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Starostenské ohlédnutí 
Začíná nám další rok jednadvacátého století. Čtyřku v letopočtu vystřídala pětka, 

popsaný kalendář 2004 skončil v koši, či v lepším případě v šuplíku. Byl kalendářem 
roku, který je hodnocen jako rok velkých živelných pohrom, voleb a politických změn. 
Padaly v něm totiž kroupy i vlády, volili jsme poslance do Evropy, Senátu i Kraje, mě-
nili se premiéři, prezidenti, hejtmani i starostové. Toto hodnocení je příznačné jak pro 
naši planetu, tak i pro naše město. 

Co nám, Ledečákům, uplynulý rok 
2004 přinesl? 

Leden jsme zahájili na Nový rok s 6019 
občany, sloučili jsme základní školy v jed-
nu, do prvních tříd se zapsalo 75 prvňáčků. 

Lnor b)l ve znamení změn na rad-
nici, schválili jsme též rozpočet města ve 
výši 62 milionů korun, a to vše v příznač-
ný den pětadvacátého! Sousto pro novináře 
a nástěnkáře. 

Březenzačal v prvém týdnu bujarými 
dětskými Šibřinkami, rozloučili jsme se 
se Standou Tejkalem, rozdali všem ženám 
na městském úřadě po růži a přečkali ve 
zdraví Dny zdraví. 

Duben proběhl při rekonstrukci ko-
munikace a parkovišť na Husově náměstí. 
Město navštívil ministr Urban, poslanec za 
ČSSD Zgarba a lidovečtí poslanci Kasal 
s Kalouskem. Ve státní kase se našly po-
třebné peníze na rekonstrukci mostu. Na 
hradě proběhla svatba v dešti. 

Květen pokračoval rekonstrukcí kana-
lizace a vozovky v Koželské ulici. Navští-
vil nás premiér Spidla, poklepal na základ-
ní kámen zimního stadionu a prohlédl si 
stacionář Petrklíč. Oslavili jsme svátek ma-
tek, v posázavském derby porazili Světlou, 
proběhla náročná výmalba kostela. 

Červen přinesl v předvečer voleb do 
Evropského parlamentu ničivou blesko-
vou povodeň, získali jsme dotaci na zimní 
stadion a zahájili jeho výstavbu. Likvido-
vali jsme a odstraňovali povodňové ško-
dy. Rekonstrukce kanalizace pokračovala 
na Husově náměstí. Provedli jsme první 
rozpočtovou změnu na 104 miliónů ko-
run a v obřadní síni rozdali maturitní vy-
svědčení. 

Červenec patřil tradičně Pivním slav-
nostem, ledečská kopaná oslavila 80 let, 
změnili jsme tajemníka městského úřa-
du, započali budovat provizorní most přes 
řeku Sázavu a vyhlásili veřejnou sbírku 
na pomoc po povodni, na které se sešlo 

635 876,41 korun. Mirek 
Kouba se vrátil na trenér-
skou lavičku ledečských fot-
balistů, na hrad filmaři a Tři 
mušketýři. 

Srpen - v době tropic-
kých veder nás navštívil 
hejtman Dohnal, v porotě 
soutěže Karuzošou zasedl 
i místopředseda poslanecké 
sněmovny Jan Kasal, sál le-
dečské sokolovny roztleskal 
Michal David pro Úsměv 
dětem, rozpočet města jsme 
navýšili na 132 miliónů ko-
run, ledečský hrad oživili pro 
změnu divadelníci, šermíři 

a otřásl jím rock. 
Září = katastrofa - uzavřený most, 

Čechova ulice, částečně i ulice Pivovar-
ská. Město bylo totálně neprůjezdné! Na-
víc jsme pokáceli lípu Svobody. Do toho 
k nám vrtulníkem přiletěli generálové Stef-
ka s Pažúrem a „stonožková" prezidentka 
paní Běla Gran - Jensen. Začali jsme ra-
ději uklízet město partou nezaměstnaných, 
opravili řadu místních komunikací. 

Říjen jsme zahájili otevřením nových 
webových stránek města a skončili předá-
ním krajské akce Odstranění škod po pří-
valových deštích na silnici III/Ol831 v Pi-
vovarské ulici. Navštívil nás europoslanec 
Rouček, delegace městské rady z německé-
ho Miinchbergu, ozelenili jsme hrad i měst-
ský rozpočet, který se zdvojnásobil a dosá-
hl hodnoty 135 miliónů korun. 

