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Masopustní maškary straší hodně dlouho 
Už z doby Velké Moravy v devátém 

století máme u nás zprávy o masopustu 
a na rubu jednoho ze slavných mikul-
čických nákončí řemene najdeme vyob-
razenou maškaru, tedy kompletně mas-
kovanou postavu, s kouzelným rohem 
hojnosti v rukou. Český přemyslovský 
kníže Břetislav I. se pokusil vymýtit tuto 
tradici. Vadilo mu, že masky se objevo-
valy při slavení různých přežívajících 
pohanských kultů a vkradly se i do cír-
kevních svátků. Jeho protiopatření se 
však minula účinkem. 

Z této prastaré tradice se na českém 
a moravském venkově bez stylizace ve 
folklorních souborech udržely až do na-
šich dob už jen některé obyčeje: veli-
konoční obchůzky s pomlázkou, pále-
ní čarodějnic a stavění májů, posvícení, 

UNOR 
Mírný a jasný únor je zlým 

znamením pro jaro. 

V únoru když zima málo doléhá, 
o Velikonocích tě za to vyšlehá. 

Kdo v únoru je narozen, 
ryzostí srdce je obdařen. 

Ametyst dá mu až do hrobu 
klid v duši, mír a pohodu. 

honění, obchůzky Mikulášů s čerty a ko-
nečně občas i masopustní průvody. 

Českému slovu maškara odpovídá 
v ruštině slovo maska, v němčině die 
Maske, v angličtině Mask, ve francouz-
štině le masque, v italštině maechera. 
Název pochází ze stejného kořene, není 
však zdejšího původu, ale pochází až z 
dalekého Iránu, kde se termín v podo-
bě „masche-rah" objevuje vůbec popr-
vé. Tam však tradice masek a maškar 
nezačala. Znali je už antičtí Rekové a 
Římané a jejich vůbec první vyobrazení 
nacházíme v pravěkých nástěnných mal-
bách jižní Francie z období pozdního pa-
leolitu, tedy na samém úsvitu evropské 
civilizace. 

Je dobře, že se tradice zachovávají. 
V okolí Ledče je hned několik vesnic, 

kde si masopustní 
průvody „neodpustí" 
a neváhají si na tyto 
obřadní dny střádat 
dovolenou. Z minu-
losti nemáme zprá-
vy o maškarních 
průvodech v samot-
né Ledči, ale zdá se, 
že i tady se blýská 
na časy. Z iniciativy 
stacionáře Petrklíč se 
v prvním únorovém 
týdnu taková ob-
chůzka konala s ce-
lou parádou, jak do-
kazují naše snímky. 

ČTETE NA STRANĚ... 
PREMIÉR GROSS OTEVŘEL 
STADION STR. 3 
TISKOVKA V HÁJI STR. 4 
FAKTA O TĚLOCVIČNĚ . STR. 5 
PADESÁTILETÁ 
„ZUŠKA" STR. 7 
O LÁVCE 
U SOKOLOVNY STR. 9 
LEDEČSKÝ STROM 
ŽIVOTA STR. 11 

TJ SOKOL Ledeč n. S. 
pořádá 

v neděli 6. března 2005 od 
14.00 hod. v místní sokolovně 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ 
-Š IBŘINKY 

Hraje - DJ Jan Černý 
V průběhu šibřinek budou pro-
bíhat soutěže o ceny. Dále bude 
vyhodnoceno a odměněno 10 

nejlepších masek. 

TJ SOKOL Ledeč n. S. 
pořádá 

v sobotu 19. března 2005 
od 20.00 hod v místní sokolovně 

ŠIBŘINKY 
K tanci a poslechu bude hrát 

skupina MELODIE. 
Masky vítány. 

Předprodej vstupenek bude pro-
bíhat v informačním středisku 
(p. Pleva) od I. března 2005. 

Všichni jste srdečně zváni. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou ko-
naného dne 10. ledna 2005 

• RM bere na vědomí informaci starosty města 
o návštěvě zástupců Města Světlá n.S., kteří 
přijeli dne 22.12.2004 v 9.00 hodin oznámit 
rozhodnutí Zastupitelstva města Světlá nad 
Sázavou darovat Městu Ledeč nad Sázavou 
dar ve výši 50 000,- Kč na odstraňování po-
vodňových škod. 

• RM bere na vědomí Smlouvu o dočasném uží-
vání objektu - hradu Ledeč nad Sázavou k po-
řádání historických slavností ve dnech 6. a 7. 
srpna 2005 uzavřenou mezi společností Hrad 
Ledeč nad Sázavou s.r.o. a společností Socie-
tas, o.s. Hradec Králové. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. v platném zhění schvaluje uzavření 
dodatku č.2 ke smlouvě u výpůjčce s Okres-
ním vlastivědným muzeem Havlíčkův Brod, 
kterým se prodlužuje výpůjčka sbírkových 
předmětů v expozici Městského muzea v Led-
či nad Sázavou na rok 2005 a mění se název 
muzea na Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 
příspěvková organizace a pověřuje starostu 
města pana Stanislava Vrbu podpisem tohoto 
dodatku. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. v platném znění schvaluje Smlouvu 
o připojení odběrného místa „Sportovní cen-
trum - ledová plocha Ledeč nad Sázavou" č. 
2104120313.00 s Východočeskou energeti-
kou, a.s. Hradec Králové. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. v platném znění schvaluje starostou 
města zpracovaný Koncept provozování zim-
ního stadionu v roce 2005. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. v platném znění schvaluje návrh 
společnosti Nemocnice Ledeč - Háj, spol. 
s r.o. na to, aby do doby nástupu nového lé-
kaře zůstal byt č.l v domě čp. 473 v ulici 
5. května v Ledči nad Sázavou neobsazen za 
předpokladu, že společnost Nemocnice Ledeč 
- Háj, spol. s r.o. uhradí nejnutnější náklady 
spojené s neobsazením bytu. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje uzavření dodatku nájemní smlouvy na 
nebytové prostory po MUDr. Procházkovi 
s MUDr. Jaroslavem Římanem, Rozkošská 
2694, Havlíčkův Brod od 1.1.2005. 

• RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v budově po-
likliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká čp. 

450 se Záchrannou zdravotní službou kraje 
Vysočina, příspěvková organizace se sídlem 
Jihlava, Vrchlického čp. 61 s platností od 1. 1. 
2005. 

• RM schvaluje podle § 102 odstavec 3 zákona 
č. 128/2000 o obcích v platném znění jednací 
řád hodnotící komise pro výběrové řízení pro-
jektu „Metropolitní síť LeNet". 

• RM schvaluje podle § 102 odstavec 2 písme-
no h) zákona č. 128/2000 o obcích v platném 
znění složení hodnotící komise pro výběrové 
řízení projektu „Metropolitní síť LeNet" ve 
složení: 
Stanislav Vrba, starosta 
Ing. Vladimír Molín, tajemník 
Ing. Pavel Nácovský, ved. EO 
Zdeněk Chlád, osoba pověřená 
Ing. Vladimír Vejsada, býv. administrátor KB 
náhradníci: 
Ing. Břetislav Dvořák, ved. OVŽP 
Jaroslava Fialová, doč. zást. ved. IT 
Ing. Petr Stránský, profesor IT 
MVDr. Pavel Vrbka, rada města 
Tomáš Březík, garant IT. 

• RM ukládá starostovi města panu Stanislavu 
Vrbovi jednat se společností ZEMKO Kožlí 
a.s. o uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 
01/1600-N na pronájem pozemků v lokalitě 
Na Pláckách. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje 
ZM ke schválení odkoupení pozemků parc.č. 
856/3 a PK 2330 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou ko-
naného dne 31. ledna 2005 

• RM bere na vědomí rozhodnutí rady kra-
je Vysočina z 18. 1. 2005, která doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit bezúplatný pře-
vod nemovitostí souvisejících s domy čp. 242 
(DDM), čp. 82 (ZUŠ) a čp. 378 (ZvlŠ) v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou ze státu na kraj. 

