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Polední návštěva premiéra vlády - Vladimíra Špidly 
Hodinu před polednem 28. května 2004 navštívil naše návštěvě zdejšího stacionáře Petrklíč, který v těchto 

město premiér Vladimír Spidla s doprovodem, v němž dnech slaví druhé výročí své existence. Po krátkém obědě 
svou postavou dominoval hokejista - útočník Carolina pokračoval premiér dále naším krajem, aby se večer „do-
Hurricanes, Josef Vašíček. Svou krátkou návštěvu věno- smažil" v Kotli moderátorky Jílkové. K nejpodstatnější 
val V. Spidla slavnostnímu aktu „poklepání" základního části vzácné návštěvy přinášíme proslov starosty Ledče, 
kamene budovaného zimního stadionu v Ledči a také pana Stanislava Vrby. 

Dobrý den, vážení přátelé, 
dovolte, abych vás přivítal na dnešní slavnosti poklepání základ-

ního kamene stavby Sportovní centrum - ledová plocha Ledeč nad 
Sázavou. Obzvláště rád mezi námi vítám vzácného hosta, předsedu 
vlády ČR pana Vladimíra Špidlu, dále trojici poslanců pana ing. 
Petra Zgarbu, pana Karla Černého a pana ing. Jaromíra Schlinga. 
Tuto čtveřici pánů z ČSSD doprovází těž jedna žena, paní dr. Běla 
Hejná, kandidátka ČSSD do Senátu za náš obvod, dále asistent po-
slance pan Zdeněk Chlád a předseda okresního výboru ČSSD pan 
Libor Joukl, a protože se jedná o stavbu zimního stadionu, pozvali 
jsme i čerstvě nominovaného českého reprezentanta v ledním hoke-
ji pana Josefa Vašíčka, brodského odchovance a hráče Caroliny. 

Vítám mezi námi i zástupce projektanta stavby pana architekta 
Pavla Červeného, zástupce dodavatele stavby pana Otakara Duška, 
v neposlední řadě vítám zastupitele města a vás všechny příchozí. 

Stojíme na stanovišti, dnes ještě poli orném a válečném, kde za 
půl roku vyroste krásná hala krytého zimního stadionu. Svoje půso-
biště zde nalezne nejen oddíl ledního hokeje, ale hlavně 900 žáků 
nedaleké základní školy a další stovky žáků školy střední. Hlavně 
pro ně tato stavba vzniká. Vždyť za bruslením doposud museli do-
jíždět do 12 km vzdálené Světlé a do dalších okolních měst. Výstav-
bou zimního stadionu se naplní sen několika generací ledečských 
občanů. 

Velice se hodí, abych při této příležitosti vzpomenul tři jména, 
která se výrazně na této skutečnosti podepsala. 

Prvním je Ladislav Kalivoda, předseda oddílu ledního hokeje 
z doby před třiceti lety. Když jsem v té době jako mladý projektant 
nastoupil do zaměstnání v nedalekém KOVOFINIŠi, stále jsem ne-
chápal, co pan Kalivoda v projekci vlastně dělá. Stále někam odbí-
hal, stále telefonoval, cosi vyřizoval a projednával - vše se točilo 
kolem ledního hokeje, lední plochy a chladící jednotky. Snil o umě-
lé ledové ploše, snažil se již tehdy o její vybudování, ale naplnění 
svého snu se bohužel už nedočkal. 

Druhé jméno patří panu doktorovi Jaroslavu Kroutilovi, který 
v minulém volebním období přišel s nápadem zařadit mezi záměry 
a priority našeho města výstavbu zimního stadionu. Podařilo se mu 
pro to získat většinu tehdejších zastupitelů a dnes je spolu s námi 
svědkem události, kdy se tento záměr stává skutečností. Děkuji, 
pane doktore. 

Třetí jméno v mém krátkém výčtu patří zde stojícímu poslanci za 
ČSSD ing. Petru Zgarbovi. Díky jeho poslanecké iniciativě byla při 
návrhu a schvalování letošního státního rozpočtu odsouhlasena do-
tace ve výši 23 milionů korun na akci Městské sportovní centrum 
Ledeč nad Sázavou. I tobě, Petře, děkuji. 

Mohl bych pokračovat ve výčtu dalších zásluh, děkovat panu Do-
ležalovi, Chládovi, Urbanovi, ale to bych vzácnou návštěvu i vás 
příchozí dnes zdržoval a naplnění snu mnoha Ledečáků jen dále od-
daloval. Proto si vás před vlastním slavnostním aktem dovolím ještě 
upozornit na zde vystavenou dokumentaci stavby, do které můžete 
později nahlédnout a přítomných odborníků se i na cokoli dotázat. 

A nyní k tomu hlavnímu bodu dnešní slavnosti. Protože se jedná 
o stavbu ledové plochy a máme mezi sebou i špičkového hokejistu 
pan Vašíčka, provedeme poklepání na základní kámen tím správ-
ným instrumentem - hokejkami. Z titulu starosty města si dovoluji 
určit nominaci první pětky ve složení pánové Špidla, Zgarba, Čer-
ný, Schling a hokejista Vašíček, který je poučí, jak se hokejka drží. 
Druhá pětka bude složena z místních radních, pánové Vrba, Dole-
žal, Vrbka, Tůma a pana Urbana, který se z nominace omluvil, na-
hradí jeho klubový kolega pan Policar, a konečně třetí pětku dělníků 
a zametačů ve složení Červený, Dušek, Kroutil, Chlád doplní jediná 
zástupkyně něžného pohlaví paní dr. Běla Hejná, členka Nadace 
české sportovní reprezentace. Další omluvenky z nominace a její 
doplňování nepřipouštím a žádám vedoucího první pětky, pana pre-
miéra Vladimíra Špidlu, aby před výjezdem na led pozdravil pří-
tomné diváky. 
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ZPRÁVY Z RADNICE 
• Ze zasedání Rady města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 5. dubna 2004 
• RM bere na vědomí záznam z jednání 
se zástupci VCE panem Beránkem o re-
konstrukci venkovních rozvodů NN 
v ulici Koželská konaného dne 30. 4. 
2004 v kanceláři starosty města. 
• RM bere na vědomí žádost Tenisového 
klubu Ledeč n.S. o další příspěvek na od-
straňování havarijního stavu tenisového 
areálu u hradu. 
• RM bere na vědomí vyjádření písemné 
podpory starosty města současnému ma-
jiteli Thunovského letohrádku firmě W. 
K. Holdings s.r.o. Praha pro zařazení této 
kulturní památky do Programu záchrany 
architektonického dědictví pro rok 2005. 
• RM bere na vědomí podání žádosti 
o dotaci pro akci „S0105-Chodníky" na 
Státní fond dopravní infrastruktury ve 
výši 80 % z rozpočtovaných nákladů 
3 816 402,- Kč. 
• RM bere na vědomí podání žádosti 
o poskytnutí účelové dotace ze státního 
rozpočtu ve výši 407 464,60 Kč na obno-
vu kulturních památek Městské památ-
kové zóny v Ledči nad Sázavou a to 
synagogu, kostel sv. Petra a Pavla a bý-
valý měšťanský pivovar čp. 62. 
• RM bere na vědomí záměr develop-
mentské firmy ESLOT s.r.o. Praha na vý-
stavbu nové diskontní prodejny -
marketu v areálu vedle tržiště při ulici 
Hrnčíře s tím, že požadované pozemky 
nejsou pro výstavbu marketu vhodné. 
• RM schvaluje provedení potřebných 
úprav školní zahrady při ZŠ Nádražní pro 
potřeby školní družiny. Úpravy spočívají 
v likvidaci pařeniště, úpravy terénu pro 
hřiště, zatravnění plochy, zabudování 
skluzavek a průlezek ze zahrady v Bar-
borce a opravení laviček. Potřebné práce 
provedou na objednávku Města Technic-
ké služby s.r.o. Ledeč nad Sázavou. 
• RM schvaluje úpravu cca 350 m úseku 
rozježděné příjezdové cesty k rybníku ve 
Vrbce firmou Hradecká společnost s.r.o., 
která provede srovnání terénu a uježdění 

cesty těžkou mechanizací v ceně 
1 837,50 Kč vč. DPH. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření Dodatku č. 6 obchod-
ní smlouvy se společností Nemocnice 
Ledeč - Háj s.r.o. na dodávku stravy pro 
pečovatelskou službu, kde dochází k ná-
růstu ceny jednoho jídla z důvodu zvýše-
ní DPH na 19 % a zaokrouhlení na 50-ti 
haléř či jednu korunu. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje zveřejnění záměru Města od-
prodat část pozemku pare. č. 2077/2 - za-
hrada v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
• RM ukládá starostovi města p. Stani-
slavu Vrbovi požádat firmu W. K. Hol-
dings s.r.o. Praha o průběžné 
informování k postupu rekonstrukčních 
prací při záchraně Thunovského leto-
hrádku v Ledči nad Sázavou. 
• RM ukládá vedoucí OlaM pí Zdeně 
Cubanové připravit návrh smlouvy na 
pronájem manipulační plochy parcely č. 
2136/14 od SBDO Ledeč nad Sázavou 
pro účely chodníku bezplatně na dobu 
neurčitou s možností tříměsíční výpo-
vědní lhůty za podmínek stanovených 
SBDO Ledeč nad Sázavou. 
• RM ukládá starostovi města p. Stani-
slavu Vrbovi jednat s firmou ESLOT 
s.r.o. Praha ve věci výstavby nové dis-
kontní prodejny - marketu v dalších lo-
kalitách města Ledeč nad Sázavou. 
• RM ukládá starostovi města p. Stani-
slavu Vrbovi vstoupit v jednání se zpra-
covatelem územního plánu města 
o možnosti umístění marketu v areálu lo-
kalitě ulice Hrnčíře a hledání dalších 
možností pro výstavbu marketu na po-
zemcích města. 
• Ze zasedání Rady města Ledeč nad 
Sázavou konaného dne 19. května 
2004 
• RM bere na vědomí poskytnutí daru od 
starosty města pana Stanislava Vrby 
a místostarosty pana Jaroslava Doležala 

Domu pečovatelské služby - barevný 
televizor v hodnotě 2000,- Kč pro spole-
čenskou místnost DPS. 
• RM bere na vědomí informaci starosty 
města pana Stanislava Vrby o návrhu zá-
kona o finančních úřadech, ve které je za-
chováno sídlo Finančního úřadu v Ledči 
nad Sázavou, s ředitelstvím v Brně. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo 
o provedení sanačních prací" s firmou 
.A.S.A. Dačice s.r.o., U Stadionu 50/V, 
380 01 Dačice. Předmětem smlouvy je 
provedení sanačních prací - vyzdvižení 
staré nádrže na PHM a její následná lik-
vidace včetně jejího obsahu. Cena za pro-
vedené práce je doložena položkovým 
výkazem výměr a její konečná výše bude 
záviset na skutečném provedení prací 
(případný odvoz kontaminované zemi-
ny). 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 2000,— Kč územní organizaci 
Svazu diabetiků v Ledči nad Sázavou na 
vzdělávací činnost a pomoc pro diabetiky 
v roce 2004. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje provedení výměny mikrovln-
ného pojítka pro Informační centrum, 
které bylo zdrojem rušení, za technické 
zařízení provozované doposud v nemoc-
nici Háj. Výměnu provede a doplňkové 
prvky dodá firma AUTOCONT Havlíč-
kův Brod. 
• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
ukládá vedoucímu OVÚPaŽP Ing. Břeti-
slavu Dvořákovi jednat se SFŽP ČR 
a dalšími orgány o získání dotace v v ma-
ximální možné výši na akci „Regenerace 
zeleně na Husově náměstí v Ledči nad 
Sázavou. 

Rozvojové předpoklady Ledečska 
V pondělí 24. května 2004 jsme měli možnost se na Staré rad-

nici v Havlíčkově Brodě seznámit s Územním plánem kraje Vy-
sočina, který zpracovalo Urbanistické středisko Brno. Pro 
rozvoj území kraje Vysočina jsou zde předkládány dvě varianty: 
Endogenní - s mottem: „Vysočina-náš domov", kde je priori-

ta kladena na posílení vnitřních vazeb, ochranu 
hodnot území a využití potenciálu Vysočiny. 

Exogenní - s mottem: „Vysočina - střed Evropy", kde se prio-
rita zaměřuje na mezinárodní dopravní spojení, 
získávání vnějších zdrojů, větší konkurenci měst 
a extenzivní rozvoj. 

V obou variantách jsou hodnoceny rozvojové předpoklady 
Ledče nad Sázavou jako podprůměrné, přestože se jedná 
o středně velké centrum občanské vybavenosti a služeb, s vyšší 
hustotou památek a s městskou památkovou zónou. Jenže nám 
tu chybí „malý okres"! 

