍ 
Hledáme domy, byty, 

pozemky pro naše klienty. 
Právní servis v ceně provize 

Individuální přístup ke klientům. 
Tel.: 317 866 065 

mobil: 776 262 142 
e-mail: radsup@centrum.cz 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
10. 12. Minářová Stanislava, 5. května 1202 
28. 12. Vodičková Zdeňka, Zahradní 730 
75. narozeniny oslaví 
6. 12. Klementová Marie, Havlíčkova 770 
13.12. Čuchal Josef, Habrek 22 
24. 12. Prokop Jaroslav, Zahrádecká 1013 
80. narozeniny oslaví 
1. 12. Ing. Kadlec František CSc., 28. říj-
na 565 
85. narozeniny oslaví 
9. 12. Marek Otto, J. Haška 616 
13. 12. Kavřík Vojtěch, 5. května 627 
92. narozeniny oslaví 
8. 12. Uher František, Zd. Fibicha 677 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 

Narozeni 
Veronika Žofková 
Marek Lebeda 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti. 

Svatby 
Irena Lacinová & Pavel Škvor 
Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti 

Zemřeli 
Urbanová Božena 
Pajer Antonín 
Choutka František 

Potraviny, Hradní ul. v Ledči, 
přijímá závazné objednávky na 

J I H O Č E S K É 
V Á N O Č N Í KAPRY 

(výběrové ryby nad 2,5 kg) 
Objednávky přijímáme 

v prodejně nebo 
na telefonu - 569 72 10 87 

a to do 16 hodin 20. 12. 2004 
Prodej ryb bude 22.12. 

v době 1 1 - 1 6 hodin 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V LEDNU DO KINA! 

1.1. HŘÍŠNÍ TANEC 2. 
19.30 Havana, listopad roku 1958. Osmnácti-

letá Katey přijíždí s rodiči na Kubu. Za-
ujme ji cílevědomý mladý číšník Javier, 
který je zároveň vynikajícím taneční-
kem... 

5.1. DUŠE JAKO KAVIÁR 
19.30 Tragikomická mozaika příběhů tří sou-

rozenců Anny, Jany a jejich nevlastní-
ho bratra Vladimíra. Všichni tápou ži-
votem a hledají pro sebe toho pravého 
partnera. 

8.1. SANTA JE UCHYL! 
19.30 Dva trestanci v převleku Santy a jeho 

elfa mají plán na vykrádání nákupních 
středisek, nabitých v předvánočním 
čase zbožím. 

12. 1. OSTROV ZTRACENÝCH SNŮ -
19.30 SPY KIDS 2. 

Svět je znovu v ohrožení. Je třeba povo-
lat rodinku Cortézových. Rodina Čorté-
zových, otec Gregorio (A. Banderas), 
matka Ingrid, děti Carmen a Juni jsou 
prvotřídní mezinárodní špióni... 

15. 1. SVĚT ZÍTŘKA 
19.30 Retro sci-fi obsazená předními filmový-

mi hvězdami. Životem kypící metropoli 
nečekaně napadne armáda obřích robo-
tů. 

19. 1. CELLULAR 
19.30 Akční thriller o mladíkovi, na jehož 

mobil zavolá unesená žena. 
22. 1. HOLKY TO CHTĚJÍ TAKY 2. 
19.30 Pokračování úspěšné teenagerovské ko-

medie o třech dívkách, jejichž milostný 
život je prakticky nulový... 

26. 1. DANNYHO PARŤÁCI 2 
19.30 Budou lupičskými esy nebo skončí za 

mřížemi? Danny Oceán a zbytek zlo-
dějské bandy spolupracují na dalších 
velkých loupežích. 

29. 1. KRÁČEJÍCÍ SKÁLA 
19.30 Bývalý člen zvláštních jednotek ame-

rické armády Chris se vrací do rodné-
ho města, kde plánuje poklidný život. 
Kdysi idylické venkovské městečko ale 
nachází drasticky změněné: v ulicích 
vládne násilí a drogy. 