• RM bere na vědomí usnesení rady kraje Vyso-
čina z 18. 1. 2005 ve věci schválení zadávací-
ho řízení veřejné zakázky na provedení stavby 
„Přístavba tělocvičny s učebnami při VOS a 
ISŠ Ledeč nad Sázavou". Zveřejnění na cen-
trální adrese proběhne k 1. 2. 2005, lhůta pro 
podávání nabídek 16. 3. 2005, termín výstav-
by do 30. 11.2006. 

• RM bere na vědomí usnesení Krajského soudu 
Hradec Králové z 13. 1. 2005 č. F 859/2005-
107 C 106001/9, kterým se vymazává Město 
Ledeč n.S. jako společník Nemocnice Ledeč 
- Háj, spol. s r.o. a zapisuje se nový společník 
Česká zdravotní, a.s. Praha. 

• RM bere na vědomí informaci starosty měs-
ta pana Stanislava Vrby o zřízení notářské 
úschovy 500 000,- Kč na jeden rok u notá-
ře JUDr. Romana Bláhy ve smyslu Dodatku 
č.l ke Smlouvě o převodu obchodního podí-
lu společnosti Nemocnice Ledeč - Háj, spol. 
s.r.o. 

• RM bere na vědomí informaci tajemníka měs-
ta Ing. Vladimíra Molína o jednání s audito-
rem o nejvhodnějším způsobu a právní formě 
provozování Sportovního centra - ledová plo-
cha Ledeč nad Sázavou. 

• RM bere na vědomí informaci starosty města 
pana Stanislava Vrby o současném stavu pro-
vozu a organizace veřejného bruslení na zim-
ním stadionu. 

• RM na základě Obecně závazné vyhlášky 
města č. 2/2001 schvaluje bezúplatné užití 
znaku města na propagační materiál - pohled-
nice olomoucké firmě SPRINT a zadat u jme-
nované firmy vytištění 1000 kusů pohlednic 
s vyobrazením města a znaky měst kraje Vy-
sočina. 

• RM2.2005/1 RM-p) Rada města Ledeč nad Sá-
zavou v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění projednala 
nabídky zájemce o koupi ledečského hradu a 
pověřuje starostu města Stanislava Vrbu, mís-
tostarostu města Jaroslava Doležala, jednate-
le společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
pana Karla Urbana a Bohumila Svobodu vy-
jednáním konkrétních podmínek, které budou 
po následném doporučení radou města předlo-
ženy zastupitelstvu města k projednání. 

• RM doporučuje Zastupitelstvu města Ledče 
nad Sázavou na základě zákona č 561/2004 
(školský zákon), který mění úplaty za vzdě-
lávání a školské služby, zrušit k 31. 12. 2004 
Obecně závaznou vyhlášku města Ledče n. 
S. č. 1/2003 o stanovení a vybírání příspěv-
ku na částečnou úhradu neinvestičních nákla-
dů mateřské školy, školní družiny a školního 
klubu. 

• RM ukládá oddělení majetku a investic měs-
ta projednat s Ing. Františkem Fialou, Palac-
kého náměstí 20, Kostelec nad Orlicí návrh 
smlouvy na pronájem části pozemků č. 2215/ 
1 a 2215/23 v k. ú. Ledeč nad Sázavou mimo 
komunikací, chodníků a parkovacích ploch 
a tento návrh následně předložit Radě města 
k projednání. 

• RM ukládá starostovi města panu Stanislavu 
Vrbovi jednat s autobusovými přepravci ve 
věci pronájmu autobusového nádraží v Ledči 
nad Sázavou. 

Městská knihovna Ledeč nad Sázavou 
Zima se přihlásila v plné síle, a to je pravý čas sed-

nout si do tepla s knížkou. Dokonce i v době internetu 
se najde dost lidí, kteří raději sáhnou po knize v klasic-
ké podobě. Vysoký počet uživatelů naší knihovny je toho 
důkazem. 

Dovolím si malé ohlédnutí za minulým rokem. V roce 
2004 jsme v naší knihovně uvítali 21 983 návštěvní-
ků, kteří si půjčili 56 124 knih, 29 506 periodik a 1090 
AV médií. Dětské oddělení celoročně pořádalo bese-
dy a soutěže pro MŠ, ZŠ, gymnázium a stacionář Petr-
klíč, povedla se předvánoční soutěž v dětském oddělení 
o nej krásnější vánoční ozdobu. 

Člověk by se měl dívat spíše dopředu, a proto už plá-
nujeme, čím potěšit naše čtenáře, co zlepšit, aby odcháze-
li z knihovny spokojeni a s dobrou náladou. Momentál-
ně probíhá v oddělení pro dospělé výprodej vyřazených 

knih za symbolické ceny. Chceme pokračovat ve spoluprá-
ci se školami a stacionářem Petrklíč. V dětském odděle-
ní připravujeme na 1. duben Noc s Andersenem. Jedná se 
o akci, které se účastní knihovny v celé republice. Je po-
řádána na počest výročí narození dánského pohádkáře 
H. CH. Andersena. Těšíme se na další Nocování s čaroděj-
nicemi, Nocování s Hany Potterem, které chceme v prů-
běhu roku realizovat s dětskými čtenáři. Musím poděko-
vat dárcům, kteří nám věnovali a věnují časopisy a knihy. 
Slouží potom všem uživatelům knihovny. Na závěr slibuji, 
že se celý kolektiv bude snažit všem co nejlépe vyjít vstříc. 
Svoje připomínky můžete bez obav sdělit knihovnicím 
nebo napsat na lístek a vhodit ho do tzv. Krabic splněných 
přání, které jsou v jednotlivých odděleních. Přeji hodně 
hezkých chvil s knihou a mnoho štěstí v roce 2005. 

Vedoucí knihovny Pavlína Nulíčková 
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Premiér Gross otevřel nový zimní stadion 

Slavnostním přestřižením pásky byl v sobotu 22. ledna 2005 zahájen provoz zimního stadionu. 

Přestřižením pásky a vhozením buly mezi slavné hokejis-
ty Jaroslava Holíka a Josefa Vašíčka zahájil v sobotu 22. led-
na 2005 provoz nového zimního stadionu v Ledči nad Sázavou 
sám předseda vlády ČR Stanislav Gross. Na ledovou plochu 
nastoupil v doprovodu starosty a místostarosty města, poslan-
ců Ing. Petra Zgarby a Karla Černého, kteří jako zástupci vlád-
ní ČSSD měli největší zásluhy na poskytnuté dotaci 31 milionů 
korun. Spolu s nimi se na ledovou plochu postavili zástupci do-
davatele, krajští zástupci ČSSD a slavní hokejisté Holík s Va-
šíčkem. Nejmladší generaci hokejistů zastupoval Ledečák Jan 
Dušátko. 

Premiér Gross k nám přijel z Jižní Moravy se čtvrthodino-
vým předstihem a na ledovou plochu za asistence ochranky na-
stoupil prostorem rolbovny po včas připraveném koberci. Po 
projevu starosty města pronesl následující zdravici: 

Dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové, milí přátelé, 
já za prvé jsem vděčný za to, že tady po mně nechcete 

nic jiného, nežli vhodit puk mezi dva útočníky, protože kdy-
byste mě nutili stoupnout si na brusle, tak se budete bavit, 
a to by bylo na můj účet a z toho bych já opravdu nic ne-
měl. Ale chtěl bych samozřejmě vám popřát něco k té stav-
bě, která tady v tuto chvíli je vlastně slavnostně otevírá-
na. Já bych to chtěl říci možná trochu symbolicky, protože 
po politicích toho někdy není zas tak tolik vidět, aspoň si na 
to lidé stále stěžují a upřímně řečeno, leckdy mají i pravdu. 
A to, že tuto stavbu zahajoval Vladimír Spidla a já mám teď tuto 
možnost po proinvestování těch peněz ji slavnostně otevírat, tak 
bych ji chtěl využít k tomu, abych se zamyslel nad tím, že vlast-
ně ono je to tak trochu dobře. Politici přicházejí, odcházejí, ale 
vždycky po nich jenom zůstane něco, co slouží lidem a něco, co 
zlepšuje lidem podmínky pro jejich aktivní život. A já doufám, že 
vám tato hala bude sloužit k tomu, že se tady bude rozvíjet sport, 
že se tady bude lépe žít nejenom těm mladším, ale i starším, kteří 

se na brusle mohou vydat a že vám to tady zvedne kvalitu života 
v Ledči nad Sázavou a jeho okolí. 