Přesto ve výčtu veřejně prospěšných akcí lze nalézt akce, kte-
ré se našeho města a regionu dotýkají: 

D44 - silniční obchvat Ledče nad Sázavou na komunikaci 
11/150 od Světlé n/S 

D45 - přeložka silnice 11/150 v úseku Vilémovice - Světlá n/S 
- Nová Ves 

D100A - most přes vodní nádrž Švihov u Kožlí - propojení 
se Středočeským krajem 

D100B - most přes vodní nádrž Švihov u H. Paseky - propojení 
se Středočeským krajem 

D101 - propojení III/339 přes Sázavu Chřenovice - Středočes-
ký kraj - Hněvkovice 

D l02 - propojení 111/018 Kožlí - Chřenovice - Jedlá 
D147 - propojení 11/130 Kynice - Hroznětín 
Městský úřad Ledeč nad Sázavou podporuje všechny navržené 
dopravní stavby v regionu, u stavby Dl00 preferuje variantu 
D100A - přemostění nádrže Švihov u obce Kožlí. 
Kompletní územní plán kraje Vysočina včetně map je přístupný 
veřejnosti na stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru 
územního plánování na adrese www.kr-vysocina.cz. -sv-
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Zahájeny práce na výstavbě zimního stadionu 
Město Ledeč nad Sázavou zahájilo ihned po získání 

stavebního povolení dne 19. května 2004 předáním 
staveniště na pozemcích bývalého zahradnictví pod 
vlakovým nádražím realizaci akce „Sportovní centrum 
- ledová plocha". Generálním dodavatelem akce je le-
dečská firma ATOS, s.r.o., se kterou má Město Ledeč 
nad Sázavou uzavřenou smlouvu o dílo č. 51/2004 
z 22. 4. 2004. Dodavatel se zde zavazuje vybudovat, 
dokončit a předat dílo v hodnotě 28 487 385,- Kč k ter-
mínu 31. 12. 2004. Technický dozor investora bude na 
akci pro město vykonávat firma VRV a.s. Praha (pan 
Sibera), se kterým má město dobré zkušenosti z minu-
lých akcí. Smlouva na výkon TDI byla uzavřena též 
dne 19. 5.2004. 

Součástí výstavby bude ledová plocha včetně odpo-
vídajícího zázemí technologie, šaten, tribuny pro cca 
200 diváku a prostor pro provoz a občerstvení. Objekt 
obsahuje potřebné hygienické zázemí (WC, šatny) 
a technologické zázemí (chlazení, garáž, sklady). Na 
jižní straně budovy bude ponechán prostor pro dosta-
vbu posilovny a rehabilitačního centra s bazénem. 

Základní půdorysný tvar celého komplexu bude tvo-
řen obdélníkovými halami s válcovou střechou. Mezi 
haly je vložen spojovací krček s rovnou střechou. 
Hlavní vstup pro diváky a návštěvníky bude umístěn 
na východním průčelí objektu napojen na stávající při-
léhající cestu. 

Navrhovaný objekt je v klasickém provedení moder-
ních sportovních staveb. Objekt je navržen jako ocelový 
skelet s opláštěním stěn z metalických ocelových panelů 
tvořených ocelovými profily s tepelnou izolací v kombi-
naci se zděným zatepleným pláštěm. Střecha bude tvo-
řena střešním panelem z trapézového pozinkovaného 
ocelového plechu s povrchovou metalickou úpravou 

a s tepelnou izolací. Vnitřní dispozice pak bude rozčle-
něna příčnými stěnami a lehkými zděnými příčkami. 

Vstup do objektu bude kryt přetaženou konstrukcí. 
Na vstup navazuje vstupní hala s pokladnou a vrátnicí. 
Galerie za vstupní halou slouží zároveň jako divácká 
tribuna. Z galerie je přístupné hygienické zázemí pro 
diváky a občerstvení. 

Manipulační a provozní stání pro obsluhu a personál 
bude řešeno za objektem. V prostoru podél řeky a nad-
regionálního biokoridoru bude pozemek zachován ne-
zastavěný, upraven jednoduchou sadovou úpravou. 

Dodavatel akce, firma ATOS, provádí v současné 
době přeložku kanalizace, která procházela napříč sta-
veništěm (investor VaK) a přeložku vodovodu (inves-
tor město). Společně s tím zahajuje práce na základech 
haly. Od 20. června plánuje zahájení montáže ocelové 
konstrukce a v návaznosti na postupující montáž této 
konstrukce bude provádět stavební práce tak, aby 
v srpnu byly připraveny prostory pro montáž technolo-
gického zařízení. Do konce roku tak bude dokončena 
jak stavba vlastní haly, tak i montáž a odzkoušení tech-
nologie. 

Finanční zajištění akce je řešeno dotací ze státního 
rozpočtu ve výši 23 mil. Kč a úvěrem města ve výši 
12 mil. Kč je kryt podíl města a DPH. Podklady pro 
přidělení dotace byly na Ministerstvo financí doručeny 
dne 3 1 . 5 . 2004. 12 milionový úvěr poskytuje městu 
Česká spořitelna a.s. s čerpáním v roce 2004, spláce-
ním od roku 2006 po dobu 20 let. 

Slavnostní zahájení akce provedl dne 28. 5.2004 po-
klepáním na základní kámen sám pan premiér Vladi-
mír Spidla a český reprezentant v ledním hokeji Josef 
Vašíček. Jaroslav Doležal 

místostarosta města 

PŮDORYS PŘÍZEMÍ 
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Informační centrum - Hrad Ledeč 
nad Sázavou s. r. o. uspořádá výstavu 
obrazů EVY VIŠŇÁKOVÉ. 

Malířka se narodila v Praze. Část dět-
ství a školních let prožila na Vysočině 
ve Žďáru nad Sázavou. Absolvovala 
Střední odbornou školu výtvarnou na 
Hollarově náměstí v Praze. Dále studo-
vala obor scénografie na loutkářské ka-
tedře DAMU. 

Více než 20 let pracovala v Kresle-
ném filmu ve studiu „Bratři v triku". 
Jako animátorka se podílela na tvorbě 
řady filmů pro děti a večerníčků. Z nej-
známějších můžeme jmenovat večer-
níčky O loupežníku Rumcajsovi a nebo 
filmy o Krtkovi. 

V posledních letech žije a pracuje 
v obci Struhařov nedaleko Prahy a vě-
nuje se pouze vlastní autorské tvorbě. 

Výstava se uskuteční od 21. června 
do 3. července 2004 ve výstavní síni sy-
nagogy. Slavnostní vernisáž proběhne 
19. června v 17 hodin. 

PRÁCE JAK NA KOSTELE 

ZUŠ v Ledči nad Sázavou zve na 

VÝSTAVU 
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ 

od 3.6. do 30 .6 .2004 
VÝSTAVA JE OTEVŘENA DENNĚ 

MIMO PONDĚLÍ 
9 -12 a 13-16 hod. 

na ledečském hradě 

GALERIE NA LEDECSKEM HRADE 
VÁS ZVE NA VVSTAVU 

OBRAZŮ A SOCH 

JIŘÍHO BAŠTY 
Od 4. 6. do 4. 7. 2004 

Vernisáž 4. června v 18 hod. 
Otevřeno úterý až neděle 

9-12 a 13-16 hod. 

Od 10. července do 29. srpna 
v GALERII MUZEA 

bude probíhat výstava 
Z DARŮ LEDEČSKÉHO KOSTELA 

MĚSTSKÉMU MUZEU 

Interiér ledečského kostela svatého Petra a Pavla se opět rozzářil novou vý-
malbou. V kostele se naposledy malovalo při velkých úpravách interiéru v 70. 
letech minulého století. Po mnoha úpravách, kdy se zde i dost prášilo, byl celý 
kostel vymalován firmou Malířské a natěračské práce Jiří Hrstka - Milan Kopie. 

Práce probíhaly pod kontrolou Památkové péče, která též rozhodla o vhodném 
použití barev. Finančně celou akci zaštítil děkanský úřad z darů věřících. 

Příspěvek bude čerpat i z financí ministerstva kultury poskytnutých v rámci 
programu regenerace Městské památkové zóny, která byla vyhlášena v Ledči 
nad Sázavou v roce 2003. 

Škoda, že opravy kostela tímto nekončí. Opět se rozpadá omítka na věži, zřej-
mě špatně zvolenou omítkou. Dalším problémem bude brzy hliníková střecha 
na věži. Již dnes je část bez barvy, a tak brzy místo černé bude věž bílá. -Fp-

Jak je to s bělostí přechodů na Husově náměstí 
Rekonstrukci vozovky na Husově náměstí prováděla firma Silnice Hradec 

Králové, a.s. pro kraj Vysočina, který byl investorem celé akce. V projektu 
stavebního objektu SOlOl zpracovaného firmou TRANSCONSULT s.r.o. 
H. Králové pro celý rozsah rekonstrukce komunikace včetně mostu a náměstí 
Svobody je v technické zprávě uvedeno: 

„ Vodorovné značení na Husově náměstí bude provedeno z bílých dlažeb-
ních kostek. Ostatní vodorovné značení bude provedeno nástřikem dvouslož-
kovým plastem bílé barvy mimo značky VI2c, která bude žluté barvy. Pro 
zvýraznění přechodů pro chodce bude navíc na vozovce nastříkána dopravní 
značka Sil". 

KONCERT V SYNAGOZE 
Informační centrum uspořádá koncert 

Smyčcového kvarteta RIDEAMUS z Uk-
rajiny. Vystoupí Vadym Borysov - housle, 
Dzhygaliyuk Mykola - housle, Inna Butriy 
- viola, Maltsev Vitaliy - violoncelo. 

Na programu budou skladby Antonína 
Dvořáka, A. Borodina a M. Skaryka. 
Smyčcové kvarteto bylo založeno v roce 
1989 na konzervatoři v Kyjevě. Umělci vy-
stupovali v Holandsku, Francii, USA 
a v Sovětském svazu. 

Koncert se uskuteční v neděli 11. čer-
vence od 17 hodin v ledečské synagoze. 
Zveme všechny zájemce o vážnou hudbu 
na prožití nevšedního zážitku s předními 
umělci. Předprodej vstupenek v Informač-
ním centru od 15. června. 

Dále v oceněném Soupisu prací 
SOlOl lze nalézt položku 19 s tex-
tem: 

„Drobné kostky 120x120 mm, 
bílé barvy, vodorovné značení, 
včetně pořízení, 84 m2 á 1420,00 
Kč"!!! 

Pouze na dispozičním vý-
kresu náměstí v legendě na-
lezneme zavádějící ozna-
čení barvy přechodů „žulo-
vé kostky bílé barvy". Bílá 
žula prý neexistuje. Bílá 
dlažební kostka však ano! 
Buď mramorová nebo umělá. Potře-
bný materiál a práce jsou vždy v pro-
jektu specifikovány v Soupisu prací 
a dodávek. 

Po svém zjištění jsem dne 26. květ-
na upozornil na tento lehko ověřitel-
ný fakt zástupce investora kraje 

Vysočina a vyzval jej k sjednání ná-
pravy. Svoje samostatné zjištění 
jsem též konzultoval s vedoucím 
projektantem firmy TRANSCON-
SULT a seznámil s ním zástupce 
Správy a údržby silnic a odbor do-

pravy Městského úřadu ve 
Světlé nad Sázavou. Ná-
klady na potřebné víceprá-
ce by měly jít k tíži 
dodavatele, který, jak vid-
no, nedodržel projekt. Lze 
tedy očekávat, že přecho-
dy na Husově náměstí bu-

dou předlážděny bílou dlažební 
kostkou, jak určoval projekt a jak 
správně připomíná i spousta zdravě 
uvažujících občanů. 

Stanislav Vrba 
starosta města • • • 
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REKONSTRUKCE MOSTU A KOMUNIKACI 
Rekonstrukce mostu ev.č. 130-009 přes řeku Sázavou 

v Ledči nad Sázavou má být v tomto měsíci zahájena a do kon-
ce roku dokončena. Podmiňovací způsob užívám proto, že 
v době uzávěrky tohoto vydání Ledečských novin probíhalo 
teprve výběrové řízení na dodavatele stavby organizované 
krajem Vysočina. Ten je totiž hlavním investorem 40-ti mi-
lionového díla. Dokumentace a stavební povolení má však již 
k dispozici. 

Přípravné práce s určením rozsahu akce byly zahájeny již 
v roce 1999, kdy tehdejší starosta města pan Karel Urban do-
hodl se Správou a údržbou silnic a s Vodovody a kanalizace H. 
Brod zadávací parametry pro projektové řešení, které je v pod-
statě platné až dosud a obsahuje: 
- rekonstrukci a rozšíření mostního objektu 
- rekonstrukci silnice 11/130 od křižovatky Pivovarská po 

křižovatku Komenského a Koželská 
- úpravy přilehlých parkovacích ploch a chodníků v režii 

města 
- rekonstrukci kanalizace a vodovodů (investor VaK) 
- vybudování mostního provizoria v ulici Sázavská 

Zahájení prací, původně plánované na rok 2001, bylo pře-
vodem kompetencí a majetku ze státu na kraje opožděno o dva 
roky. Až v závěru roku 2003 zahájil kraj Vysočina I. etapu plá-
nované akce - rekonstrukci komunikace na Husově náměstí. 
Akce byla na přelomu roku pro nepřízeň počasí přerušena 
a dokončena nyní k 30. 4. 2004. Zbývá dokončit vodorovné 
směrové značení, kde jsem 26. května upozornil zástupce in-
vestora (kraj Vysočina) po podrobnější kontrole dokumentace 
na nedodržení projektu, neboť přechody na Husově náměstí 
mají byt vydlážděny z bílých dlažebních kostek! Požadujeme 
proto po investorovi sjednat nápravu. 