Listopad započal první den návštěvou 
ministra Paroubka, následně jsme volili do 
Senátu a Kraje, obdrželi jsme též hasičská 
vyznamenání, městem prošel veselý lampi-
ónový průvod, přestěhovali jsme úřad prá-
ce, získali jsme „evropský" grant na vybu-
dování metropolitní sítě. 

Prosinec - to byly žně! Prodali jsme 
společnost Nemocnice Ledeč - Háj za 8,1 
miliónů korun, postavili a předali do uží-
vání nový mostek přes Olešenský potok, 
zprovoznili opět ledečský most, dokon-
čili stavbu zimního stadionu a na Silves-
tra si zabruslili. Navýšili jsme rozpočet 
města na konečných a úctyhodných 150 

P Ř I P R A V O V A N É 
A K C E 
20. 1. 2005 

Slavnostní otevření zimního stadionu 
(termín a hodina budou upřesněny) 

26.1. 2005 - 10.00 hod. 
Tisková konference České zdravotní, 

a.s. Praha v nemocnici v Háji 

3. 2. 2005 - 13.00 hod. 
Masopustní průvod městem 

- sraz u MS Stínadla 

SLUŽBY 2005-2006 
Informační centrum připravuje 

třetí vydání katalogu ledečských fi-
rem, služeb a obchodů pod názvem 
SLUŽBY 2005-2006. Zájemci, kteří 
si přejí být v katalogu zveřejněni, se 
mohou přijít přihlásit do Informační-
ho centra, Husovo nám. 60. Přihlášky 
přijímáme do 28. ledna 2005. 

Cena jednoho inzerátu je 70,- Kč. 

Více informací na tel. číslech: 
569 721 471,731 156 912 

miliónů korun. Počet obyvatel však kle-
sl na 5915!! 

Takový je stručný přehled událostí roku 
2004. Někdo je vítal, někdo kritizoval, trou-
fám si však přes všechny nesnáze tento rok 
hodnotit jako údobí pro naše město vý-
znamné a úspěšné. 

Na prahu nového roku chci za tyto vý-
sledky poděkovat všem ledečským zastu-
pitelům a členům výborů, nejbližším spo-
lupracovníkům na radnici, pracovníkům 
Technických služeb a Domu s pečovatel-
skou službou, Městské knihovně, Informač-
nímu centru, učitelům a učitelkám na všech 
stupních škol, dodavatelům všech staveb-
ních prací realizovaných v našem městě 
i vám ledečským občanům, kteří jste s námi 
přečkali všechny ty trampoty a potíže spo-
jené s živelnou pohromou, uzavírkami, ob-
jížďkami a rušnou stavební činností. 

Do nového roku vám slibuji pokračovat 
v otevřeném a vstřícném jednání, v pracov-
ním nasazení, ve stálém poskytování infor-
mací v Ledečských novinách i na stránkách 
webových a hlavně ve snaze po zvelebová-
ní našeho krásného města. Přeji vám všem 
hodně štěstí, zdraví, pracovních, studijních 
i životních úspěchů, spokojenost v soukro-
mém a rodinném životě, životní elán a ve-
selou mysl. 

Stanislav Vrba, starosta města 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sá-
zavou konaného dne 6. prosince 2004 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písmeno o) záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
odvolává z funkce předsedy finančního výbo-
ru na jeho žádost pana Otto Vopěnku. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písmeno o) záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
odvolává z funkce člena finančního výboru'na 
jeho žádost pana Ing. Františka Slavíčka. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písmeno o) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění odvolává z funkce člena finančního 
výboru pana Ing. Vladimíra Molína, který 
byl 1.7.2004 jmenován do funkce tajemníka 
Městského úřadu Ledeč nad Sázavou. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písmeno o) a § 
117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění zvolilo předsedou finanční-
ho výboru člena zastupitelstva města pana 
Miroslava Koubu, r.č. 481010/179. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění schvaluje prodej části 
pozemku PK 286/1 a 286/2 v kat. území Ha-
brek o výměře cca 1.000 m2 (podle geome-
trického zaměření) panu Karlu Kopeckému, 
bytem Habrek čp. 2 a paní Aleně Zikmundo-
vé, bytem Habrek čp. 47 za cenu 15,- Kč/m2. 
Podmínkou prodeje je povinnost odměřit a po-
nechat dostatečnou rezervu z pozemku č. 286/ 
2 pro možné rozšíření stávající komunikace. 

• ZM v souladu s § 85 písm. k) zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se 
zástavním právem k bytu č. 2 v domě čp. 1035 
Stínadla v Ledči nad Sázavou na dobu 2 mě-
síců, kdy bude městský byt zaplacen z úvěru 
pana Leoše Rozenkranze u ČMPS a.s. a pově-
řuje starostu města podpisem kupní smlouvy 
se zástavním právem na prodej městského 
bytu pro pana Leoše Rozenkranze. 