Takže užívejte to tady ve zdraví, ať nedopadnete jako váš 
místostarosta, který to tady zkoušel a pak byl v nemocnici, jak 
jsem se dozvěděl, ať tady nejsou žádné úrazy, ať vám celá ta 
stavba přináší jenom radost. Mějte se moc hezky a děkuji za 
pozvání. 

Po projevu premiéra následovala zdravice poslanců Karla 
Černého a Petra Zgarby. Ten ve své krátké řeči poděkoval do-
davateli firmě ATOS, jmenovitě jednateli Otakaru Duškovi za 
dodržení šibeničního termínu a ledečským zastupitelům za to, 
že uchopili příležitost za pačesy, nebáli se nabídnutou pomoc 
státní dotace zužitkovat. 

Následovalo přestřihnutí slavnostní pásky, při kterém nám 
chvíli chyběly tolik potřebné nůžky, což pan premiér komentoval 
lakonicky: „No obvykle s sebou nůžky nosím, tentokrát je však 
nemám". Nůžky se nakonec s drobným zpožděním našly, premiér 
Gross mohl pásku přestřihnout, vhodit i slavnostní buly a připít si 
sklenkou šampaňského se všemi na ledě. Poté navštívil restauraci 
CENTRAL, kde hodinku jednal se svými stranickými kolegy. 

Po oficiálním programu a odjezdu delegace ČSSD byl ze šep-
touchovských skal spuštěn na pokyn jednatele Duška ohňostrůj-
cem Válkem nádherný ohňostroj a příchozím byl umožněn vstup 
na ledovou plochu i do prostor stadionu. Zbytek sobotního večera 
a celou neděli se zde bruslilo zdarma. Využily toho k naší rado-
sti stovky nedočkavých bruslařů. 

Všem, kteří se ochotně podíleli na organizaci celé akce, 
jmenovitě manželům Ulrichovým, ledařům Choutkovi, Pro-
cházkovi, Součkovi, správci Novotnému, Mirkovi Hánečkovi, 
panu Válko vi a provozovně VÍTAL děkuji. Těm, kterým pro 
předčasný příjezd premiéra něco uteklo, či něco zmeškali, se 
omlouvám. 

Stanislav Vrba, starosta města 
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Tisková konference v Háji 
Producentské centrum PROFIL 

z Mariánských Lázní uspořádalo dne 
26. ledna 2005 od 10.00 hodin v léčebně 
dlouhodobě nemocných v Háji tiskovou 
konferenci při příležitosti převzetí spo-
lečnosti Nemocnice Ledeč - Háj, spol. 
s r.o. novým vlastníkem. Tím se stal 
vítěz veřejné obchodní soutěže Česká 
zdravotní, a.s. Praha. Veřejnou obchod-
ní soutěž vyhlásilo Město Ledeč nad Sá-
zavou dne 6. září 2004. Ze čtyř zájem-
ců podali svoje přihlášky do soutěže dva 
účastnící, ze kterých komise jmenovaná 
radou města vybrala vítěze. Po schvá-
lení v radě a zastupitelstvu města byla 
s vítězem uzavřena smlouva o převodu 
obchodního podílu, na základě které se 
od 1. ledna 2005 stala vlastníkem spo-
lečnosti Nemocnice Ledeč - Háj, spol. 
s r.o. právě Česká zdravotní, a.s. Praha. 
Touto smlouvou se nový vlastník společ-
nosti Nemocnice Ledeč - Háj, spol. s r.o. 
zavazuje po dobu 10-ti let zachovat do-
savadní předmět činnosti včetně lékař-
ské služby první pomoci, kterou se po 
analýze potřeb rozšíří i o dětskou a zubní 
pohotovost. V nemocnici Háj i na poli-

klinice bude působit na základě nájem-
ních smluv, které jsou uzavřeny na dobu 
určitou (též 10 let). Budovy a pozemky 
zůstávají totiž i nadále v majetku města. 
S těmito fakty seznámil přítomné na vy-
zvání moderátora starosta města. 

Před pozvané novináře společně 
předstoupili předseda představenstva 
České zdravotní, a.s. Praha MUDr. Mar-
tin Stříteský, CSc. a zástupce investora 
Martin Kúšik z Penta Finance doprová-
zeni primářem LDN MUDr. Vratislavem 
Kaniokem, starostou a místostarostou 
města. Pozvánky kromě novinářů obdr-
želi i zbylí radní města a všichni tři před-
chozí starostové - pánové Kolařík, Hálek 
a Urban. 

MUDr. Stříteský seznámil přítom-
né se záměry nového vlastníka udržet 
a nadále i rozvíjet vysoký standard po-
skytované péče v LDN, vylepšit sou-
časnou obložnost, zajišťovat nadále po-
skytovanou zdravotní péči v regionu 
a otevřít se i mimo region. V ambulant-
ní péči na poliklinice hodlají vylepšit její 
vytíženost a modernizovat přístrojové 
vybavení. Jako první příklad uvedl nový 

Mudr. Vratislav Kaniok, Martin Kúšik a MUDr. Martin Stříteský odpovídají 
na otázky novinářů. 

rentgen. Současného primáře MUDr. 
Kanioka představil jako člena týmu Čes-
ké zdravotní, a.s., které disponuje i kapa-
citou dalších odborníků. 

Martin Kúšik z Penta Finance před-
stavil svoji společnost jako investora, 
který má zájem vybudovat síť LDN po 
celé republice. Nemocnice Ledeč - Háj 
je jejich pilotním projektem a jsou rádi, 
že se jim podařilo společně s Českou 
zdravotní, a.s. tuto společnost získat. 
Hodlají nadále spolupracovat při svých 
aktivitách v ledečském regionu s měs-
tem. Jako důkaz svého zájmu a podpory 
daroval na pokoje léčebny dlouhodobě 
nemocných nové televizory. 

Producentské centrum Profil zajisti-
lo v rámci tiskové konference v areálu 
LDN výstavu fotografií Jefa Kratochvíla 
věnovaných známým tvářím z brněnské-
ho Divadla na provázku, jež zdobí stěny 
nemocničních chodeb. 

Česká zdravotní, a.s. Praha zaplati-
la dne 27.12.2004 za prodej obchodního 
podílu ve společnosti Nemocnice Ledeč 
- Háj, spol. s r.o. městu částku 8,1 mil. 
Kč. Městu se takto zúročil vklad 100 ti-
síc korun vložený do společnosti v roce 
1996. Část z této osmimilionové úhrady 
byla okamžitě použita na splacení dlu-
hu za provedení stavebních prací na re-
konstrukci administrativní části nemoc-
nice v Háji, na což dodavatel rok čekal, 
další část byla též okamžitě použita na 
úhradu prací za zhotovení energetických 
přípojek pro sportovní centrum, pamato-
vali jsme též na pomoc tenisovému klu-
bu s odstraňováním havárie opěrných 
zdí a zbylá část zůstává jako rezerva 
pro letošní rok. Vše samozřejmě se sou-
hlasem zastupitelstva města. V letošním 
roce ještě hodlá město investovat do sa-
dových úprav v areálu v Háji, kde doplní 
státní dotaci 2,1 mil. Kč na potřebných 
2,8 mil. Kč. 

OBCANSKA PORADNA UKONČUJE CINNOSTV LEDCI 
Havlíčkův Brod (hlavní kancelář): 
Adresa: Boženy Němcové 188 

Občanská poradna Havlíčkův Brod oznamuje, že od 1. 
2. 2005 ukončuje provoz detašovaného pracoviště v Led-
či nad Sázavou. 