K původně stanovenému rozsahu přibyla též rekonstrukce 
veřejného osvětlení, rekonstrukce městského rozhlasu, pře-
ložky kabelových vedení, napojení hydrologické stanice 
u mostu a také nové dopravní značení, ke kterému jsme též 
vznášeli připomínky. Značky nám kácel vítr, chybělo srozu-
mitelné směrové a dálniční značení. O přípravách, průběhu 
a dokončení akce lze nalézt informace v Ledečských novinách 
č. 10/1999, 8/2002,5/2003,8/2003, 11/2003,4/2004 a 5/2004. 
Rada článků byla publikována i v regionálních přílohách dení-
ků Vysočina a MF DNES. V srpnovém čísle LN 8/2003 byl 
otištěn i informativní náhled na územní úpravy silniční sítě 
v centru města. 

Co nás tedy čeká v II. etapě rekonstrukce komunikace 
11/130? 

Předně je to vybudování objízdné obousměrné trasy ulicí 
Sázavská a mostního provizória přes Sázavu proti šeptou-

chovským ska-
lám, dále rekon-
strukce a rozšíře-
ní mostního ob-
jektu, rekonstru-
kce schodišť po-
dél mostu k řece, 
rekonstrukce ná-
městí Svobody 

(nový a menší trojúhelníkový ostrůvek s novou lípou, nové 
přechody, nové chodníky, nové svislé směrové značení, nová 
parkoviště, nové osvětlení), rekonstrukce rampy u domu čp. 
103 (užší rampa, podél rampy chodník v úrovni vozovky se zá-
bradlím) rekonstrukce povrchu vozovky v ulicích Čechova, 
Mostecká a náměstí Svobody. Zde budou dlažební kostky na-
hrazeny asfaltovým povrchem. V celé této zóně bude vybudo-
váno nové veřejné osvětlení a rekonstruována kanalizace. Práce 
budou organizovány tak, aby vždy polovina vozovky zůstala 
průjezdná. To se však netýká samotného mostu. Ten nebude po 
dobu rekonstrukce přístupný ani dopravě, ani pro pěší. 

Město Ledeč nad Sázavou se na akci podílí financováním 
rekonstrukce chodníků, schodišť, veřejného osvětlení a hyd-
rologické stanice. Pro financování rekonstrukce chodníků 
jsme si podali žádost o dotaci na Státní fond dopravní infra-
struktury. Z prostředků tohoto fondu financuje kraj Vysočina 
i celou svoji akci. 

Nové vedení radnice dále využilo aktivity firmy VaK a při 
rekonstrukci kanalizace v ulici Koželská požádalo Správu 
a údržbu silnic Havlíčkův Brod k provedení kompletní rekon-
strukce 120 m úseku komunikace 11/130 od gymnázia k Huso-
vu sboru. Nový ředitel SÚS ing. Matějka vyšel požadavku 
radnice vstříc a 27. května mohla být tato část nově zadlážděné 
komunikace předána k užívání. Firma DLAŽBA Vysoké 
Mýto, která dláždila vozovku na Husově náměstí, odvedla 
opět kvalitní práci. Chodník podél gymnázia až k Husově sbo-
ru nám tato firma též postupně zadlážďuje, úzký chodník na 
opačné straně ulice čeká na položení kabelových rozvodů 
VČE. Za Město Ledeč nad Sázavou jsme podali podnět i k do-
plnění dopravního značení na tomto novém úseku komunika-
ce 11/130. 

Firma Vodovody a kanalizace H. Brod a.s. pokračuje od 
24. května v plánované rekonstrukci kanalizace v jihozápadní 
části Husova náměstí a na křižovatce před autobusovým ná-
dražím, kde do místní komunikace pokládá nový kanalizační 
sběrač a napojuje na něj jednotlivé přípojky. Uzavírka této 
části náměstí je naplánována do 17. června. V tomto případě 
s rekonstrukcí kanalizace bohužel nemohou být spojeny práce 
na potřebné opravě povrchu vozovky a přilehlých chodníků. 
VaK pouze uvede vozovku do původního stavu. 

Z popudu vedení radnice, které svolalo 5. května schůzku 
zainteresovaných stran, byla též opravena komunikace 
a chodníky u nového sídla Lesní společnosti a.s. v Hrnčířích 
a Prádelní ulici. O náklady se podělila Lesní společnost se svý-
mi dodavateli. 

Další oprava komunikace se týká silnice 11/150 na úseku od 
Ledče nad Sázavou k Ostrovu, kde Správa a údržba silnic pro-
vede položení nového asfaltového koberce. 

Lepšího povrchu vozovky se, věřme, dočká i ulice J. Haška, 
kde nám zástupce kraje Vysočina přislíbil v rámci akce rekon-
strukce mostu opravu vozovky poškozené při dopravních ob-
jížďkách spojených s uzavírkami Husova náměstí. 

Bližší informace o konkrétním řešení jednotlivých úseků re-
konstrukce mostu vám rádi podáme při vaší návštěvě na radni-
ci, jak jsme již v několika případech učinili. Stanislav Vrba 

starosta města 

Z Programu regenerace městských památkových zón určilo Ministerstvo 
kultury CR našemu městu pro rok 2004 dotaci ve výši 430 000,- Kč. Do 
21. dubna mohli zájemci o dotaci předložit žádosti na městský úřad, který je 
následně do 30. dubna zaslal na ministerstvo. Této možnosti využili pouze 
majitelé bývalého měšťanského pivovaru na Husově náměstí. Dotace pro ně 
bude v tomto případě tvořit 50 % nákladů, 40 % hradí žadatel a 10 % přispívá 
město. Městský úřad dále kontaktoval vlastníky církevních staveb: židovské 
synagogy a kostela sv. Petra a Pavla. I zde se podařilo městu v termínu předlo-
žit žádosti o dotace, kde podíl nákladů je řešen v poměru 70:20:10. Dotace 
v celkové hodnotě 407 464,60 Kč po doplnění všech požadovaných dokladů 
budou vyřízeny k termínu 30. 6. 2004. Dům čp. 62 dnes již zdobí Husovo ná-
městí novou střechou a fasádou. Najde další následníky? -sv-
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První světová válka 
V době monarchie rukovali mladí muži z Ledče a okolí 

(a nejen pouze odtud) většinou do Čáslavi. Tam měl po-
sádku c. a k. pěší pluk „Hraběte Abensberga a Trauna" 
s číslem 21 (Graf von Abendsberg und Traun). Sluší se 
dodat, že pěších pluků měla tehdy monarchie celých 102, 
dále pak 32 pluků zeměbraneckých. Doplňovací velitel-
ství bývalo v Kutné Hoře. V Čáslavi ještě měl posádku 
zeměbranecký pěší pluk č. 12 (K.k. Landwehr - Infante-
rie - Regiment Nr. 12 - zde chybělo ono „und", což tehdy 
bylo tak důležité jako kdysi u nás po-
mlčka v názvu Československo). I sem 
rukovali Ledečáci. Čtenářům Haškova 
Švejka jsou jistě „landvéráci" i ti další 
bezesporu známí. Kupodivu čs. armáda 
přebírala často i čísla pluků, takže ne-
jen mezi válkami byl v Čáslavi 21. pěší 
pluk „Maršála Foche" a po válce pak 
„Terronský" (na počest válčiště našich 
legií ve Francii). Těžko však povědět, 
kdo to byl hrabě Abensberg a Traun. 
V Bavorsku je sice město Abensberg 
na řece Abens a tam utrpělo Rakousko 
v roce 1809 porážku od Napoleona a je 
možné, že se tam hrabě mohl nějak vy-
znamenat. Naopak řeka Traun je v Ra-
kousku a zleva se vlévá do Dunaje 
v neblahém Mauthausenu a jak jsem 
loni viděl, není to řeka malá. Možná, že 
někdo o tom ví víc. 

Jakmile Rakousko vyhlásilo jako první dne 28. červen-
ce 1914 válku Srbsku, pak bezprostředně i později byly 
jednotky čáslavských pluků nasazovány na fronty a do 
bojů. Následkem byly ztráty na životech, byli ranění, ne-
zvěstní a zajatí. Po nich zůstali válečné vdovy a sirotci. 
To byla logika války, kterou prostí lidé nechtěli a báli se 
jí. Viděl jsem např. lístek odeslaný z Humpolce, kde bylo 
útvarové razítko rezervní nemocnice tohoto pluku č. 21. 
Kdysi jsem vídával u vchodu ledečského hřbitova, že tam 
byly vojenské hroby z 1. světové války. Jistě i v Ledči 
muselo existovat nějaké vojenské zdravotnické zařízení, 
kde tito nebožáci zemřeli. 

V roce 1917 vydal neznámý nakladatel pohlednici, ale 
autory jsou jakýsi Karst a R. Ross. Text je pouze němec-
ký a je tam uvedeno K. u. K. Infanterie Reg. Nr. 21 (cí-
sařský a královský pěší pluk č. 21). Je tam uveden 
i název bojiště Jamiano v Itálii. Dále lze číst „Zu Gun-
sten der Witwen und Gafallener Kamaraden" (Ku pros-
pěchu vdov padlých kamarádů). Vlevo nahoře dokonce 

výtvarník nakreslil tehdejší div techniky - letadlo. 
Celkový výjev na válkou zničenou obec nepotřebuje ko-
mentář. Za pozornost také stojí, že tehdejší rakouský 
schematismus uvádí pluk jako český, ale po češtině není 
ani stopy. Na rubu lístku jsou také zajímavosti. Byl adre-
sován do Krucemburku u Chotěboře a z fronty odešel 
prostřednictvím rakouské polní pošty č. 529 dne 22. 7. 
1917. Voják píše své milé, že děkuje za lístky, které prá-
vě dostal, pak lituje, že jím zaslané věci nedošly v pořád-

ku. Zkrátka vojenské starosti psané tak, aby vyhověl 
cenzorům. Zajímavý je údaj, kde píše, že „zde Ti posí-
lám kus pohledu na krajinu, o kterou se již tak dlouho 
prolévá krev a kde jsem byl." Jistě věděl, o čem hovoří. 
Sloužil u 21. pěšího pluku, II. rota těžkých kulometů. 
Není sporu o tom, že tam sloužili jistě i Ledečáci. 

Jestliže si připomínáme 90. výročí vypuknutí 1. světo-
vé války, pak jeden lístek z války názorně dokumentuje 
hrůzy tehdejšího konfliktu. Válka si vyžádala 10 milionů 
obětí, konfliktu se zúčastnilo celkem 39 států. Před lety 
jsem měl filatelistický kontakt s vynikajícím starým pá-
nem z města Lourenco Marques v Mozambiku. Psal mně, 
že byl jako portugalský dobrovolník na francouzské fron-
tě. I Češi tehdy sloužili nejen v legiích, ale např. i v ame-
rické armádě i jiných. Když válka skončila, zanikly tri 
monarchie - rakouské a německé císařství i carské Rus-
ko, změnily se hranice v Evropě, dočkali jsme se svobod-
ného státu Československa. Je důležité si připomínat 
tragická výročí a přemýšlet o nich. Pamětníci už mezi 
námi nejsou. Dr. Miroslav Vostatek 

Za MUDr. Miroslavem Kosem 
Není to dávno, kdy jsem připomněl význačného lékaře 

a ledečského rodáka prim. MUDr. Miroslava Kose. Avšak až 
nyní jsem se od jeho dcery, paní Rumlerové, ke své lítosti 
dozvěděl, že tiše zemřel na Nový rok 2004 ve svém praž-
ském bytě, když ještě krátce před tím s rodinou prožil vánoč-
ní svátky. 

Dožil se požehnaného věku 91 let. Už jsem o něm napsal 
dost, ale ještě doplním, že měl k ledečským skautům velice 
přátelské vztahy a jeho ušlechtilá paní se přímo do skautské-
ho hnutí v Ledči zapojila. Pamatuji se také, že když jsme byli 
na prvním junáckém táboře nad Zahrádkou u Třebelického 

mlýna, tak se za námi přijel podívat. Jako farmaceut (ale 
tehdy kluk), si vzpomíná, že odněkud z ústředí Junáka jsme 
dostali léky a on si chválil, že mezi nimi byl i tehdy vynikají-
cí švýcarský preparát Cibazol od firmy CIBA Basilej. To 
tehdy, když nebyla dostupná velice vzácná antibiotika, jako 
je penicilin, byl nezastupitelným lékem. Pravdou také zůstá-
vá, že i z Ledče n. S. jezdily za ním do Prahy na Bulovku pa-
cientky a byl k nim vždy velice vstřícný a těšil se, že může 
pomoci Ledečačkám. A tak se uzavřela životní kapitola na-
šeho rodáka a lékaře, kterou je potřeba si připomínat. Čest 
j eho památce! Dr. Miroslav Vostatek 
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Dvouletý Petrklíč 
Denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením působí v Ledči nad Sázavou 

již dva roky. Za tu dobu se mnohé ve stacionáři událo, mnohé zlepšilo a mnohé si zasloužilo 
pozornost veřejnosti. Jsme tu již dva roky a dáváme o sobě pravidelně vědět, bez vaší pozor-
nosti bychom totiž nemohli existovat. Chceme a snažíme se, aby veřejnost byla o činnosti 
a nutnosti existence stacionáře dobře a často informována, proto opakovaně využíváme místní-
ho a regionálního tisku k oslovení veřejnosti, k poděkování těm, kteří nám pomáhají a kteří nás 
podporují. 