• ZM schvaluje v souladu s § 85 písm.d) finanč-
ní spoluúčast Města na navýšených nákladech 
při výstavbě tělocvičny o min. rozměru 43 x 
23,6 x 9 m při VOŠ a ISŠS v Ledči nad Sá-
zavou v areálu Domova mládeže v Koželské 
ulici ve výši 5 mil. Kč v roce 2005 a 5 mil. Kč 
v roce 2006 za předpokladu uzavření dlouho-
dobé smlouvy s krajem Vysočina na možnost 
využívání tělocvičny pro ledečské sportovce 
a veřejnost a za podmínky navrácení takto 
vložených prostředků v případě prodeje tě-
locvičny či převodu z kraje Vysočina na jiný 
subjekt. 

• ZM v souladu s § 84 odst.2 písmeno f) záko-
na č. 128/2000 Sb. v platném znění schvaluje 
Smlouvu o převodu 100% obchodního podílu 
ve společnosti Nemocnice Ledeč - Háj, spol. 
s r.o. na společnost Česká zdravotní, a.s. Kate-
řinská 7/1526, Praha 2 IČ: 27125335. k termí-
nu 1. 1.2005. 

• ZM v souladu s § 85 písmeno c) zákona č. 128/ 
2000 Sb. v platném znění schvaluje Dodatek 
č. 10 smlouvy o zabezpečení požární ochrany 
ve městě Ledeč nad Sázavou, kterým se zava-
zuje poukázat do 30.4.2005 finanční příspěvek 
300 000 , - Kč HZS kraje Vysočina na vybu-
dování mycí plochy na požární stanici Ledeč 
nad Sázavou. 

• ZM v souladu s § 85 písmeno d) zákona č. 128/ 
2000 Sb. v platném znění schvaluje Smlouvu 
o sdružení finanční prostředků na akci „Re-
konstrukce mostu ev.č. 130-009 přes řeku Sá-
zavu v Ledči nad Sázavou - 2.stavba", která 
Město Ledeč nad Sázavou zavazuje k úhradě 
částky 3 252 204,- Kč vč. DPH do termínu 
15.6.2005 na účet kraje Vysočina. 

• ZM v souladu § 85 odst. b) zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
500.000,-- Kč Tenisovému klubu Ledeč nad 
Sázavou, Podolí čp. 1237, na úhradu nákladů 
spojených s obnovou tenisového areálu po ha-
várii opěrné zdi. 

• ZM projednalo Grantový program „LeNet 
VISK" a podle § 84, odstavec 1., zákona 128/ 
2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvalu-
je účast v grantovém programu LeNet VISK 
a schvaluje závazek profinancovat tento pro-
jekt. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje Přílohu č. 2 (Kalkulace skutečných 
nákladů roku 2003) Obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů ve městě Ledeč nad Sázavou v předlože-
ném znění. 

• ZM v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
schvaluje Přílohu č. 3 (Poplatek pro rok 2005) 
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů ve městě Ledeč nad 
Sázavou v předloženém znění. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje uzavření 
dodatku „Cenová příloha pro rok 2005" ke 
Smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2000 ve věci 
svozu a odstraňování komunálního odpadu s 
firmou QUAIL spol. s.r.o., Krajinská 44/10, 
370 01 České Budějovice. 

• ZM v souladu s § 85 písmeno j ) zákona č. 128/ 
2000 Sb.) o obcích v platném znění schvaluje 
přijetí dotace od Státního fondu životního pro-
středí ČR na opatření v rámci Programu péče 
o přírodní prostředí - dílčí program 3.1.9., 
„Sadové úpravy areálu nemocnice Háj u Led-
če nad Sázavou" ve výši 2.120.605,- Kč, což 
představuje 75 % celkových nákladů na akci. 
Přiznání dotace bylo potvrzeno rozhodnutím 
ministra životního prostředí ČR č. 05740432 
o poskytnutí finančních prostředků ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR - rozhodnutí 
ze dne 03. 11. 2004 pod č.j. 00902/SFŽP/D/ 
2004. 