Důvodem k ukončení činnosti je hlavně nárůst počtu 
klientů v Havlíčkově Brodě. Proto pracovník, který do 
Ledče dojížděl, není již nadále schopen tuto práci zastá-
vat a není v současných finančních možnostech Oblastní 
charity Havlíčkův Brod na tuto práci najmout další pra-
covní sílu. 

Občanská poradna přesto bude nadále kromě své hlav-
ní kanceláře provozovat detašované pracoviště ve Světlé 
nad Sázavou, jež je občanům z Ledče a okolí bližší než 
Havlíčkův Brod. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu 
ve Světlé nebo Havlíčkově Brodě. 

58001 Havlíčkův Brod 
Telefony: 569 425 630, 777 736 048 
E-mail: poradna@hb.caritas.cz 
Provozní doba Po, St 8:00 - 12:00 

Út,Čt 9:00-11:00 
13:00-17:30 
12:00-14:00 

Detašované pracoviště Světlá nad Sázavou: 
Adresa: Náměstí Trčků z Lípy 23 
582 91 Světlá nad Sázavou 
Telefony: 569 452 447, 777 736 048 
E-mail: poradna@hb.caritas.cz 

Pracovníci Občanské poradny Provozní doba: čtvrtek v sudém týdnu 14:00 - 18:00 
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Co nového na Vysočině - leden 2005 
Na Vysočinu zavítali nejvyšší před-
stavitelé našeho státu 

Asi na deseti metrech čtverečních 
stáli jednu chvíli společně v sobotu 
15. ledna 2005 ve Ski areálu u No-
vého Města na Moravě prezident 
republiky Václav Klaus, předseda 
Senátu Přemysl Sobotka, premiér 
Stanislav Gross a místopředsedo-
vé Poslanecké sněmovny Miroslava 
Němcová a Jan Kasal. Tito všich-
ni společně s mnoha dalšími divá-
ky stáli u cíle běhu na 15 km mužů 
a sledovali, zda Martin Koukal, Lu-
káš Bauer nebo někdo jiný z českých 
reprezentantů nenaváže na necelou 
hodinu starý úspěch Kateřiny Neu-
mannové. Bohužel nestalo se tak. 
Přesto jsem byl v sobotu a v neděli 
14. a 15. ledna pyšný na to, že máme 
na Vysočině takové závody a takové 
organizátory. Nemohu jinak než Zla-
tou lyži všem doporučit. 

Pravidelná setkání se starosty po-
kračují 

První novoroční setkání Rady 
kraje Vysočina se starosty všech 704 
obcí Vysočiny se uskutečnilo 20. 
ledna 2005 v Třešti v sále Střední-
ho odborného učiliště a odborného 
učiliště Třešť. Jednání se kromě řady 
krajských zastupitelů a asi tří set sta-
rostek a starostů zúčastnili i místo-
předsedkyně Poslanecké sněmovny 
Miroslava Němcová, poslanci Ja-
roslav Pešán, Petr Zgarba, senátoři 
Milan Štěch, Pavel Janata. Setkání 
se také poprvé zúčastnil poslanec 
Evropského parlamentu za ČR Ivo 
Strejček. 

Hlavním bodem programu bylo 
vystoupení radních kraje Vysočina, 
kteří informovali přítomné starosty 
o nejdůležitějších plánech, úkolech 
a cílech kraje pro rok 2005. První ná-
městek hejtmana František Dohnal 
informoval o schváleném rozpočtu 
kraje a možnostech použití ortofoto-
mapy Vysočiny. Radní Martina Ma-
tějková upozornila na činnost kraj-
ských kulturních zařízení, grantové 
programy v kultuře a stručně popsa-
la situaci v oblasti školství. Radní 
Václav Kodet popsal situaci v oblas-
ti dopravní obslužnosti a správy ko-
munikací, radní Ivo Rohovský upo-
zornil na program spolufinancování 
drobných vodohospodářských sta-
veb. Náměstkyně Marie Černá infor-
movala o Programu rozvoje venko-
va a předkládání projektů za účelem 
získání finančních prostředků z ev-
ropských fondů, náměstek Pavel Há-
jek stručně popsal situaci ve zdravot-

nictví (nemocnice, rychlá záchranná 
služba, lékařská služba první pomo-
ci, zpožděné platby Všeobecné zdra-
votní pojišťovny), radní Jiří Vondrá-
ček vysvětlil záměry kraje v oblasti 
spolufinancování sociální péče, rad-
ní Jaroslav Hulák informoval o stup-
ni připravenosti územního plánu vel-
kého územního celku (Vysočiny) 
a dalších záměrech kraje v oblasti 
fungování Fondu Vysočiny. Ředitel-
ka úřadu Simona Zikmundová upo-
zornila na blížící se platnost nových 
právních norem a o dopisu hejtmana 
místopředsedovi vlády Martinu Ja-
hnovi v souvislosti s jeho prohláše-
ními o rušení živnostenských úřadů. 

Po krátké společné formální dis-
kusi bylo celé zasedání zakončeno 
neformálními rozhovory jednotli-
vých účastníků. 

Miloš Vystrčil 
hejtman Vysočiny 

www.vystrcil.cz 

Fakta kolem nové tělocvičny 
V lokalitě u internátu na pozemku města, který po léta 

využívali chovatelé ke svým výstavám, má během dvou 
let vyrůst nová stavba „Přístavba tělocvičny s učebnami 
při VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou". Zelenou této stav-
bě dalo Zastupitelstvo kraje Vysočina schválením částky 
36 mil. Kč v rozpočtu na rok 2005, Rada kraje Vysoči-
na schválením vypsání výběrového řízení na dodavatele 
stavby z kraje letošního roku a Zastupitelstvo města Le-
deč nad Sázavou schválením bezúplatného převodu měst-
ských pozemků na kraj a přihlášením se ke spolufinanco-
vání stavby v letech 2005 a 2006. 

Původní výběrové řízení Rada kraje Vysočina dne 
23. 12. 2004 svým rozhodnutím zrušila, neboť cena ví-
tězné nabídky z otevřeného výběrového řízení dosahova-
la neúnosné výše. 

Město Ledeč nad Sázavou uplatnilo již v roce 2003 
při projednávání akce požadavek na navýšení rozměrů 
tělocvičny z původně uvažovaných 21 x 39 x 7 m na 
23,6 x 43 x 9 m. Kraj Vysočina tomuto požadavku vyho-

věl, požaduje však na městu úhradu podílu na navýše-
ných investičních nákladech s tím spojených. O výši 
tohoto podílu se vedla po celý rok 2004 jednání, která 
v závěru roku vyústila v přijetí následujícího usnesení 
Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou: 

6.2004/97ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad 
Sázavou v souladu s par. 85 písm. d) zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích schvaluje finanční spoluúčast Měs-
ta na navýšených nákladech při výstavbě tělocvičny 
o min. rozměru 43 x 23,6 x 9 m při VOŠ a ISŠ v Led-
či nad Sázavou v areálu Domova mládeže v Koželské 
ulici ve výši 5 mil. Kč v roce 2005 a 5 mil. Kč v ro-
ce 2006 za předpokladu uzavření dlouhodobé smlou-
vy s krajem Vysočina na možnost využívání tělocvič-
ny pro ledečské sportovce a veřejnost a za podmínky 
navrácení takto vložených prostředků v případě pro-
deje tělocvičny či převodu z kraje Vysočina na jiný 
subjekt. 

-sv-
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P O D Ě K O V A N Í 

panu Josefu Ptáčníkovi 
za obětavou práci pro město Ledeč n. S. 

UÝOOJ 
Stanislav Vrba 
starosta města 

Jaroslav Doležal 
místostarosta 

Zásahy ledečských hasičů 
• 13.1. Jednotka PS-Ledeč provedla uvolnění ucpané kanali-

zace v prodejně potravin Vital, kde hrozilo zaplavení skla-
du potravin odpadní vodou. 

• 20. 1. Nahlášen únik oleje po technické závadě na motoru 
autobusu v Kožlí na zastávce. Jednotka PS-Ledeč vzniklou 
olejovou skvrnu na ploše cca 5 m2 zasypala sorbentem a 
odklidila z vozovky. 