U zrodu stacionáře stáli hlavně rodiče postižených dětí. Z jejich iniciativy zřídila v květnu 
2002 Oblastní charita Havlíčkův Brod za velkého přispění ledečské radnice v objektu mateřské 
školy na Stínadlech zařízení denního stacionáře, kam z počátku docházelo denně pět klientů, 
o které se staraly tři vychovatelky a jeden vedoucí. Dnes se počet klientů rozrostl na 14 a počet 
zaměstnanců na 8. Denní stacionář se sám prezentuje jako zařízení rodinného typu s individu-
álním přístupem ke každému z uživatelů jejich služeb, a to jak k dětem, tak i k rodičům. Pravi-
delnost docházky, stabilní kolektiv zaměstnanců, každodenní péče, časté společné akce jsou 
toho nejlepším důkazem. Co se ve stacionáři během letošního jara událo? 
Ozdravný pobyt v Hostačově 

Ve dnech 10. - 14. května 2004 jsme zorganizovali ozdravný pobyt dětí a rodičů na zámku 
v Hostačově u Golčova Jeníkova. Pobytu se zúčastnilo 11 klientů, 8 rodinných příslušníků a 
všichni zaměstnanci stacionáře. K dispozici jsme zde měli bazén, tělocvičnu, zámecký park, 
projížďky na kolech i kočárem s koňmi, posezení u táboráků. Navštívili jsme též nedaleký zá-
mek ve Zlebech a čáslavské letiště, kde vojáci ochotně umožnili dětem prohlídku vojenské a 
letecké techniky. Dětem se pobyt na zámku velice líbil, jejich rodičům byla dána možnost vzá-
jemného poznání a sblížení. Pobyt jsme hradili z prostředků získaných veřejnou sbírkou a dary 
od sponzorů. Všem, kteří jste nám přispěli, děkujeme. 
Školní docházka klientů 

Na 7 ze 14 klientů se vztahuje povinnost školní docházky, kterou jim umožňuje detašované 
pracoviště Speciální školy Havlíčkův Brod. Pod vedením Mgr. Petra Hořejše se každý den od 
8.00 do 11.30 účastní žáci v prostorách stacionáře speciální výuky. Pomáhají mu přitom i vy-
chovatelky a osobní asistenti stacionáře, neboť řada žáků vyžaduje stálou péči a pozornost. 

Na přání rodičů a po domluvě s krajským odborem školství se od letošního září ujme vzdělá-
vací činnosti ledečská Zvláštní škola. S jejím ředitelem panem Hofmanem jsme již v minulosti 
čile spolupracovali a proto očekáváme dobrou spolupráci i nadále. 
Návštěva radní kraje 

V pátek 21. května navštívila stacionář Petrklíč radní kraje Vysočina PeaDr. Martina Matěj-
ková. Živě a bezprostředně se zajímala o činnosti zařízení i o jednotlivé klienty. Ocenila rodin-
né prostředí, individuální přístup a zaujetí vychovatelek, pomoc radnice i veřejnosti. 
Informovala se o způsobu financování a přislíbila svoji pomoc. Návštěva paní radní nás natolik 
překvapila, že jsme ji zapomněli zdokumentovat a činíme tak až nyní v Ledečských novinách. 
Návštěva předsedy vlády 

O týden později opět v pátek 28. května navštívil v 11 hodin před polednem stacionář Petrk-
líč předseda vlády Vladimír Špidla, v doprovodu poslanců Parlamentu ČR ing. Petra Zgarby, 
ing. Jaromíra Schlinga a Karla Černého, poradkyně ministra průmyslu a obchodu dr. Běly Hej-
né, starosty města pana Stanislava Vrby, místostarosty pana Jaroslava Doležala a předsedy 
krajské organizace ČSSD pana Zdeňka Chláda. Byla to totiž před dvěma lety i ČSSD, která se 
účastnila slavnostního otevření stacionáře a přispěla tehdy částkou 57 143,- Kč. Pan premiér se 
po prohlídce stacionáře a besedě s vedením Oblastní charity, vedením města, zaměstnanci sta-
cionáře a rodiči klientů pochvalně vyjádřil k existenci a činnosti denního stacionáře, poděkoval 
všem, kteří se na tom podílí. Vždyť podle úrovně péče o nemocné a postižené občany se posu-
zuje i úroveň a vyspělost státu. 

Tentokráte jsme již neopomněli požádat pana premiéra o zápis do naší kroniky, což ochotně 
učinil. 
Oslava dvouletého výročí 

S laskavým svolením starosty Sokola pana Stanislava Šilhana jsme dne 7. června od 10.00 
hodin uspořádali v ledečské Sokolovně oslavu dvouletého výročí založení stacionáře Petrklíč, 
na kterou jsme pozvali „kmotra" stacionáře místopředsedu Parlamentu ČR pana Jana Kasala, 
který se svými dary a podporou výrazně podílí na existenci zařízení, dále zastupitele města 
Ledče nad Sázavou, sponzory, rodiče, dobrovolníky i veřejnost. Naše děti se jim představily 
zpíváním písní, účinkovaly při ukázkách canisterapie, vystoupení dobrovolníků, soutěžích 
a diskotéce. Oslava se nám vskutku vydařila, ale nesmí být stejně jako tento článek chápána 
jako sebechvála. Smyslem všeho tohoto snažení je totiž prezentace naší činnosti a našich vý-
sledků, připomínka existence těch, kteří jsou na naši a vaši pomoc odkázáni, příležitostí pro po-
děkování vám všem. Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

Občanská poradna 
v Ledči nad Sázavou 
Občanská poradna, která již čtyři roky 

působí v Havlíčkově Brodě, otevřela 4. červ-
na svoji pobočku v Ledči nad Sázavou. Kan-
celář poradny najdou občané Ledečska na 
Husově náměstí v domě č.p. 16 (bývalý Měst-
ský úřad). 

Návštěvním dnem je prozatím každý lichý 
pátek, vždy od 13 do 17 hodin. Podle zájmu 
občanů pracovníci poradny předpokládají 
následné rozšíření návštěvních hodin na 
všechny pátky v měsíci. 

V kanceláři občanské poradny v Ledči 
nad Sázavou Vám ochotně a bezplatně pora-
dí jak stálí zaměstnanci poradny, tak i pro-
školení dobrovolníci, kteří se rozhodli ve 
svém volném čase angažovat pro službu dru-
hým. 

Občanská poradna Havlíčkův Brod vznikla 
jako jedno ze středisek Oblastní charity Havlíč-
kův Brod v roce 1999. Od té doby navštívilo po-
radnu něco 1000 klientů. V posledních dvou 
letech je zřetelně vidět nárůst počtu klientů 
oproti minulému období. Proto se také poradna 
rozhodla nabídnout své služby i v jiných regio-
nech než je Havlíčkův Brod a blízké okolí. Sou-
časně jsme otevřeli další detašované pracoviště, 
a to 27. května ve Světlé nad Sázavou. Zde bude 
občanská poradna otevřena každý sudý čtvrtek 
v době od 14 do 18 hodin. 

Občanská poradna je službou všem lidem, 
kteří se nacházejí v nějaké tíživé životní situaci 
a neví si s ní rady. Neznají přesně svá práva a 
povinnosti a také cesty, jak se k těmto právům 
dobrat. Proškolení poradci se s klienty snaží ře-
šit jejich situaci v celé její šíři. Znamená to dát 
klientovi prostor pro jeho vlastní popis situace a 
označení jeho cílů, věcně správně informovat o 
jeho zákonných právech a povinnostech a po-
moci s řešením konkrétního problému. Poradce 
se nevyhýbá ani nestandardním řešením, která 
se ze spolupráce s klientem mohou nabídnout. 

Nejčastěji probírané oblasti dotazů jsou z ro-
dinného práva a lidských vztahů, pracovního 
práva, problémy spojené s bydlením, ochrana 
spotřebitele a další. 

Poradci dodržují v přístupu ke klientům zása-
dy bezplatnosti, nezávislosti, nestrannosti a dis-
krétnosti. 

Občanská poradna disponuje rozsáhlým in-
formačním zázemím, do kterého patří vlastní 
informační databáze, elektronický právní vy-
hledávač, komentáře k zákonům a další literatu-
ra. Mimo to spolupracuje poradna z externími 
konzultanty (právníky apod.). 

Od roku 2002 je Občanská poradna členem 
Asociace občanských poraden (AOP). 

AOP reprezentuje v ní sdružené poradny na-
venek, garantuje a rozšiřuje pro své poradny 
právní informační databázi, zajišťuje školení a 
další vzdělávání pracovníků poraden a jiné služ-
by. 

Za otevření pobočky občanské poradny 
v Ledči nad Sázavou děkujeme zejména 
všem, kteří přispěli v letošní Tříkrálové sbír-
ce Oblastní charity Havlíčkův Brod (jedním 
z účelů byla právě podpora tohoto detašova-
ného pracoviště). 

Stejně tak patří dík Městskému úřadu 
v Ledči nad Sázavou, který poradně poskytl 
bezplatně prostory pro kancelář. 

Martin Prášek, vedoucí 
Kontakty na Občanskou poradnu: 
Detašované pracoviště Ledeč nad Sázavou: 
Adresa: Husovo náměstí 16,584 01 Ledeč n. S. 
Telefon: 777 736 048 
E-mail: poradna@hb.caritas.cz 
Detašované pracoviště Světlá nad Sázavou: 
Adresa: Náměstí Trčků z Lípy 23, 582 091 
Světlá nad Sázavou 
Telefony: 569 452 447, 777 736 048 
E-mail: poradna@hb.caritas.cz 
Havlíčkův Brod (ústředí): 
Adresa: Boženy Němcové 188,580 01 H. Brod 
Telefony: 569 425 630, 777 736 048 
E-mail: poradna@hb.caritas.cz 
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PROJEKT BRIDGES OLD - SKAUTI NA DOUBRAVCE 
Stejně jako loni, předloni, ba i před čtyřiatřiceti lety a pak každoročně zno-

vu jsme prošli svou tradiční jarní pouť za pověstmi „Zpívajících vod Doub-
ravky". Klub ledečských Old - skautů vyzval na hezký výlet do údolí řeky 
Doubravy a vybral pro tu akci tentokrát termín 8. května. Počasí kupodivu, 
i v tom letošním podivném způsobu jara, vyšlo. Před tím dlouho déšť - to 
mnohé, co slibovali účast a jistě se i těšili, patrně odradilo. Snad i to časné 
vstávání. 

Přesto se nás sešlo devětadvacet. A Ledečáky tak zahanbili účastníci ze 
Znojma, Jihlavy, Kutné Hory, Brodu, Světlé - zástupci skautské rodiny. 

Přivítání na chotěbořském nádraží, kde pravidelně začíná cesta alejí stro-
mů kvetoucích kolem silnice, dolů, k řece. Dovede nás do údolí, kde stával 

Projekt BRIDGES vznikl v roce 2001. 
Jeho hlavním posláním bylo „vybudovat 
mosty" mezi jednotlivými národy. Do 
projektu byly zapojeny tyto země: Česká 
republika, Rumunsko, Holandsko, Bel-
gie, Portugalsko a Španělsko. 

Projekt zahrnoval výměnné pobyty 
studentů. Belgie byla poslední zemí, kam 
účastníci projektu zavítali. 

V úterý 11. května jsme vyrazili na 
návštěvu této země. V i l :20 jsme odletě-
li z pražského letiště Ruzyně a za hodinu 
jsme přistáli na letišti v Bruselu. Dále 
jsme pokračovali vlakem do města Turn-
hout, kde nás vyzvedli belgičtí učitelé 
a dovezli nás až do Arendonku. 

ARENDONK je malebné městečko čí-
tající asi 9 000 obyvatel. Sídlí zde škola, 
jež se účastní projektu BRIDGES. Po pří-
jezdu na nás ve škole čekalo pohoštění a 
rodiny, které nám na necelý týden posky-
tly domov. 

Počáteční obavy brzy zmizely, protože 
jsme byli ubytováni u hodných a milých 
lidí. Byli velice obětaví a starali se o naše 
pohodlí, takže jsme se cítili skoro jako 
doma. 

Na každý den byl vymyšlený zajímavý 
program: studenti z každé země vařili ně-
jaké národní jídlo, navštívili jsme hlavní 
město Belgie Brusel a jeho známá místa. 
Ve čtvrtek večer proběhla školní diskoté-
ka, v sobotu jsme podnikli výlet do blíz-
kého města Turnhoutu. Nejvíce jsme se 
však s ostatními studenty spřátelili v zá-
bavném parku, který se jmenuje Bobbe-
jaanland. Ve víru pouťového veselí jsme 
úplně zapomněli na jazykové bariéry. 