Prodám desky z hrobu v Ledči n S , 
š. 180 cm, d. 250 cm. 
Tel. (večer): 567 272 131 

Z K R i 
Ani 50 nových bytových jednotek nedokázalo odstranit by-

tovou nouzi, ale jen poněkud zmírnilo, bytovou tíseň v našem 
městě, která v poslední době přílivem nových sil do Kovo-Fini-
še silně vzrostla. Vždyť začátkem ledna bylo na bytové komisi 
66 žádostí o byty a dne 15. října dokonce 124. (Krom toho celá 
řada, dnes ještě obývaných bytů, už zdaleka nevyhovuje). A pro-
tože se v příštích letech počítá s větším rozvojem i soukromé vý-
stavby, byl v našem městě pro ni vymezen další stavební obvod, 
a to na polích rolníka Pavelky (z Havlíčkovy ulice č. 184), při 
silnici do Bojiště. 

Uskutečněna byla úprava vozovky ke Slavoně (býv. Sázavan) 
a kanalizace (v délce 205 m) Na Žižkově, při čemž občané udělali 
brigádnicky výkop. 

Zima 1953/54 nastala vlastně teprve koncem ledna 1954. Nej-
větší mráz byl dne 27. ledna, a to - 15,2 °C. - Celkem mrzlo 51 dní, 
když 25 dní byly mrazy pod - 1 0 °C, 6 dní pod -20 °C. Sněhu na-
padlo na 1/2 m, sněhová pokrývka byla 58 dní. Mrazy trvaly po celý 
únor, takže ledy na řece narostly přes 1/2 m. - Po oteplení v březnu 
se skoro úplně rozplynuly, jen zbytky tříště odešly klidně dne 21. 
března. - Při odchodu ledů bylo možno pozorovat hodně uhynulých 
ryb (jednak vlivem mrazů, jednak otravou, neboť továrny vypouštějí 
do řeky jedovaté chemikálie). 

Jinak po celý rok bylo počasí v našich přírodních podmínkách 
normální, až na konec prosince. —Ve čtvrtek dne 23. 12. přehnala 

se v odpoledních hodinách přes Čechy sněhová bouře (na Ledečsku 
s blesky i hřměním), pro kterou nedaleko Lipnice muselo nouzově 
přistát maďarské dopravní letadlo. (Nikomu se naštěstí nic nestalo). 
Celkově byl však prosinec mírný, bez větších mrazů. Jen na Vánoce 
se mírně ochladilo a sněžilo. Na Štěpána však začalo pršet a začala 
obleva, která vyvolala náhlé rozvodnění Sázavy. 

Nehody. Rok 1954 byl také bohatý na nehody, z nichž tři si vy-
žádaly za oběť lidský život. Dne 19. února došlo k první z nich v n. 
p. Kovo-Finiš, kde elektrickým vozíkem (tzv. ještěrkou) byl při-
tisknut ke zdi zaměstnanec závodu Karel Čuban (čtyřicetiletý bý-
valý holič z Ledče n. S. a těžkým vnitřním zraněním v necelé ho-
dině podlehl. 

Dne 1. června při Dni dětí, který byl uspořádán na hřišti u ško-
ly v Komenského ulici, když už se děti rozcházely domů, vběhl na 
křižovatce Stalinovy (Nádražní) a Komenského ulice dvouletý Lu-
boš Flesar pod nákladní auto (odběhl od své matky, s kterou šel, do 
jízdní dráhy). Byl na místě mrtev. 

Třetí oběť si vyžádala Sázava při velké vodě dne 6. července, 
když se utopil pětiletý Karel Martínek, syn dělníka na pile. 

Řeka krom toho přinesla řadě občanů další nepříjemnosti, když 
po koupání ve znečištěné řece (od r. 1950 se čistota vody stále hor-
ší) vyvolala více případů kožních onemocnění. Proto byl vydán zá-
kaz koupání mezi jezy, kde čistota vody byla v létě (pro malý vodní 
stav) největším problémem. 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7,584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511, 
fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledec-net.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát, foto: F. Pleva. Registrováno na OkÚ Havl. Brod 
pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o. 
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