• 21.1. Jednotka provedla vyčerpání vody ze sklepa domku 
v Čechově ulici v Ledči. Voda vnikla do sklepa po vydat-
ném dešti a hasiči ji odčerpali ponorným kalovým čerpa-
dlem. 

• 25.1. Voda z tajícího sněhu zatopila sklad v prodejně potra-
vin v Ledči. Voda byla odčerpána opět pomocí ponorného 
kalového čerpadla. 

• 30. 1. V časných ranních hodinách byla nahlášena dopravní 
nehoda osobního vozidla se zraněním dvou osob na silni-
ci Ledeč - Kozlov. Jednotka vyjela s Jeepem. Po příjezdu 
na místo nehody hasiči zraněné vyprostili pomocí hydrau-
lického rozpínáku a předali záchranné službě. Poté vozidlo 
zajistili proti požáru. 

• 30. 1. KOPIS požádalo o vyproštění utonulé osoby v řece 
Sázavě v Dolní Březince. Po vyproštění osoby jednotkou 
PS-Světlá se jednotka PS-Ledeč vrátila na základnu. Na žá-
dost Policie byla jednotka PS-Ledeč povolána zpět k zajiš-
tění osvětlení místa nálezu z důvodu podezření z trestného 
činu. 

• 31.1. Jednotka v nočních hodinách 2x zasahovala při uvol-
nění komunikací od spadaných stromů vlivem větru a hus-
tého sněžení. 

V tomto období ještě 2x otevírala zabouchlý byt. 
Sbor dobrovolných hasičů v Ledči nad sázavou zve do svých 
řad mladé chlapce a dívky. Informace lze získat každý všední 
den na požární stanici v Ledči nad Sázavou do 15.00 hod. 

CENTRUM- DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
v Ledči nad Sázavou 

nabízí na letní prázdniny 
2005 

P Ř Í M Ě S T S K Ý 
T Á B O R 

pro děti od I. do 5. tříd v termínu 
od II. do 15. 7.2005 

CENA 600,- Kč. 
Činnost v příměstském táboře začíná obvykle 

v 8.30 hodin a končí zpravidla v 16 hodin. 
V případě celodenního výletu nebo odpolední 

činnosti mimo Ledeč jsou rodiče aktuálně infor-
mováni o příjezdu. 

Táborové činnosti se budou odvíjet od celo-
táborové hry Z pohádky do pohádky s krá-
lem Janem a čarodějem Zababou. 

Hlavní jídlo je zajištěno ve školní jídelně mimo 
dne, kdy budeme na celodenním výletě. 

Jeho cena, cena výletu, jízdné do okolí a výlo-
hy spojené s vlastním programem tvoří cenu tá-
bora. 

Přihlášky si vyzvednete v domě dětí a zde 
je také vyplněné odevzdáte a tábor zaplatíte. 
Další potřebné informace obdržíte na tel. čísle 
569 726 415. 

Vedoucí tábora Hana Veletová 
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PADESÁTILETÁ „ Z U S k a " 
Už padesát let mají děti Ledečska možnost se hudebně vzdělávat - před 

padesáti lety dne 9. února 1955 byla v Leděi nad Sázavou slavnostně otevře-
na Hudební škola. Její otevření bylo pro celé město mimořádnou událostí, 
zpřístupnění hudebního vzdělání dětem oceňovali jak tehdejší představitelé 
města, tak i ledeěští občané - ve školní kronice se dočítáme o mimořádném 
zájmu, který byl v prvních letech škole věnován. Uplynulo padesát let. Ná-
zev školy se několikrát změnil - z Hudební školy se nejprve stala Základní 
hudební škola, od r. 1961 Lidová škola umění a od r. 1990 Základní umělec-
ká škola. Poslání však zůstává: výchova a vzdělávání v uměleckých oborech, 
výchova kultivované, kreativní osobnosti se smyslem pro vše krásné. Daří se 
základní umělecké škole v Ledči n. S. tento záměr plnit? 

Školou prošla za dobu její existence spousta dětí. Z některých vyrostli re-
nomovaní umělci - někteří naši absolventi působí v České filharmonii, Sym-
fonickém orchestru Českého rozhlasu, pražské konzervatoři a dalších vý-
znamných hudebních institucích, další se stali nadšenými amatéry (vždyť 
Ledeč je množstvím amatérských hudebních skupin proslulá), několik ne-
dávných absolventů studuje na konzervatořích a školách s uměleckým zamě-
řením. Všichni mají jedno společné: jsou vnímavými, slušnými lidmi, a to 
je nejcennější. 

Padesátka v životě školy podobně jako v životě člověka je příležitostí 
k ohlédnutí, bilancování, oslavám. Jako ohlédnutí za padesátiletou historií 
školy se chystáme všem zájemcům nabídnout almanach mapující minulost 
a představující současnost školy. A na oslavách se sejdeme hned několikrát 
- budou probíhat prostřednictvím slavnostních představení a koncertů. 

První slavnostní koncert k oslavě 50. výročí vzniku ZUŠ se uskuteční 
v pátek 15. dubna 2005 v sále gymnázia a vystoupí v něm bývalí absolventi 
školy tubista Karel Malimánek, trumpetista Antonín Pecha, klarinetista Jan 
Brabec a houslisté Vlastimil Zeman a David Pleva. Jsme v kontaktu i s bý-
valými pedagogy školy, předpokládáme, že pozvání na tento koncert přijme 
paní uč. Hana Kosmáková-Punčochářová, pan uč. Josef Kučera, býv. ředitel 
školy pan Jaroslav Vilhelm, paní uč. Eva Běhalová, pan uč. Jaromír Holenda 
a další. Věříme, že chystaná slavnostní akce bude mimořádnou příležitostí 
pro bývalé žáky k setkání se svými někdejšími učiteli. O přesných termínech 
a místech konání všech akcí budeme včas informovat. 

Jana Laudátová 

P O Z V Á N K A 
D O DIVADLA! 

V pátek I I. března v 19 hodin 
se v ledečské synagoze uskuteční 
představení Divadla Dagmar Kar-
lovy Vary s názvem V poli mnoho 
bylin stojí... Herečka zmíněného 
divadla paní Jana Franková v tom-
to představení předvede scénické 
zpracování balad Karla Jaromíra 
Erbena Svatební košile, Štědrý den, 
Vrba a Záhořovo lože. 

Jana Franková, manželka ledeč-
ského rodáka Miloše Doležala, pů-
sobí v Městských divadlech praž-
ských, Realistickém divadle, Divadle 
Za branou, Divadle Za branou II., 
spolupracuje s Českým rozhlasem 
a BBC. 

Představení se uskuteční v rám-
ci oslav 50. výročí ZUŠ. Jsme rádi, 
že paní Jana Franková také obohatí 
výuku literárně-dramatického obo-
ru ZUŠ svojí odpolední návštěvou. 

První učitelé Hudební školy v Ledči n. S. Josef Kučera 
a Alexej Naumčík, ředitel školy. 
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První mistrovské utkání na ZS v Ledči n. S. 

Dne 29. 1.2005 bylo odehráno první utkání pelhřimovského okresního přeboru mezi HC Ledeč 
n. S. a HC Počátky. Domácí mužstvo po dobrém výkonu zvítězilo 9:2. 

Zápis do I . tř íd na ZŠ 
v Ledči nad Sázavou 
Ve dnech 21. a 22. ledna 2005 se na 

ZS v Ledči nad Sázavou uskutečnil zápis 
dětí do 1. tříd. 