V neděli 16. května pro nás nastaly 
smutné chvíle, přišlo loučení. I za tak 
krátkou dobu, co jsme v belgickém Aren-
donku pobývali, se vytvořila krásná přá-
telství. Obtěžkáni dárky od rodin, u nichž 
jsme strávili skoro celý týden, jsme před 
polednem vyrazili na zpáteční cestu 
domů. V Praze jsme přistáli v 16:15. 

Jsem přesvědčená, že přátelství vznik-
lá v průběhu této akce budou nadále pok-
račovat. Myslím, že Belgie je velmi 
krásná země a díky projektu BRIDGES ji 
někteří žáci naší školy mohli blíže po-
znat. Jana Veletová 

studentka M3 
Gymnázium, VOŠ a lSŠ 

- Ledeč nad Sázavou 

„Po lesní cestě plné žil 
a uzlů z hlíny vystouplých, 
zas k Tobě jsem se přiblížil 
má Doubravko, 
v kruh kouzel Tvých..." 

kdysi Hořejší mlýn, rodiště spisovatel Agnáta Hermanna. Tam už pozdravi-
la účastníky průzračná Doubravka ve verších profesora Františka Boštíka: 

U kamenné mohyly s prostým nápisem „Všem věrným", kterou tady zalo-
žili skauti z donesených kamenů a která se rok od roku vrší jako upomínka 
od roku 1990, jsme si vyposlechli to vyznání profesora Boštíka, chotěboř-
ského sluhy Božího a gymnazijního profesora, vyznavače krás podoubrav-
ských pověstí, přenesených do veršů. 

Těch příběhů a pověstí bylo hodně. O Točitém víru, Sokolohradu, Čertově 
stolku, Mikšově jámě... Znovu jsme š i je připomněli a vyposlechli v čast-
ných zastaveních na místech, o kterých ty příběhy vypráví. 

Kamenitá, místy obtížně schůdná stezka. Někteří z účastníků s ohledem 
na svůj věk vynechali namáhavé stoupání a zvolili cestu „pohodlnější". 
Přesto, zvláště mladí, neodolali a vystoupili na skálu zvanou Čertův stolek, 
která je odměnila výhledem nad korunami stromů na protější Sokolohrad 
i dolů, do soutěsky ve skalách sevřené říčky. Dál vedla cesta dolů, na setkání 
s ostatními, pak po železné lávce přes vodu na další stoupající stezku a scho-
dy na plošinu bývalé tvrze Sokolovec, po které tu zbyl už jen příkop kdysi 
chránící přístup ke tvrzi. Roste tu a kvete mařinka vonná, skromný kvítek 
a průvodce bučin, má tu své stanoviště a každoročně tu kvete touhle dobou. 

Krásný výhled z osaměle vystupujícího ostrohu skály do hlubokého údolí, 
potápějícího se v jarní čisté zeleni nad peřejemi říčky, byl pro účastníky pře-
kvapením i odměnou za zdolání obtížného přístupu úzkou stezkou. 

Dvojice horolezců zdolávající strmou stěnu na chvíli zaujala pozornost 
a asi i obdiv, avšak kdo ještě na trase jejich výstupu pamatuje hnízdo krkav-
ců? Neustále vyrušováni, zvláště v době hnízdění, opustili skálu i hnízdo už 
před lety - v roce 1997 - a už se nevrátili. Stojí to tedy za to a právě v době 
hnízdění? 

Naše letošní putování na setkání s jarní Doubravkou skončilo rozloučením 
na nádraží v Havlíčkově Brodě, Kutnohorským jsme zamávali do vlaku spo-
lečně se Světeláky. Čím tedy zakončit? Snad opět veršem pana profesora 
Boštíka: 
„To vím — kdo přijde k Tobě sem, a odnese si v srdci svém 
ze smavou uvidí Tvou líc od Tebe světla ještě víc..." 

Stanislav Kovařík 
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SBĚRNY DVŮR ODPADU 
Od 1. 4. 2004 byl firmou .A.S.A. v Ledči nad Sázavou uveden do provozu sběrný dvůr odpadů 
(SDO). Jedná se o zvláštní zařízení, ve kterém mají občané Ledče nad Sázavou (včetně místních 
částí) možnost odevzdat ke zneškodnění odpady, které nepatří do běžných odpadových nádob ani 
do plastových kontejnerů, které jsou na stanovištích ve městě. 

Sběrný dvůr odpadů najdete v Pivovarské ulici (za COOP Discontem). Firma .A.S.A. zde nabízí na 
jednom místě komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství: 

• Převzetí a bezpečné zneškodnění odpadů 

• Prodej nových odpadových nádob 

• Výkup druhotných surovin 

• Poradenství v oblasti nakládání s odpady 

Proč SDO v Leči nad Sázavou vznikl? 
Každá domácnost v dnešní době produkuje určité množství odpadů. Závisí to především na počtu 
členů domácnosti, na způsobu vytápění apod. Produkovaný odpad se člení do několika kategorií. 
Jsou to druhotné suroviny (papír, sklo), bioodpad, stavební suť, popel, ale také velkoobjemový od-
pad (starý nábytek), elektrošrot a podstatnou část tvoří také nebezpečné odpady (oleje, barvy, tele-
vize, lednice, léky apod.) Ne všechny tyto odpady patří do běžných odpadových nádob a poté na 
skládku a nepatří ani do plastových kontejnerů. Naší snahou je roztřídit je k recyklaci, část uložit na 
skládce a část zneškodnit např. ve spalovně nebezpečných odpadů. Cílem je maximální ochrana ži-
votního prostředí a u nebezpečných odpadů také to, aby se k nim náhodou nedostaly děti. 

Výstavbu SDO financovalo město Ledeč nad Sázavou, vybavení sběrnými nádobami pak firma 
.A.S.A. Dačice, která zajišťuje i jeho provoz. Pro každý druh odpadů je zde speciální sběrná nádo-
ba. Nebezpečné odpady jsou navíc umístěny ještě v EKO skladu. 

Odpady, které lze v SDO odevzdat: 

Jak jsme již uvedli, SDO bude sloužit především pro převzetí odpadů, které produkují domácnosti 
v Ledči nad Sázavou včetně místních osad a které běžný občan nemůže dát do popelnice, protože se 
tam nevejdou a nebo tam nepatří. Předávat ke zneškodnění tedy můžete: 

• Lednice 

• Televizory 

• Akumulátorové baterie 

• Zářivky 

• Olejové filtry 

• Oleje 

• Monočlánky 

• Ředidla a ostatní rozpouštědla 

• Staré léky 

• Materiály od zachycování olejů (piliny, Vapex) 

• Kyseliny a zásady 

• Velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce, matrace ) 

• apod. 
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ale také druhotné suroviny 

• Papír 

• Sklo 

• Železný šrot 

Veškeré výše uvedené odpady můžete předávat v provozní době v SDO ke zneškodnění zcela zdar-
ma. Podmínkou je, že se bude jednat o odpad z běžných domácností a nikoliv od podnikatelů. Ná-
klady na zneškodnění totiž hradí město Ledeč nad Sázavou. Odpady budou převzaty po předložení 
občanského průkazu. 

Na závěr: 

Otevřením tohoto moderního díla a dle současné legislativy zabezpečeného SDO má prakticky 
každý možnost se svých odpadů zbavit zcela legálně a bez problémů. Proto žádáme všechny, aby 
nám neházeli pneumatiky přes plot nebo nenechávali akumulátory u plotu na zemi a tyto své odpa-
dy nám předali řádně v provozní době SDO. 

Provozní doba sběrného dvora odpadů byla stanovena ve spolupráci s Městem Ledeč nad Sázavou 
následovně: 

Provozní doba sběrného dvora: 
Po 8.00-15.00 

Út 8.00-15.00 

St 8.00-17.00 
v 

c t 8.00-15.00 

Pá 8.00-15.00 

So 8.00-11.00 

Přestávka: 10.00-11.00 

Adresa kanceláře a sběrného dvora 
.A.S.A. Dačice s.r.o. 

U Stadionu 50/V 
Tel./fax: 569 720 787 
Mobil: 602 216 197 

Vedoucí provozu: Josef Sezemský 
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Občanské sdružení Přátelé Zahrádky 
vás zve na tradiční 

ZAHRÁDECKOU POUŤ 
sobota 19.6. 2004 v Zahrádce u Ledče 

14 hod. v kostele sv. Víta slouží mši 
dr. Karel Vrána s páterem 

Oldřichem Smeralem 

15 hod. na zahrádeckém náměstí hraje 
k poslechu dechová hudba Vysočinka 

• stálá výstava fotodokumentace 
o Zahrádce a aktuální informace 

o činnosti sdružení 

Občerstvení zajištěno 

KAM NA VÝLET - SAČANY 

E x f c u o z e d c V í d n ě 

Jeden kilometr od Vrbky je osada Sačany s kostelem. Dříve ves zničena za husitských vá-
lek vojsky císaře Zikmunda. Nedaleko osady je uprostřed polí postaven kostelík sv. Jana 
Křtitele v Sačanech. Obklopen je hřbitovem a dvěma starými lipami. Působí romantickým 
dojmem. Původně gotický, přestavěn do dnešní podoby ve 20. století. Jednolodní obdélní-
kový s pravoúhlým presbytářem a věží v západním průčelí. První zmínka o kostele je z roku 
1397. Osada Sačany byla vypálena vojskem krále Zikmunda v roce 1421. Po husitským vál-
kách byl obnoven pouze kostel s farou a hřbitovem. Věž kostela byla přistavěna až v roce 
1753. Je na ní dnes zvon zasvěcený sv. Hubertovi, patronovi lovu a lesa. Váží 50 kg a zhoto-
vil ho zvonař R. Manoušek v roce 1948. 

Osada Sačany znovu vznikla postavením obytného stavení v roce 1768, ke kterému 
se pomalu přidaly další. 

Příjezd autobusem Ledeč - Vrbka odtud asi jeden kilometr ke kostelu. Možné je do-
jet autobusem do Bělé a pěšky po silnici Bělá - Vrbka po dvou kilometrech přijdete do 
osady. Pro náročné turisty z Ledče na Ostojavku k myslivně, vlevo do lesa, kudy zane-
dlouho dojdete do údolíčka s osadou Sačany. (Výběr z nově připravovaného průvodce 
Mikroregionem Ledečsko, který vyjde v červnu 2004.) -Fp-

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rybníku v Hutích už zažily, co se týká počasí 
(a nejen to), ledacos. Ale takovou slotu, která panovala předposlední květnový víkend, ne-
pamatuje nikdo z pořadatelů ani pravidelných účastníků. Dospělci to v sobotu stihli ještě 
Jakžtakž", sice byli celí zkřehlí, ale v jejich případě byl povolen doping v podobě „sytější-
ho" grogu. Zato mlaďasové si v neděli mohli vzít místo rybářského nádobíčka brusle a ho-
kejky. Souvislá sněhová pokrývka a ledový vítr 23. května je prostě ojedinělá. Proto také byl 
závod předčasně ukončen, i když svého vítěze má. 

Diplom za výdrž by nejspíše zasloužili všichni, ale vítězství v kategorii dospělých (přišlo 
jich rekordních 97) si do Červených Janovic odvezl pan Radek Matuška, který nachytal 
něco málo přes čtyři metry ryb. V mládežnické kategorii vyhrál a neumrzl Jirka Šimek 
z Ledče, jemuž se podařilo ulovit 2284 centimetrů ryb. Třicet účastníků v této kategorii, kte-
ří hledali v sněhové vánici rybník - lze rovněž považovat za rekord. 

Nezbývá než vítězům gratulovat a přát si, aby byl příště máj k vyznavačům Petrova cechu 
milostivější. Foto a text: jv 

Dne 20. května 2004 jste mohli v uli-
cích našeho města potkat studentky a stu-
denty 3. ročníku oboru Management 
strojírenství Gymnázia, Vyšší odborné 
školy a Integrované střední školy. Naše 
škola se tím zúčastnila veřejné sbírky 
Svátek s Emilem pod záštitou ministryně 
školství Petry Bůžkové. Sbírka proběhla 
ve 150 městech České republiky. 

Cílem této akce bylo získat finanční 
prostředky pro handicapované děti v ČR. 
Studenti nabízeli školní mazací gumy 
s obrázkem Emila. Emil j e oficiálním 
maskotem Českého paralympijského 
týmu, který v minulosti získal celou řadu 
medailí na paralympiádách. 

Bohužel se studenti setkali i s odmíta-
vým postojem a nepochopením někte-
rých lidí. Přesto všem, kteří do sbírky 
přispěli, děkujeme. Ing. Vlasta Rýdlová 

Ve středu 5. května 2004 se žáci třetích 
ročníků studijního oboru Management stro-
jírenství a Strojírenství Gymnázia, Vyšší 
odborné školy a Integrované střední školy 
zúčastnili exkurze do Vídně. Mgr. Václava 
Pajerová studentům podala odborný výklad 
o nejvýznamnějších památkách Vídně. 