• ZM v souladu s § 85 odstavce písmena j) zá-
kona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s 
firmou IG Ateliér spol. s r. o. Hřensko 89, 407 
17 Hřensko za částku 1.910.000 Kč. Předmě-
tem smlouvy je „Prováděcí projekt sanačních 
opatření pro zajištění bezpečnosti před ne-
nadálým vznikem skalních řícení v prosto-
rách skalních masívů Šeptouchov a Ledečský 
hrad" - provedení kompletní projektové doku-
mentace členěné dle položkových výměr, kte-
rá bude provedena v rozsahu, který odpovídá 
potřebám zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění. Podmínkou sou-
hlasu se smlouvou je její audit kvalitním práv-
níkem a ošetření obchodních rizik z projektu 
vyplývajících pro Město. 

• ZM v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje příspěvek 
ve výši 20.000,-- Kč na přeložku kabelového 
vedení poškozeného povodní v údolí Olešen-
ského potoka pod dno Olešenského potoka 
firmě UNO INTERIER, s.r.o. Ledeč nad Sá-
zavou, Pivovarská čp. 709. 

• ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
přijetí dotace ve výši 770.000,- Kč od kraje 
Vysočina na výplatu dávek sociální péče. 

• ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
přijetí dotace ve výši 8.000.000,- Kč od Mi-
nisterstva financí CR na akci „Sportovní cent-
rum - ledová plocha Ledeč nad Sázavou". 

• ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvalu-
je přijetí dotace ve výši 8.041,- Kč od kraje 
Vysočina k dotačnímu titulu „Program péče o 
krajinu". 

• ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
přijetí dotace ve výši 509.000,- Kč od kraje 
Vysočina na školství. 

• ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
přijetí dotace ve výši 48.815,- Kč od Úřadu 
práce Havlíčkův Brod na veřejně prospěšné 
práce. 

• ZM ukládá starostovi města panu Stanislavu 
Vrbovi připravit a dojednat koncept provozo-
vání Sportovního centra - ledová plocha Le-
deč nad Sázavou včetně personálního obsazení 
a návrhu provozního rozpočtu na rok 2005. 
Termín: 10. 1.2005 - předložit radě města. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou ko-
naného dne 15. prosince 2004 

• RM v souladu s § 103 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje Dodatek 
č.l ke smlouvě o převodu obchodního podí-
lu ve společnosti Nemocnice Ledeč - Háj, 
spol. s r.o., na základě kterého Město Ledeč 
nad Sázavou bez zbytečného odkladu složí do 
notářské úschovy peněžní prostředky ve výši 
500 000,- Kč na dobu jednoho roku pro případ 
nedoplatků vzniklých na základě kontrol pře-
váděné společnosti. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) záko-
na č.l28/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje nájemní smlouvu na pronájem bu-
dovy č.p. 675 - nemocnice Háj, postavené na 
pozemku pare.č.st. 732/1 společnosti Nemoc-
nice Ledeč - Háj, spol. s r.o. na dobu určitou 
do 31. 12. 2014. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových 
prostor na poliklinice společnosti Nemocni-
ce Ledeč - Háj, spol. s r.o. na dobu určitou do 
31. 12. 2014. 

• RM v souladu s § 103 zákona č.l28/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje pří-
spěvek 4.535,- Kč Svazu důchodců ČR - or-
ganizace Ledeč nad Sázavou na uhrazení 
nákladů na dopravu na divadelní představení 
dne 23.11.2004 do Pardubic. 

• RM v souladu s § 103 zákona č.l28/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje příspěvek 
12.700,- Kč Lyžařskému klubu Ledeč nad Sá-
zavou na provoz a údržbu lyžařského sporto-
viště na Melechově. 

• RJV1 v souladu s § 103 zákona č.l28/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje příspěvek 
10.000,- Kč paní Janě Krajíčkové na zřízení 
Chráněné dílny v Ledči nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění schvaluje nákup 
a položení podlahové krytiny pro zubní ambu-
lanci MUDr. Kočové v budově polikliniky. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění schvaluje provedení investiční akce -
plynofikace kotelny v budově polikliniky čp. 
450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou fir-
mou ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 odst.2 písmeno m) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném zně-
ní schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
TH 001/95 uzavřené s firmou ATOS spol.s.r.o. 
Ledeč nad Sázavou formou dodatku o 15 let, 
tedy do 31.12.2019. 

• RM v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
změnu Smlouvy o dílo č. 51/2004 uzavřené s 
firmou ATOS spol.s.r.o. Ledeč nad Sázavou 
ve věci financování akce „Sportovní centrum 
- ledová plocha Ledeč nad Sázavou" formou 
dodatku č. 2. 