V pátek 21.1. probíhal zápis od 14.00 
hodin do 17.30 hodin. V sobotu 22.1. byl 
zápis od 8.00 hodin do 10.00 hodin. Zá-
pis dětí do 1. tříd probíhal v budově Ko-
menského, kde jsou žáci 1. stupně ZŠ. 
V těchto 2 dnech bylo zapsáno 70 dětí, 
z toho 5 rodičů žádá pro své dítě odklad 
školní docházky. Ve srovnání s loňským 
rokem přišlo k zápisu méně dětí, ale loni 
žádalo 18 rodičů pro své dítě odklad 
školní docházky (loni u zápisu 81 dětí). 
I v našem městě se tedy potvrdil nepří-
znivý pokles populace, který je problé-
mem v celé naší republice. Přesto jsme 
rádi, že v září má do naší školy nastou-
pit 65 dětí. 

Díky tomu, že k zápisu přišlo méně 
dětí než loni a zapisovalo se ve 4 třídách, 
nemuseli rodiče s dětmi na zápis čekat. 
Třídy byly již tradičně velmi pěkně vy-
zdobeny a děti za svůj první velký výkon 
ve škole dostávaly spoustu dárečků. 

Některé pro ně vyrobili žáci 1. a 2. 
stupně, jiné jim věnovaly firmy - pexe-
so, barevné papíry, tužky, rozvrh hodin. 

Myslím, že letošní zápis dětí do 1. 
tříd proběhl na naší škole ve velmi klidné 
a pěkné atmosféře a děti odcházely ze 
školy s prvním velkým zážitkem. 

Za zdárný průběh zápisu patří podě-
kování všem učitelům, kteří se na přípra-
vě i realizaci této pro školu významné 
události podíleli. 

Poděkování patří i žákům, kteří pro 
budoucí prvňáčky zhotovili pěkné a za-
jímavé dárečky. Děkujeme také firmám, 
které poslaly zapisovaným dětem dáreč-
ky zdarma. 

Vedení ZŠ Ledeč nad Sázavou 

Přímo od ledu 
Ve středu večer v přestávce mezi hokeji náhle z ničeho nic vypnul chla-

dící kompresor. Ledová plocha vyžehlená rolbou přitom po chlazení pří-
mo volala. V chodbě se připravovali další zájemci o hokej. Obsluha při-
běhla k monitoru počítače, zírá nevěřícně na červené varovné hlášení: 
,, Unik čpavku!" 

,, Co teď? Co se děje? Čpavek by byl přeci cítit! Mám vyhlásit havá-
rii? Mám vyhnat hokejisty ven z chodby? Zavolám nejdřív dodavateli", 
napadlo obsluhu. Pan Verner zvedá telefon okamžitě: „Co? Čpavek? Ne-
smysl! To se musel počítač zbláznit, automatika pak vypíná kompresor 
a uzavírá chladící rozvody, zkus' zavolat Rossáky. " 

Dodavatel měření a regulace byl též okamžitě na příjmu a v obraze: 
„ To bude nějaká blbost. Resetujte systém, odpojte sondu, shoďte napájení 
a pak znova vše pozapínejte. Zkontrolujte též sondu u mantinelů. " 

Po sérii pokusů varovné hlášení zmizelo a kompresor se opět rozbíhá. 
Čpavek nikde cítit není. Ledová plocha se opět chladí. 

Co se vlastně stalo? Příčina byla prostá. Poruchu způsobila rolba. Je 
totiž na plyn. Při úpravě ledu podél mantinelů se výfukové plyny z moto-
ru rolby dostaly přímo k detekční sondě a ta zplodiny vyhodnotila jako 
čpavek. 

Banální příčina a jak dokázala prověřit bezpečnostní systém! Vida, jak 
to funguje. 

STUDENTSKÁ LETNÍ BRIGÁDA 
Zájemci o funkci oddílového vedoucího 

na Příměstském táboře 
organizovaném Domem dětí a mládeže 

hlaste se v CENTRU - DDM. 

Značka: Vek 18 let. 
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Vznik ledečské lávky 
Zaujala mne dvoj strana o ledečských 

mostech a i poznámka o lávce. Je to zá-
služný čin a jak vyplývá z napsaného, 
jsou v novodobých dějinách Ledče nad 
Sázavou velké mezery a bohužel pa-
mětníci odcházejí a nic napsáno nebylo 
a není. Srovnávám to s Pardubicemi, kde 
žiji již více nežli půl století, i se zdejším 
Klubem přátel Pardubicka s více jak tisí-
cem členů a dvouměsíčníkem Zprávy se 
stovkami článků a studií o městě a okre-
se. Vycházejí již 40 let. Na jejich obsahu 
se již dlouhá léta podílím jako člen re-
dakční rady. 

Tedy k lávce. Ačkoliv se to bude zdát 
neuvěřitelné, tato lávka vznikala od za-
čátku roku 1945 a také zanedlouho už 
začala sloužit veřejnosti. Důvod byl pro-
stý: válečná fronta se blížila k Ostravě 
a úřady (asi okresní úřad) spolu s měs-
tem uvažovaly o tom, že v případě váleč-
ných událostí by bezesporu mohlo dojít 
ke zničení či poškození ledečského mos-
tu. Aby dvě části města byly bez jakého-
koliv propojení, bylo nemyslitelné. Jak-
koliv se v této době nic nestavělo a vše 
bylo podřízeno totálnímu vedení války, 
určitě i okupační správa se musela podí-
let na tomto stavebním díle. Nepochybu-
ji, že v Okresním archivu v Havlíčkově 
Brodě musí být v jeho fondu písemností 
o tom nejeden doklad. 

Stavba byla podle mne zadána firmě 
Josef Urban, pila a podnikatelství sta-
veb v Ledči nad Sázavou. Protože jsme 
měli dlouhé uhelné prázdniny, bylo mezi 
námi - mládeží - dost času se zajímat 
o vše, co se v městě dělo. Předně jsem 
se chodil dívat, jak probíhají přípravy na 
stavbu. Nejprve se zhotovila provizorní 
lávka a k ní příchod z Poštovní ulice ko-
lem Hintnausovy vily a pak schůdky na 
silnici k sokolovně. Lávka byla z klád 
(podobně spojených jako vor), na nich 
pak „polštáře" z trámů a teprve pak po-
ložena prkna a zhotoveno zábradlí. Cho-
dilo se tedy po lávce jen několik málo 
desítek centimetrů nad proudící Sáza-

vou. A tato lávka byla v provozu právě 
v době, kdy u Smrdova (dnes Sázavky) 
vypustili partyzáni železniční cisterny 
s naftou. Tato se šířila po Sázavce a ve 
Světlé vlila do Sázavy. Asi za dva dny už 
byla v Ledči. Vor tenkrát účinkoval po-
malu jako dnes norná stěna a dnes by to 
byla bezesporu kolosální ekologická ka-
tastrofa. Tehdy to „vyšumělo" a v květnu 
už jen vzácně na břehu řeky bylo vidět 
mastné stopy. 

Mezitím jsem viděl z okna (bydleli 
jsme naproti Urbanově pile), že tam na 
katru řežou neobvykle dlouhé trámy. Na 
východní straně pily proto museli otevřít 
otvor, aby to mohli celé pořezat. Tak část 
trámu čněla ven až k ulici. Později jsem 
dodatečně zjistil, že to byly základní 
prvky klenuté konstrukce lávky. Součas-
ně na řece dělali podpěrný pilíř poblíže 
pravého břehu a nechtěl bych se mýlit, 
že tam zaráželi piloty. Posléze přivezli 
ony dlouhé trámy a na silnici u sokolov-
ny se počala montovat nosná konstrukce 
lávky. Jsem přesvědčen o tom, že plány 
navrhl sám pan Josef Urban, protože on 
tam u toho také býval. Stavbu řídil le-
dečský tesař a šikovný řemeslník Václav 
Růt. Bydlel s rodinou v domě v ulici nad 
Sibiří. Viděl a slyšel jsem, jak spolu ho-
vořili o postupu práce. Je možné, že tam 
dělal další šikovný tesař pan Krajíček 
z Vrbky. Udělali si jakési „kopyto", v ně-
mž tvarovali do oblouku trámy a dělali 
obě strany lávky tak, že každá měla trám 
dole a nahoře, mezi nimi z prken byla 
plná stěna. Měli tam i kovářskou výheň, 
protože spojování jednotlivých částí vy-
žadovalo kovové spoje. Když to vše bylo 
hotové i s pilířem, posléze vrátkem to 
celé na jakési konstrukci transportovali 
na pilíř (odborník nechť omluví nedo-
statky v mém technickém názvosloví). 
Když to tam bylo ustaveno, pak se tepr-
ve zhotovovala montáž propojení a za-
bezpečení konstrukce i prkenná podlaha. 
Práce šla od ruky a nechci se mýlit, že to 
trvalo pouze řádově týdny a lávka byla 

hotová. Jestli bylo nějaké slavnostní ote-
vírání, na to se již nepamatuji. Myslím 
si, že okupanti naprosto neměli v zájmu 
nějaké srazy českého občanstva či osla-
vu české práce a z druhé strany i česká 
samospráva nechtěla dráždit okupanty. 
Podle mne se přes řeku chodilo už v led-
nu 1945 a definitivní lávka byla snad už 
v březnu hotová. 