První zastávka byla na zámku 
Schónbrunn. Toto bývalé letní sídlo císař-
ské rodiny bylo pojmenováno podle prame-
ne, který tu byl objeven. Zámek doplňují 
neobyčejně krásné zahrady s fontánami 
a sochami. 

Další zastávka byla v paláci a zahradách 
Belvederu. Opět jsou Horní a Dolní Belve-
der propojeny zahradami. Slunečné počasí 
nás přímo k prohlídce zahrad vybízelo. Pěš-
ky jsme pokračovali do centra Vídně. 
Zhlédli jsme katedrálu Stephansdom, Ka-
rlskirche, Hofburg a mnoho dalších pamá-
tek. 

Studenti si také v době svého rozchodu 
mohli ověřit dosažené znalosti německého 
jazyka. Ing. Vlasta Rýdlová 
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Zásahy PS Ledeč n. S. 
• 4. 5. V Golčově Jeníkově hořela tráva na že-
lezničním náspu. Likvidace se zúčastnilo ně-
kolik jednotek, kromě místní též PS Čáslav. 
• 6. 5. Likvidace olejové skvrny většího roz-
sahu v ulici Mostecká, skvrna vznikla únikem 
oleje z prasklého těsnění zemního pracovního 
stroje. 
• 6. 5. V noci pak hasiči vyprošťovali psa 
uvízlého v kanalizaci stacionáře Petrklíč. 
• 7. 5. Nouzové otevření bytu u nemocné oso-
by v ulici Na Sibiři. 
• 9. 5. Záchrana vzácných psů z bytu v ulici 
A. Jiráska, majitel byl dlouhodobě mimo do-
mov, opatrovateli se porouchal zámek. 
• 11.5. Pročištění kanalizace v ulici Kožel-
ská, v důsledku zemních prací došlo k ucpání a 
při deštích by hrozilo nebezpečí podemletí vo-
zovky nebo vyplavení domů. 
• 12. 5. Vyproštění osobního vozidla, zaklí-
něného na schodech v ulici 28. října. 
• 13.5. Zásah u dopravní nehody v ulici Pivo-
varská. 
• 17. 5. Hasiči otvírali po ránu vstupní dveře 
do školy v ul. Nádražní, kde byl poškozený zá-
mek. Pokud se nějaký vykutálený žáček do-
mníval, že toho dne vyučování odpadne, 
hluboce se mýlil. Toho dne ještě nouzově 
otevřeli dveře v ulici Hlaváčově. 
• 21.5. Hasiči otvírali byt v domě pečovatel-
ské služby, kde byla majitelka stižena náhlou 
nevolností a potřebovala okamžitou pomoc. 
• 23. 5. Odstranění stromu přes vozovku u 
obce Ostrov, strom hrozil pádem a představo-
val nebezpečí pro řidiče. Další podobný strom 
odstraněn u Kozlova. 
• 31. 5. Nouzové otvírání bytu na žádost pe-
čovatelské služby při účasti policie v ulici Ko-
želská. 
Kromě těchto zásahů hasiči několikrát 
zasahovali při odstranění nebezpečného boda-
vého hmyzu. 

ČSSD představuje své kandidáty 
ve volbách do 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Úspěšné maturitní zknušky 
Poslední květnový týden se na Gym-

náziu,Vyšší odborné škole a Integrova-
né střední škole v Ledči nad Sázavou 
konaly ústní maturitní zkoušky. Matu-
ritní zkoušku absolvovalo celkem 83 
žáků, z toho 48 žáků gymnázia a 35 
žáků integrované střední školy. Zkouš-
ky se konaly v pří jemné a přátelské at-
mosféře, o kterou se zasloužili všichni 
členové maturitní komise i zkoušející 
a přísedící učitelé. Všichni žáci přistou-
pili k vykonání maturitní zkoušky velmi 

zodpovědně, což se projevilo na jej ich 
výsledcích. N a závěr maturit mohli 
předsedové maturitních komisí s radostí 
konstatovat, že všichni žáci, kteří při-
stoupili k ústní maturitní zkoušce, byli 
úspěšní. Celkem 29 žáků prospělo s vy-
znamenáním a 15 z nich má na maturit-
ním vysvědčení samé jedničky. 

N a závěr maturitních zkoušek převzali 
naši absolventi 28. května 2004 z rukou 
starosty města Stanislava Vrby v obřadní 
síni Městského úřadu v Ledči nad Sáza-

vou maturitní vysvědčení. 
Výsledky maturitních zkou-

šek ukázaly, že žáci naší školy 
dokáží tuto náročnou zkoušku 
velmi dobře zvládnout. Ukázaly 
také, že je naši učitelé dokáží 
velmi dobře na takovou zkouš-
ku připravit. Jak žákům, tak uči-
telům patří naše poděkování. 

Všem našim absolventům 
přejeme mnoho úspěchů v je-
j ich dalším studiu, zaměstnání 
i v životě. 

Mgr. Radomír Nulíček 
ředitel školy 

Mladí svářeči reprezentovali Vysočinu 
Hned čtyři želízka do ohně mezinárodní svářečské soutěže „Zlatý pohár Lindě" , po-

řádané 1SS F rýdek -Mís t ek , nasadila svářečská škola Cihlář. A nebyla to želízka leda-
jaká. Ve všech čtyřech případech šlo o dívky. Přípravu na soutěž ve svařování netavící 
se elektrodou v ochranné atmosféře C 0 2 zajistila svářečská škola ve spolupráci s pra-
covníky Gymnázia, VOS a ISS v Ledči nad Sázavou a SOU a OU Humpolec. Na sním-
ku vidíte zleva Veroniku Vacíkovou, Zinu a Kateřinu Smolařovou a Lucii Pavelkovou 
z O A Ostrava při přebírání cen. Logo ledečské svářečské školy měla děvčata nejen ve 
svých svářečských průkazech, ale jak je vidět na snímku, i na svém oblečení. Mužskou 
populaci našeho regionu zastupoval Pavel Rezek z Gymnázia, Vyšší odborné školy 
a Integrované střední školy strojnické v Ledči nad Sázavou. V konkurenci téměř sto 
padesáti žáků z více než šedesáti, nejen českých ale i slovenských, německých, pol-
ských a belgických středních škol, se zástupci našeho regionu neztratili, úspěšně před-
vedli své dovednosti a získali první zkušenosti ze startu na mezinárodní soutěži. 

Svým profesionálním přístupem tak velmi dobře reprezentovali Vysočinu, město 
Ledeč nad Sázavou a svářečskou školu Cihlář na mezinárodní úrovni. 

Ing. Ladislav Ivan 
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STARÁ BENZÍNKA LeNet 

Při opravě chodníků na Husově náměstí narazili pracovníci Technických služeb 
s.r.o. dne 30. 4. 2004 v prostoru mezi kašnou a vozovkou na hrdla staré nádrže pohon-
ných hmot. Ocelová poasfaltovaná nádrž o průměru 1 metr a délce 3,5 metru byla ulo-
žena ve zděné j ímce v jílovém podloží, přikryta betonovou deskou. V nádrži se 
nacházely zbytky ropné látky. Vyzvednutí a likvidaci nádrže zajistila dne 21. 5. 2004 
odborná firma A.S.A. Dačice, která zároveň provedla i odběr vzorků zeminy za účelem 
klasifikace možných průsaků ropných látek do země. Výsledky rozborů na obsah rop-
ných látek nepřekročily povolené limity, proto mohla být j ímka i s vytěženou zeminou 
zahrnuta, zemina zhutněna a práce na opravě chodníků po měsíčním přerušení mohou 
pokračovat. - sv -

Foto: Nácovský 

Regenerace zeleně na Husově náměstí 

Při opravě chodníků a dlažby na Husově náměstí, které nám ochotně provádí Tech-
nické služby s.r.o. Ledeč nad Sázavou, zůstávají prozatím volné obrubníky ohraničené 
plochy kolem stromů a podél komunikace. Ty budou v rámci projektu regenerace zave-
zeny zeminou a na upravené a kvalitně připravené záhony budou vysazeny pokryvné, 
stálezelené skalníky. Projekt počítá s odstraněním přestárlých keřů růží i s pokácení 
kompozičně nevhodného a poškozeného smrku pichlavého. Pokácení čeká i všechny 
lípy za Domem dětí a mládeže, které vykazují špatný zdravotní stav. Na jejich místo 
přijdou vysadit nové vzrostlé stromy - lípy srdčité, které dosahují menších rozměrů ko-
runy a nebudou muset být v budoucnosti j iž tvarově upravovány. Přemístěna bude mu-
set být vzhledem ke změně tvaru a rozměru zelených ploch i většina laviček. 
Předpokládané náklady akce jsou vyčísleny na 663 276,70 Kč, město žádá Státní fond 
životního prostředí o dotaci z Programu 3.1.9., která by měla pokrýt 80 % těchto nákla-
dů. Práce na regeneraci zeleně by byly rozděleny na dvě etapy, nejprve přijde na řadu 
centrální část náměstí, pozděj i park za Domem dětí a mládeže. -sv-

Dne 21. dubna 2004 v 16 hodin byla před 
zasedáním Zastupitelstva města slavnostně 
spuštěna nová informační struktura Města 
Ledeč nad Sázavou pod názvem LeNet. 
Tímto krokem se uzavřela éra dožitého in-
formačního systému označeného kódovým 
jménem Lemur a otevřela možnost nasaze-
ní soudobého jednotného aplikačního pro-
středí pro Městský úřad, ale také možnost 
poskytovat další nabídku služeb občanům 
města, regionu a turistům. 

Informační systém LeNet je postaven 
jako systém bez plného správce. Jeho role 
bude rozdělena mezi zaměstnance MěÚ 
a vzdálenou správu. V této souvislosti chci 
poděkovat zejména Zastupitelstvu Města za 
podporu projektu, panu Karlu Urbanovi 
a Stanislavu Vrbovi, kteří z pozice starosty 
LeNet podporují, dále významným dodava-
telům - firmě AutoCont, PCConsult Ing. 
Vejsady, Malloc Ing. Stránského, p. Guna-
ratnovi, Aicom, PVT, Gordic a dalším. 

Změna se týká změny celé informační in-
frastruktury, počínaje počítačovou sítí, přes 
server na systému MS server 2003, na data-
bázi MS SQL, na poštovním serveru SQL 
a konče stanicemi na systému MS XP a MS 
Office 2003. Síť je zabezpečena routerem, 
antivirovým klient-serverovým systémem 
a bezpečností danou MS server 2003. Toto 
prostředí je připraveno k nasazení nového 
jednotného aplikačního prostředí pro Měst-
ský úřad, Městskou knihovnu i Informační 
centrum. 

Koncepce a projekt sítě LeNet počítá s po-
stupnou integrací sítí školy, školky a Pečo-
vatelské služby. LeNet umožňuje výhledově 
poskytovat další služby občanům, malým 
firmám a okolním obcím v oblasti elektro-
nické pošty a internetové konektivity využí-
vající bezpečnosti LeNet. Tyto služby budou 
koncipovány tak, aby nenarušovaly obchod-
ní prostředí v oblasti informačních technolo-
gií, ale podporovaly vzdělanost a možný růst 
pracovních příležitostí. 

Již delší dobu se Město potýká s kvalitou 
informačních služeb nabízených Městskou 
knihovnou a Informačním centrem a ofi-
ciálních webových stránek města daných 
dožitou informační soustavou či technolo-
gií. Tento krok i zde nabízí možnost nové 
kvality a stability připojením k serveru Le-
Net. Dalšími neodkladnými kroky zde bude 
nasazení nových pracovních stanic a perife-
rií a pro Informační centrum je klíčové op-
tické připojení sítě. 

Město Ledeč nad Sázavou pracuje na no-
vém webu, společném pro Městský úřad, 
Městskou knihovnu a Informační centrum 
a na digitálním mapovém systému GIS. 
V současné době se v obou případech při-
pravuje přihláška na grant Fondu Vysočina. 
Dále připravujeme digitální archiv Města 
a okolí. 

V souvislosti s tvorbou rozvojového pro-
jektu LeNet žádáme všechny občany, kteří 
se mohou a chtějí účastnit tvorby projektu 
LeNet, přispět svými náměty, chtějí se 
účastnit tvorby informačních stránek na 
webu, nebo mají jakékoliv důležité podkla-
dy pro digitální archiv, nechť nás kontaktují 
na adrese. 

Se všemi výše uvedenými změnami při-
chází i změny adres elektronické pošty. Po-
datelnu kontaktujte přes adresu a všichni 
zaměstnanci mají adresu podle jednotného 
vzoru jmeno.prijmeni@ledecns.cz. 

Ing. Pavel Nácovský 
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T E N I S Posázavský drsoň 2004 
. . . pádla, kajaky, kánoe, kola, věci na převlečení, zásoby pití a jídla, drobná nervozi-

ta, nejbližší fanoušci . . . ještě dobře zvolit oblečení, poslední utažení tkaniček, výklad 
záludností trasy a už se ozývá výstřel ze startovací pistole .. . 