Ještě je potřeba napsat důležitou po-
známku. V uvedené době byla zima zi-
mou, bylo dostatek sněhu, mrzlo až praš-
tělo. V tomto počasí tedy dělali naši lidé 
a šikovní řemeslníci. Museli se tedy ohá-
nět, aby nezmrzli. Byl tam také nějaký 
ohýnek, kde si ohřívali ruce. 

Tolik vzpomínky na stavbu, které mně 
utkvěly v paměti, ale musím dodat, že to 
jsou vzpomínky kluka, kterému bylo 14 
let. Každopádně to byla pro Ledeč n. S. 
událost a divím se, proč kronikář ji neza-
znamenal. Určitě ještě nyní jsou v městě 
lidé - pamětníci, kteří by mohli doplnit 
výše napsané, popř. i opravit napsané. 
Pan Josef Urban už nežije dlouhá de-
sítiletí, jeho paní Božena žila ve Vrati-
slavicích nad Nisou, zemřela v září roku 
2004 v úctyhodném věku 96 let. Můj ka-
marád a syn Josefa Urbana Ing. Jaroslav 
Urban zemřel před lety v Liberci, ale žijí 
další dva synové. Kamarádili jsme spolu 
a s ním jsem chodíval se na stavbu dí-
vat. 

Když přišly květnové dny roku 1945, 
pak lávka už sloužila jako důležitá spoj-
nice přes řeku. Také posloužila přísluš-
níkům SS sídlícím v Popperově vile při 
útěku z města. Strhla se přitom přestřel-
ka a na české straně byl padlý dobro-
volník Sychrovský rodem z Chřenovic. 
Jeho čin je zvěčněn na pamětní desce 
(snad jediné v městě, která připomíná 
slavného rodáka či událost). 

V roce 1946 na sklonku zimy byla 
velká voda. To se musela část lávky de-
montovat, aby ji neodnesla voda. Byli se 
tam podívat chlapci a sledovali velkou 
vodu. Jak se to stalo, těžko nyní povědět, 
ale Mejstříkův chlapec, kterému jsme ří-
kali Kulíšek, snad z přílišné neopatrnosti 
spadl z lávky do vody. Kus ještě plaval, 
ale pak skončil pod vodou... Byla to dru-
há oběť lávky v necelém roce. 

Na rozloučenou odnášelo jeho rakev 
šest skautů. Fotografie z té smutné ces-
ty je uchována v první z pěti kronik le-
dečských Old-skautů, ve kterých jsou 
zachyceny všechny smutné i veselé pří-
běhy tak, jak je život přinášel. 

Tolik z mých vzpomínek na Ledeč 
a na milovanou řeku Sázavu po neuvě-
řitelných šedesáti letech. Snad alespoň 
někdo si to přečte a dozví se něco o le-
tech dávných a bohužel mnohdy nepo-
psaných. 

Dr. Miroslav Vostatek 
Old - skauti Ledeč n. S. 
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K A R T Á Č O V N A 
V L E D Č I N A D 

S Á Z A V O U 
Bezesporu jsem se zaradoval, když jsem nedávno na 

burze probíral hromádku starých obálek. Našel jsem 
tam i jednu z Ledče! Na ledečskou kartáčovnu se pa-
matuji a že patřila panu Moravcovi, to jsem také věděl. 
Toho pána jsem však nikdy neviděl a neznal ho. Také si 
pamatuji, že se této budově říkalo sirkárna. A opravdu 
kdysi se tam vyráběly zápalky. Když jsem se před léty 
kontaktoval se sběrateli zápalkových etiket, tak mně 
s lítosti psali, že ledečskou etiketu ve své sbírce nema-
jí a že je to vzácnost první kategorie. Mají zkušenos-
ti, když se v podobných budovách vyměňují podlahy, 
zpravidla se tam něco najde... Takže co kdyby? 

Ale ke kartáčovně. Patřila mezi několik málo malých 
průmyslových podniků ve městě, které přinášely míst-
ním lidem obživu. Jak je patrné, výrobky z kartáčovny 
se exportovaly. Firemní obálka zelené barvy přináší ne-
jednu zajímavou informaci. Předně je to razítko firmy 
(v překladu): 

RUDOLF MORAWETZ - První ledečská mechanic-
ká továrna na kartáče a štětce. LEDEČ n. S. C.S.R. 

Zákazník Oskar Mehlhorn&syn, působil ve měs-
tě Schmólln v Duryňsku. (Na mapě je východně od 
města Gery.) Zajímavé je, že kdosi kvůli rychlejšímu 
doručení donesl dopis na nádraží a hodil do schránky 
poštovní ambulance, která ho opatřila razítkem LE-
DEČKO -SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, -6. II. 38, VI (= 
18 hodin). 

A pak že se nedá i dnes objevit zajímavost, která se 
váže k historii Ledče nad Sázavou. 

RNDr. Miroslav Vostatek, Oldskauti Ledeč n. S. 

STROM ŽIVOTA 
2005 

MUŽI ŽENY Rok narozeni 

Mužů: 2922 
Žen: 2973 
Celkem: 5895 
Vysvěd.: x = 1 osoba 

Horajsová Jaroslava, 
evidence obyvatel, leden 2005 

Oskar Ifelilhorn & Sobu 

* 

Herren 

Prosím svědka 
dopravní nehody, 

která se stala ve čtvrtek 
3.2. kolem 14,30 hodin 

na Husově náměstí 
(naproti papírnictví). 
Jedná se o modrého 
formana a zeleného 

nissana. Své svědectví 
prosím oznamte 

na místní policii nebo 
na telefonním čísle 

723 352 439. 

Děkuji. 
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J i " L rodinný dům 
"DO ROKA A DO DNE... 

provádíme stavby domů na klíč 
stavební firma 
z Ledče n.Sázavou 

www.tost.cz 

mobil: 777 728 221, tel: 569 731 008 

z plastu, dřevo a hliníku 

Využijte mimořádné zimní slevy 
na výrobky z plastu a dřeva 
realizované v období LEDEN - BŘEZEN 2005 

PKS MONT a.s. 
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou 
tel: 566 697 310, fax: 566 697 393 
e-mail: obchod.mont@pks.cz 
Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001:2001 

www.pks.cz 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 
chodníky; zpevněné plochy 
parkoviště, pojezdové plochy 

provádíme pokládky zámkových dlažeb 

stavební firma 
z Ledče n.Sázavou 
www.tost.cz 

mobil: 777 728 221, tel: 569 731 008 

Zimní sleva! 
volejte zdarma 
8 0 0 2 3 OO 2 3 

BÍLÝ T U LI PÁN 
Tak je nazvána nová prodej-

na pro tvořivé zájemce, kterou 
najdete v Hrnčířích č. 40, pří-
mo proti schodům na Šeptou-
chov. Nabízíme různé druhy ba-
rev: na sklo, keramiku, saténovací, 
na vitráže, textil, hedvábí... Dále 
fixy na porcelán, kontury pro 
snadné vybarvení např. na skle 
i jiných materiálech. Ubrousky 
a potřeby pro ubrouskovou tech-
niku. Papírové provazy na výro-
bu květin. Ratan pro pletení ko-
šíků. Různé druhy papíru. Figurky 
z polystyrénu, plastu i skla, šep-
sovaná plátna, návody a nápady 
v brožurkách i knihách. Je jen na 
Vás, do čeho se pustíte! 