Tak takhle vypadalo ráno 8. května 2004, když se 30 závodníků vydalo z ledečského 
náměstí na další ročník extrémního závodu Posázavský drsoň, pořádaného Skautským 
střediskem v Ledči nad Sázavou. Za poměrně chladného počasí je čekalo zdolat 20-ti 
kilometrový úsek běhu terénem do Zruče, jízda na kole do Týnce nad Sázavou ve va-
riantě Klasik - 48 km po silnici nebo eXtreme - náročných 71 km údolím řeky Sázavy. 
V Týnci už na ně čekaly připravené lodě a poslední 16-ti kilometrový úsek sjezdu na 
divoké vodě náročnosti WWII do Pikovic. 

Závod je výjimečný svým 
uspořádáním, kdy se údolím 
Sázavy urazí celkem 85 res-
pektive 107 km za jediný 
den. Zřejmě tato skutečnost 
a možná i náročnost vlastní 
tratě přilákala i velmi zkuše-
né přespolní borce. Vítěz ve 
variantě Klasik zvládl trať za 
5 hodin a 59 minut a ve va-
riantě eXtreme za pekelných 
6 hodin a 25 minut. Zúčast-
nila se dokonce jedna žena a 
především 12 borců z Ledče 
a blízkého okolí, kteří ve-
směs zvládli závod ve velmi 
slušných časech. O kvalitě 
celé akce a hloubce emocí svědčila uvolněná a veselá nálada, která panovala pod piko-
vickým mostem, kde závodníci posilněni černým pivem a vynikajícím gulášem z ruky 
mistra kuchaře Karla Mašina přebírali diplomy a drobné ceny. 

Na závěr patří dík realizačnímu týmu složenému z členů skautského střediska a vo-
dáckého oddílu, který se o všechny zúčastněné výborně staral během celého trvání zá-
vodu. Dále pak všem sponzorům, především MÚ Ledeč, Jiřímu Pánkovi a dalším, kteří 
přispěli k organizaci závodu. 

A pro ty, kteří ještě nevlastní titul Posázavský drsoň a mají na to ... příští rok ve změ-
ti kol, pádel, kanoí a kajaků na ledečském náměstí AHOJ!!! 

Podrobné výsledky naleznete v prodejně Jízdní kola - sport Ledeč 
a www.sweb.cz/PDrson, kde je také cca 150 fotografií z akce. B. Holatová a KZ 
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ÚSPĚCHY TESI 

Odchovanci ledečského tenisu, 
žáci páté třídy ZS Pavla Tvrdíková 
a Jan Klička, v současné době hrající 
za oddíl TK SB Světlá n.S., zvítězili 
na okresních přeborech jednotlivců 
v kategorii mladších žáků konaných 
8. 5. 2004 v Havlíčkově Brodě. K to-
muto úspěchu přispěl nemalou mě-
rou jejich trenér Jan Klička st. 

ČECHTICKÁ LILIE 
2 1 . r o č n í k 

7. srpna 2004 
Skupina Diogenes a T.O. DaisyTown pořádá 
21. ročník tradičního soutěžního festivalu 

Folk & Country skupin 
na romantické farské zahradě v Cechticích. 

Od 13.00 hod. - soutěžní část 
a od 20.00 hod. - večerní dvorana. 

Dobrá muzika, občerstvení a další servis 
Vás bude provázet i večerní dvoranou do 

pozdních nočních hodin. 

11. května 2004 odpoledne se MŠ 
Plácky zaplnila rodiči a prarodiči. 
Konala se zde besídka ke Dni matek, 
kterou secvičily děti se svými učitel-
kami. A právě jim patří velké podě-
kování. Bylo to příjemné odpoledne 
a zároveň nevšední záležitost pro 
všechny zúčastněné. 

Za spokojené rodiče 
Lenka Černá 

Děti ze zvláštní školy absolvují během 
školního roku vždy několik soutěží. 

Poslední dvě, kterých se naše děti 
zúčastnily, byla dopravní soutěž a atleti-
ka. Okresní kolo první z nich proběhlo 
v Havlíčkově Brodě. Zúčastnila se ho 
dvě naše družstva, která musela prokázat 
své dovednosti v jízdě zručnosti a znalos-
ti dopravních testů a zdravovědy. Zvítě-
zilo družstvo ve složení Tereza 
Havránková, Josef Kluch, Vojtěch Lapá-
ček a Roman Škrabal. Každý z nich zís-
kal diplom a pěknou věcnou cenu, 
společně obdrželi putovní pohár, který 
věnovaly sklárny ve Světlé. 

Okresní kolo v atletice proběhlo za 
pěkného slunečného dne na ledečském 
stadionu, za přítomnosti soutěžích z Cho-
těboře, Havlíčkova Brodu a naší školy. 
Poděkování patří pracovníkům DDM 
a vychovatelkám ze školní družiny, kteří 
nám vypomohli jako rozhodčí, a panu 
starostovi, který věnoval nej lepším věc-
né ceny - fotbalové míče. 1 zde se našim 
dětem dařilo - Tereza Havránková, Ro-
man Škrabal a Bedřich Svoboda se ve 
svých kategoriích umístili na 1., 2. a 3. 
místě a postoupili do krajského kola 
v Třebíči, kde změřili své síly s nej lepší-

mi atlety zvláštních a speciálních škol 
celého kraje. 

Všem dětem, které se těchto soutěží 
zúčastnily, děkujeme za reprezentaci 
školy a přejeme j im hodně úspěchů 
i v dalších soutěžích. 

Za zvláštní školu 
Mgr. Květa Pidimová 

http://www.sweb.cz/PDrson


Oznámení 
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

Starosta Města Ledeč nad Sázavou Stanislav Vrba podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů 

o z n a m u j e : 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 
v pátek dne 11. června 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 12. června 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu 
ve volebním okrsku č. 1 - je volební místnost v obřadní síni v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč 
nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 
- Barborka - Jiřího Wolkera - Petra Bezruče 
- Hrnčíře - Julia Fučíka - Podolí 
- Husovo náměstí - Mlýnská - Pod Šeptouchovem 
- Jaroslava Haška - Mostecká - Tyršovo nábřeží 
ve volebním okrsku č. 2 - je volební místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo náměstí č.p. 242, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- Družstevní - Melechovská - Spojovací 
- Háj - Na Pláckác - Údolní 
- Havlíčkova - Na potoce - Zahrádecká 
- Hůrka - Na skalce - Z. M. Kuděje 
- Hutní - Nad internátem - Želivská 
- Koželská - Pod skalkou 
ve volebním okrsku č. 3 - je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- 28. října - Lipová - Poděbradova 
- Čechova - Lovčen - Poštovní 
- Hálkova - Mizerov - Růžová 
- Heroldovo nábřeží - Nádražní - Sázavská 
- Hlaváčova - náměstí Svobody - Slunečná 
- Hradní - Nad Lese - U Hradce 
- Jabloňová - Nad Strání - Zahradní 
- Ke Křížům - Na Žižkově - Zoufalka I 
- Komenského - Partyzánská - Zoufalka II 
- Letní - Pivovarská - Zoufalka III 
ve volebním okrsku č. 4 - je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. 626, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- 5. května - Na Rámech 
- Aloise Jiráska - Na Sibiři 
- Boženy Němcové - Pod Stínadly 
- Habrecká - Zdeňka Fibicha 
- Ke Stínadlům 
- Marie Majerové (do č.p. 670) 
ve volebním okrsku č. 5 - je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
- Marie Majerové (od čp. 681) 
- Stínadla 
ve volebním okrsku č. 6 - je volební místnost v ZD Jedlá - Habrek, administrativní místnost, Ledeč nad Sázavou 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 
- Habrek - Sychrov 
- Obrvaň - Vrbka 
- Souboř 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občan-
ským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republi-
ky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do 
Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Stanislav Vrba, starosta města 

l ^ ^ l í i ^ C ^ t M O V I T Ý 1 5 



AUTODOPRAVCE 
Miroslav Kořínek 

přeprava osob a drobných 
nákladů ČR + Evropa 

smluvní ceny / plátce DPH 
Nádražní 1000, Světlá nad Sázavou 

Tel.: 569 453 342, mobil: 732 574 751 
e-mail: miroslav.korinek@centrum.cz 

http://mujweb.cz/cestovani/mirekkorinek/ 

MINIBUS 
VW TRANSPORTÉR 2,4 D 

přeprava 4-8 osob 
náklad 1000 k g + 500 kg přívěs 

1 km již od 8 Kč bez DPH 

OSOBNÍ AUTOMOBIL 
ŠKODA OCTAVIA Combi 1,9 TDi 

v plné výbavě s klimatizací 
přeprava 1-4 osob 

nebo drobných nákladů 
1 km již od 6 Kč bez DPH 

REKREACE, PARTY, VYLETY, SKOLENI, 
PREZENTACE, SPORTOVNÍ POBYTY 

R E G I N A 
NOVÉ REKREAČNÍ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO 

ŠEBESTĚNICE U ZBÝŠOVA -
ČÁSLAVSKÝ REGION 

Více informací: www.milota.wz.cz, 
mobil: 602 611 440 

Objednávky na: mobil: 606 399 133, 606 648 514 
E-mail: milota@cbox.cz 

!!!POZOR NOVINKA!!! 
ELEKTRO ŠTĚPÁNKE OZNAMUJE 

ZÁHÁJENÍ PRODEJE ZBOŽÍ 
Z AKČNÍCH LETÁKŮ PROTON. 

NADÁLE STÁLE NABÍZÍME ZBOŽÍ 
Z LETÁKŮ ALIANCE HELE. 

KDE NÁS NAJDETE: 
KOMENSKÉHO 430 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 
TEL: 603 143 448 

HOBBY ZOO 
H u s o v o n á m . 1 4 1 

NABÍZÍ OPĚT DALŠÍ NOVÉ 
SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY: 
1) Nabídka plovoucích i ji-
ných podlah za bezkonku-

renční cenu v krátkých 
dodacích lhůtách! 

2) Prodej jednodenních povolenek 
na rybník u hotelu Kouty! 

3) Prodej mimo pracovní dobu 
- dle dohody! 

4) Systém zálohového prodeje = výraz-
né snížení konečné ceny zboží! 

5) Splátkový prodej pro stálé zákazníky. 
6) Prodej semen. 

7) Dovoz terarijních zvířat a akvarijních 
rybek na objednávku. 

8) Přihlášky na autobusový zájezd do 
Brna na PROPET (sobota 26. 6. 04) . 

Dále nízké ceny krmiv pro zvířátka (gra-
nule psí od 25,-/kg, kočičí od 39,- /kg) 

Absolutně bezbariérový vstup z náměst í 
i příjezd od kostela! 

I n f o r m a c e : 6 0 3 5 7 2 3 9 9 

Kuchyňské studio hledá prodejce 
Hledáme: muže/ženu pro návrhy a prodeje kuchyní. 

Požadujeme: práce na PC, samostatnost, 
komunikativnost, praxe v oboru výhodou. 
Nabízíme: Dobré platové ohodnocení. 

Životopis zasílejte na adresu: velkoobchod@brozelektro.cz 
Bližší informace: 

ELEKTRO SPEKTRUM EXPERT 
Ledeč nad Sázavou, Sázavská 50 

Tel.:569 729 855 

PRODÁM GARSONKU 1+1 V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ, 3. PATRO. CENA DOHODOU. 
TEL. 728 733 699, 569 722 042 

L E D E Č S k Ý T m Č N Í P O W R - Z . R O Č N Í k C E N T R A - D D / f l V L E D Č I N S . 
V sobotu 24. dubna 2004 probíhala nepostupová soutěžní přehlídka 

tanečních skupin, tanečních souborů ZUŠ, zájmových kroužků ZS, 
DDM, středních škol a dětských kolektivů z celé ČR. 

Dopoledne prostorové zkoušky, začátek soutěže v 10.30 hodin. 
Zúčastnilo se celkem 18 měst z různých částí ČR a to: Centrum-DDM 
a Gymnázium z Ledče nad Sázavou, ZŠ Lipnice nad Sázavou, Havlíč-
kův Brod ZŠ a TS Vlaďky Hlaváčkové, DDM Čáslav, Jihlava Klub'80, 
DDM Kolín, DDM Ježkovka a DDM Heřmanův Městec, DDM ALFA 
Pardubice, TO ZUŠ J. B. Foerstera Jičín, TS Aisis a MDDM Čelákovi-
ce, ZŠ Dobrnice, Kutná Hora, TS Praha, ZŠ Divišov a TS DC Floortars 
ze Zábřehu. Ledečský taneční pohár navštívil a ceny předával starosta 
Ledče n. S. Stanislav Vrba s ředitelem DDM Miroslavem Hánečkou, 
konferenciérkou byla Zina Kubová. 
Výsledky tanečního poháru: 
1. kategorie do 9 let - moderní: 
1. Tygříci - Rýma (ved. Zina Kubová, Centrum-DDM Ledeč n. S.) 
2. Tygříci - Sedmnáct (ved. Zina Kubová, Centrum-DDM Ledeč 

n.S.) 
3. TS Hlaváčková - O Babe ( ved. Vlaďka Hlaváčková, Havlíčkův 

Brod) 
2. Scénický tanec 1. a 2. kategorie: 
1. TS Praha - Harém (Taneční skupina Praha) 
2. TO ZUŠ J.B.Foestera - Klauni ( ved. Eva Černochová,Jičín) 
3. HPM DS - Určitě nejsem sportovní typ (ved.Kateřina Němcová, 

DDM ALFA Pardubice) 
3. Volny tanec 1. a 2. kategorie: 
1. Magie Dance - Cherr (ved.Tereza a Kristýna Jarošová, DDM Čás-

lav) 
2. Kolíňáček - Sladké mámení (ved. Jarmila Pavlíčková, DDM Kolín) 
3. Fit club Alfa - Poplach na hradě (DDM Alfa Pardubice) 
4. Moderní, disco 9-12 let: 
1. Klub'80 - Pantomima (ved. Renata Průchová, Jihlava) 
2. Kometky-Na na na (ved. Zina Kubová, Centrum-DDM Ledeč n. S.) 
3. ZŠ Štáflova - Peklo (ved. Vlaďka Hlaváčková, Havlíčkův Brod) 
5. Scénicky, výrazový tanec 3. a 4. kategorie: 
1. TS Flex - Pavouci (ved. Radka Kudláčková a Michaela Kolářová, 

DDM Heřm. Městec) 

2. HPM DS Alfa - Svět je funky (ved. Lenka Tušlová,DDM ALFA 
Pardubice) 

3. TO ZUŠ J.B.Foestera - Nálady (ved. Černochová Eva,Jičín) 
6. Volný tanec 3. a 4. kategorie: 
1. Magig Dance - Rednex 2 (ved. Černá Lenka, DDM Čáslav) 
2. TS Praha - Čardáš (Taneční skupina Praha) 
3. Magig Dance - Rednex 1 (ved. Černá Lenka, DDM Čáslav) 
7. Moderní tanec, disco 3. kategorie: 
1. Bodlinky - Mix (ved. Helena Unzeitigová a Hana Fousová, DDM 

Ježkovka, Heř. Městec) 
2. Klub'80 - HIP HOP (ved. Renata Průchová, Jihlava) 
3. Klub'80 - Indie (ved. Renata Průchová, Jihlava) 
8. Moderní tanec disco 4. kategorie: 
1. DC Floortars - Prostě jen tak ( chlapecká skupina Zábřeh) 
2. Klub'80 - Hip Hop (Jihlava) 
3. DC Floortars - The story... (chlapecká skupina Zábřeh) 

Další plánovaný Ledečský taneční pohár 2005 - již 3. ročník, organi-
zovaný Centrem-DDM Ledeč nad Sázavou, bude 23. dubna 2005. Těší 
se celý kolektiv DDM Ledeč nad Sázavou. 

Zavolejte Vašeho prodejce: 
602 722 382 

Snadný úvěr pro každého 

• již od 20 000 Kč 
• pro zaměstnance, podnikatele 

i důchodce 
• sepsání smlouvy je zcela zdarma! 

^ GE Capital Multiservis 
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Město Ledeč n. S., 
TJ Kovofiniš-kopaná, Scháfer-Sudex 

- VAS ZVOU NA -

XI. SLAVNOSTI PIVA 
STADION LEDEČ NAD SÁZAVOU 

5. ČERVENCE 2004 
9:00 - 12:00 MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 

10:00 - 14:30 COUNTRY „GANG" z Ledče n. S. 
13:45 - 14.15 MODELOVÉ UTKÁNÍ BENJAMÍNKŮ 

14:25 POZDRAV STAROSTY MĚSTA 
14:30- 15:15 * SOUBOR NÁHLOVSKÝ - MLADÝ * 
15:15 - 17:00 FORTUNA HUDEBNÍ SKUPINA Z H. BRODU 
15:30- 17:00 * JAKUB SMOLÍK S KAPELOU * 
17:00 - 19:00 FORTUNA 
19:15 - 20:00 ELVIS PRESLEY REVIVAL BAND 
20:00 - 20:30 TOMBOLA 
20:30 - 21:15 * ELVIS DRUHÝ VSTUP * 

22:00 OHŇOSTROJ (s hudebním doprovodem) 
21:30 - 1:00 FORTUNA 

POUŤOVÉ ATRAKCE A SOUTĚŽE PRO DĚTI 
CELODENNÍ VSTUPNÉ 80,- KČ 

DĚTI DO VÝŠKY 130 CM - ZDARMA! 

(TOMBOLA - TELEVIZE; kamera, horské kolo...) 

Czech Elvis - Vladimír 
Lichnovský 
V lednu letošního 
roku se zúčastnil me-
zinárodní soutěže imi-
tátorů Elvise v 
anglickém Blackpoolu, 
kde se v kategorii pro-
fesionálů umístil z 53 
účastníků na 
DRUHÉM místě 

Jakub Smolík 
V roce 2003 se na pul-
tech obchodů objevu-
je zlatá edice „Dopisů 
lásky", doplněná o tři 
bonusové písně a vi-
deokazeta s videoklipy 
a dokumentárním fil-
mem. Jakubova obliba 
stoupá nevídaným 
tempem. 
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Kooperativa 
P O J I Š Ť O V N A A. S. 

druhá největší pojišťovna 
na českém pojistném trhu 

vypisuje výběrové řízení na pozici 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
pro sjednávání životního pojištění, 

pojištění majetku občanů a odpvědnosti 
za škodu, havarijního pojištění 

a pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidel 

pro kancelář Světlá nad Sázavou 

POŽADUJEME: 
• Min. SŠ vzdělání 

• Výborné komunikativní a obchodní 
schopnosti 

• Příjemný vzhled, jednání a vystupování 
• Aktivní přístup k práci 

• Řidičský průkaz 

NABÍZÍME: 
• Zázemí druhé největší pojišťovny 

• Motivující finanční ohodnocení 
• Kvalitní a systematické vzdělávání 

• Trvalý pracovní poměr 

Písemné přihlášky s profesním 
životopisem zasílejte na adresu: 
Kooperativa, pojišťovna, a.s. 

agentura Svitavy 
T. G. Masaryka 26 

568 02 Svitavy - si. Hrnčířová 
nebo na e-mail: 

khrncirova@sy.koop.cz 

KOUPÍM GARSONIÉRU 
V LEDČI N. S. PROSÍM 

O NABÍDKY NA TELEFON: 
721 971 644 

Královna sportu - lehká atletika bývala 
v tomto posázavském městě spíše popelkou. 
Významně ovšem promluvila k místním 
sportovcům před pětačtyřiceti lety, kdy do 
Ledče přišel Jiří Čikán, který dokázal „po-
bláznit" partu nadšenců, kteří se tomuto nád-
hernému sportu začali věnovat. Stadion tu již 
stál (tribuna, kabiny), ale chyběla kvalitní 
dráha. Také tady pomohl J. Cikán, který vy-
užil svých známostí ze světa pražské atletiky 
a přivedl sem známého odborníka Jaroslava 
Siberu. Ten skutečně dráhu pomohl vybudo-
vat, ale bez pomoci ledečských atletů by to 
nestačilo. Ti na budování atletického oválu 
odpracovali množství brigádnických hodin. 
Je třeba připomenout, že se jim to podařilo 
do měsíce! Jmenujme alespoň některé: J. Pa-
velka, K. Jakoubek, J. Franci, F. Vondráček, 
E. Kouba, P. Lebeda, otec a syn Šafránkové, 
M. Konopka, Cabejšek, Cikán... 
Dráha se stala pýchou Ledče a v té době byla 
také nej lepší atletickou škvárovou dráhou 
v jihlavském kraji. O pět let později se sice 
v dobové zprávě hovoří o tom, že se atletické 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
4. 6. Linková Marie, Pod Šeptouchovem 32 
23. 6. Rejnková Marie, Pivovarská 254 
23. 6. Kačerovská Zdenka, 5. května 455 
75. narozeniny oslaví 
2. 6. Krátká Věra, Zahradní 747 
80. narozeniny oslaví 
I. 6. Nekvasilová Marie, Slunečná 953 
21. 6. Veleta František, Údolní 936 
22. 6. Bělohradská Pavla, Zahrádecká 972 
85. narozeniny oslaví 
27. 6. Hůlová Aloisie, M. Majerové 874 
91. narozeniny oslaví 
I I .6 . Rada Ladislav, Obrvaň 31 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
Narozeni 
Sadílková Natálie 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Va-
šeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vy-
růstalo ve zdraví a k všeobecné radosti 
Zemřeli 
Brzoňová Vilemína Balšánek Josef 
Fiala Jiří ^ Jaroš Ladislav 
Vaňkát Josef Čapek František 

OZNÁMENÍ 
Dne 13. června by oslavil teprve své 

61. narozeniny a také zároveň svátek, pan 
Antonín RůtS hlubokým zármutkem vzpo-
mínají manželka, syn, vnučky Ivetka 
a Martinka 

OPRAVA 
V článku květnového vydání LN číslo 5 

„Plynofikace Ledečska není zdaleka u konce" 
se objevily nepřesné údaje, týkající se mož-
nosti financování plynofikace od Českomo-
ravské stavební spořitelny a.s. 

V řádku „úrok překlenovacího úvěru" se 
uvádí hodnoty 6,3-7,9 % p.a. Aktuální úroko-
vá sazba je 5,3-7,3 % p.a. platná od 24. 4. 
2004. Informační a poradenské centrum 
ČMSS a.s, Husovo nám. 67 Ledeč, je připra-
veno Vám bezplatně poskytnout komplexní fi-
nanční servis a pomoci realizovat záměr 
plynofikace.Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Za tým finančních poradců ČMSS a.s. In-
formačního poradenského centra Ledeč nad 
Sáz. OBŘ Zdeněk Malina 

— KRONIKA 

družstvo jen těžko dává dohromady a také 
dráha potřebuje nutnou údržbu {chyběl trak-
tor), ale stále se o ní mluví v superlativech 
a patří mezi nejrychlejší a nej lepší v okrese. 
Poznámka Jirky Cikána z r. 1964: „Dobře ji 
tenkrát Sibera udělal. Díky jemu!" 
Starší dorostenci sice soutěžili v Krajském 
přeboru v lehké atletice pro rok 1964, ale bez 
výraznějších úspěchů. Z nich nejlepší byl Ol-
dřich Hejzlar, který se také stal nejen spor-
tovcem roku, ale také krajským přeborníkem 
v běhu na 800 metrů. 
Současný stav někdejší pýchy sportovců 
budí pohoršení pamětníků i uživatelů (škol). 
Kdyby současný stav viděl stavitel i iniciátor 
- bylo by to zřejmě na přistavení koronární 
jednotky hned k bráně stadionu. 
Na snímku je Jiří Cikán, který vynikal přede-
vším jako výborný organizátor, ale také 
sprintér a skokan do dálky. 
Jako už několikrát, prosím pamětníky, aby 
omluvili případné nedostatky těchto pozná-
mek a zároveň pomohli doplnit chybějící 
údaje i dokumenty - ok. 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V ČERVENCI DO KINA! 

3.7. VÝPLATA 
20.00 Špičkový elektrotechnik, který po prá-

ci na tajném projektu přišel o část své 
paměti, se snaží najít klíč k posledním 
dvěma rokům svého života. 

7.7. TRÓJA 
20.00 Legendární příběh zaznamenaný řec-

kým básníkem Homérem, je nám 
znám ze starých řeckých bájí a pověstí. 

10.7. PRCI, PRCI, PRCIČKY - Svatba 
20.00 Puberta je definitivně v trapu a je čas 

na další krok: i cesta do chomoutu 
bude ovšem lemována trapasy 
a oplzlým humorem. 

14. 7. LONNEY TUNES: Zpět v akci 
20.00 Kombinovaná groteskní veselohra 

(herci + animované postavy: Daffy 
Duck a Bugs Bunny) o tom, jak důleži-
té je být úspěšný v americkém filmo-
vém showbussinessu... 

16.7. KILLBILL 
20.00 Byl to její svatební den a oni se ji po-

kusili zabít. Po pěti letech komatu se 
„Nevěsta" vydává na cestu pomsty. 

21.7. HARRY POTTER a vězeň z Azka-
banu 

20.00 Je to Harryho třetí rok v Bradavicích. 
Jeho život je opět ve smrtelném nebez-
pečí. Masový vrah Sirius Black utekl 
z kouzelnického vězení Azkabanu. 

24.7. CHOKING HAZARD 
20.00 Samota hluboko v lesích - správné 

místo pro konání kursu pro lidi hledají-
cí smysl života. Z hlubokých lesů se 
vynoří zombie myslivci a téma kursu 
se z J ak žít" mění na J a k přežít". 

28.7. ZLODĚJ ŽIVOTŮ 
20.00 Agentka FBI (Angelina Jolieová) je 

požádána policií, aby chytila sériové-
ho vraha, který na sebe bere identitu 
každé nové oběti. 

31.7. KILLBILL 2 
20.00 Pokračování ságy o tom, jak se bývalá 

členka špičkového zabijáckého ko-
manda mstí všem, kteří jí ublížili, bez 
ohledu na to, co je k tomu vedlo. Už 
zabila dva, ale tři má ještě před sebou... 
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