Po-Pá 900 - I200 1330 - 1700 

So 900 _ | 100 

7ěšíme se na Vaši návštěvu a rádi Vám 
nabídneme naše zboží! 

Koupím malou míchačku na jedno 
kolečko a kolébku na škoda 120. 
Tel. 569 721 820 (večer). 

ZTRATIL SE 
na Melechově kříženec vlčáka 
Mišu. Je jako poloviční vlčák s jiz-
vou na zadním levém stehně. In-
formace podejte laskavě na tel. 
603 971 406. 

LEVNĚ PRODÁM 
4měsíční koťata barmské kočky 
s PP, barva lila. 
Kontakt na tel.: 721 180 420. 

Nabízím pronájem nebytových 
prostor v centru Ledče n. S., cca 60 
m2 (tři místnosti). 
Kontakt: Tel. - 602 153 576 

TRAMPSKÉ HNUTÍ 
- FENOMÉN 

ČESKOSLOVENSKÉ 
REPUBLIKY 

Výzva pro všechny kamarády, 
kamarádky, osady i jednotlivce! 

Pro kamarády z Liberce, kteří 
mapují trampské dění ve výcho-
dočeském kraji, prosím pamětní-
ky i současníky z Ledče a okolí 
o příspěvky do fotoarchivu. 

(Vybrané snímky budou pou-
žity i pro ledečské kroniky.) 

Spojení-Tel.: 732 581 013 
Koníček 
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VZPOMÍNKA 
Bolestný pro 

nás navždy zů-
stane 29. leden. 
V tento den, 
před pěti lety, 
totiž zemřela 
manželka, naše 

drahá maminka - paní Marie Kav-
ková z Ledče n. S. Všem, kteří spolu 
s námi vzpomínají, děkujeme. 

Manžel a synové s rodinami 

Za Vladimírem Dufkem 
Dožil se sice úctyhodného věku 90 let, 

ale zdravotní potíže mu kalily poslední léta 
života. Poznal jsem ho před mnoha desítka-
mi let, když jako knihař pracoval u dědeč-
ka v tiskárně. Jezdíval tehdy denně lokálkou 
ze Světlé n. Sáz., kde žil s matkou. Rozuměl 
si s papírem i knihařským řemeslem, proto-
že denní provoz tiskárny potřeboval nesčet-
né jeho nařezávání, přípravu k tisku, po-
sléze mnohdy perforování, sešívání ruční 
i drátem, vázání i další včetně přípravy 
k expedici. Vazby knih tam dělal vzácněji, 
přesto o tehdejších dlouhých uhelných prázd-
ninách jsem v knihárně nejednou pomáhal. 
Nakonec to byl on, kdo mne tehdy jako klu-
ka naučil vázat knihy. Pak tiskárna skonči-
la vniveč a zaměstnanci se porůznu rozběh-
li. Za války nám však stačil vylíčit, jak kdesi 
u Moravských Budějovic viděl válečné letec-
ké souboje, z nichž šel strach. Posléze se spo-
lu se svojí paní do Ledče n. Sáz. přestěhoval 
a také zde skončil svoji dlouhou životni pouť 
pracovitého, tichého a milého člověka. Čest 
jeho památce! 

Dr. M. Vostatek 
Old skauti Ledeč n. S. 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 

70. narozeniny oslaví 
2. 2. Karlová Ladislava, Podolí 92 
17.2. Hradecký Antonín, 

Zahrádecká 1012 

75. narozeniny oslaví 
9. 2. Eiseltová Blanka, Stínadla 1097 
22. 2. Gygal František, Lovčen 321 
27. 2. Urbanová Vlasta, 

Na Pláckách 471 

90. narozeniny oslaví 
17. 2. Syrovátka Josef, Habrek 14 

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

Narozeni 
Tereza Jelínková 
Adam Dušek 

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

Zemřeli 
Sobol Jiří 
Merclová Růžena 
Nováková Ludmila 
Jindrová Augustina 
Pecha František 
Dufek Vladimír 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V BŘEZNU DO KINA! 

2. 3. BRIDGET JONESOVÁ: 
19.30 S rozumem v koncích 

Bridget se opět prodírá spletí trapasů 
a problémů. Je šťastná s vytouženým 
milencem Markem, ale záchvaty žárli-
vosti jí komplikují život. 

5. 3. KDYŽ SE SETMÍ 
19.30 Po vydařené akci si velký zloděj uží-

vá odpočinku v ostrovním ráji. Jeden 
agent FBI mu ale slíbil, že ho chytí za 
každou cenu. 

9. 3. DENÍK PRINCEZNY 2: 
19.30 Královské povinnosti 

Princezna Mia má nastoupit na trůn 
Genovie. Je tu ale jeden problém. Krá-
lovnou se nesmí stát neprovdaná žena. 

12.3. ÚŽASŇÁKOVI 
17.30 Animovaný film o rodině superhrdinů, 

kteří se snaží žít obyčejným rodinným 
životem, ale je-li potřeba, neváhají za-
chránit svět... 

16.3. MILENCI A VRAZI 
19.30 Adaptace Páralovy prózy. Děj se ode-

hrává v severočeské chemičce v sedm-
desátých a osmdesátých letech. 

19.3. OKRSEK 49 
19.30 Jaké to je být správným americkým 

hasičem, předvedou v tomto filmu Jo-
aquin Phoenix a John Travolta. 

23.3 . H O R E M P Á D E M 
19.30 Intimní příběhy několika lidí o osudo-

vém ztrácení a nalézání lásek, přátel-
ství, rodin, rodičů a dětí navzájem. 

26. 3. PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY 
19.30 Čady Heronovou vychovali její rodi-

če (zoologové) v africké buši. Čady 
si myslí, že o přežití ví vše. Ale zá-
kon džungle dostane nový rozměr, 
když doposud doma studující patnác-
tiletá dívka nastoupí na veřejnou střed-
ní školu... 

30.3 . ALEXANDER VELIKÝ 
19.30 Velkolepá historická sága mapuje ži-

vot odvážného a neúprosného dobyva-
tele Alexandra Velikého, který vytvořil 
nej větší starověké impérium. 

Přestože se v Ledči rodí stále méně 
dětí, tentokrát jsme na prvního občán-
ka letošního roku opravdu nemuseli če-
kat dlouho. Na Tři krále, tedy 6. ledna, 
přišel na svět Ledečák - Adam Dušek. 
O tom, že to je pěkný „macek" svědčí 
následující údaje: při porodu měřil 54 
cm a vážil 4,120 kg! Šestiletá Anetka 
se tak může starat o mladšího bráchu, 
ovšem jen do té doby, než jí v září za-
čne škola. 

Jméno Adam (první biblický člo-
věk) bylo už v hebrejštině symbolické, 
dá se vysvětlit jako Pozemšťan. Vzniklo 
z hebrejského názvu země, hlíny, prostě 
pozemského materiálu. Z tohoto osobní-
ho jména vzniklo i velmi rozšířené pří-
jmení, ale také řada úsloví - Adamovo 
jablko (lidově ohryzek v krku), Adamo-
vo dřevo = druh ebenu, začít od Adama, 
chodit v rouše Adamově, na sv. Adama 
= nikdy, zákon sv. Adama = manželství, 
Adamův syn = hříšný člověk ... 

A D A M JE P R V N Í 
Lidé narození ve znamení Kozoro-

ha, jako je Adam, bývají obdařeni stříz-
livým, praktickým uvažováním a řadí se 
k typům nesobeckým a společenským. 

Ať už to bude jméno prvního muže 
nebo vlastnosti Kozoroha, přejeme prv-

nímu občanovi narozenému v tomto roce 
v Ledči především pevné zdraví, šťastný 
a dlouhý život. Nechť radost a štěstí pro-
vází celou rodinu. 

ok 
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