• RM v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření Smlouvy o provádění služby v oblas-
ti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a po-
žární ochrany s panem Ing. Janem Adriánem, 
jako oprávněnou osobou. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytování služeb č. 11/ 
04 DD s firmou AQE Brno v.o.s. a pověřuje 
starostu města pana Stanislava Vrbu podpisem 
této smlouvy. 

• RM v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění schvaluje pronajmu-
tí bytu č. 1 - bezbariérový v domě čp. 1290 
v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou paní Jin-
dřišce Veletové, bytem Hněvkovice čp. 28, a 
to od 1. 1. 2005. pokud bude vydán souhlas 
posudkového lékaře kraje Vysočina, na dobu 
určitou do 31. 12. 2005. Rada města stanovuje 
smluvní nájemné ve výši 899,-- Kč měsíčně. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
jmenuje novým členem Komise pro občanské 
záležitosti pana Václava Vavřičku, nar. 1. 7. 
1950, trvale bytem Ledeč nad Sázavou, ul. 
Boženy Němcové čp. 751. 
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MOST O T E V Ř E N 
Ve středu 22. prosince 2004 byl slavnostně otevřen rekonstruovaný most přes 

nesl starosta města, pan Stanislav Vrba, projev, který citujeme v plné verzi. 

Dobrý den, vážení přátelé, 

sezvali jsme vás takto narychlo sem 
dnes proto, abychom čtyřnásobným 
přestříhnutím 11 metrové pásky zaháji-
li slavnostně provoz ledečského mostu 
a v předvánočním čase si tak nadělili pro 
Ledeč tolik potřebný dárek z železobeto-
nu a asfaltu. Jsme tu vesměs dospělí lidé 
a víme, jak to s vánočními dárky chodí, 
kolik stojí starostí, shánění, peněz a že 
se mnohdy pořizují až na poslední 
chvíli. Tak tomu bylo a stále ještě je i 
s tímto mostem. Potřeba jeho rekon-
strukce byla po generace tématem 
našich předchůdců, již desetiletí tato 
stavba z roku 1926 nevyhovovala 
potřebám stále rostoucího dopravní-
ho provozu. Vždyť nosnost původ-
ního mostu byla omezena na 32 tun, 
šířka vozovky nedosahovala pěti 
metrů, chodníky po obou stranách 
mostu byly úzké, provoz na mostě 
nebezpečný, osvětlení nedostatečné. 
Dnes již s úsměvem mohu vzpome-
nout na situaci z dnešního léta, kdy 
při návštěvě pana hejtmana jsme pro-
cházeli s místostarostou Doležalem po 
ledečském mostě a zdůvodňovali panu 
Dohnalovi naléhavost a potřebu rekon-
strukce této komunikace právě ve chvíli, 
kdy kolem projíždějící dodávka narazila 
zrcátkem do levačky našeho místostaros-
ty a ten málem uštědřil hejtmanovi po-
hlavek. To se zde opravdu stalo 12. srpna 
letošního roku. O tři týdny později 1. září 
2004 jsme most uzavřeli a dnes, po pou-
hých třech měsících a 22 dnech, je most 
opět průjezdný. Za tak krátkou dobu nám 
most pěkně zesílil, unese dnes až 80 tun, 
jeho vozovka se o 1,5 m rozšířila, chod-
ník po směru toku je o 3/4 metru širší 
a mnohem bezpečnější. Komu za tento 
vánoční dárek poděkovat? 

V prvé řadě mému předchůdci na 
radnici, panu Karlu Urbanovi, který zá-
měr rekonstrukce mostu a přilehlých 
komunikací dohodl a prosadil. Dále fir-
mě TRANSCONSULT Hradec Králové, 
která akci projekčně již v roce 2002 při-

pravila - z dnešního setkání se nám po-
zvaní zástupci omluvili. 

Hlavní díky však patří zde stojícímu 
poslanci Ing. Petru Zgarbovi z ČSSD, je-
hož zásluhou se potřebné prostředky na 
realizaci investiční akce dostaly do stát-
ního rozpočtu 2004 a v dubnu t.r. přes 
Státní fond dopravní infrastruktury byly 
opět za intervence Petra Zgarby přiděle-
ny kraji Vysočina, majiteli mostu a ko-
munikace 11/150, která naším městem 
prochází. 

Vedení kraje Vysočina pak patří díky 
za to, že se po naší březnové výzvě zhos-
tilo dobře role investora a v panu Fran-
tišku Munduchovi a Ing. Janu Prokšovi 
našlo opravdu vhodné a zdatné osoby 
pro řízení této náročné stavby. Náročné 
nejen pro generálního dodavatele firmu 
Dopravní a inženýrské stavitelství Brno 
a jejího stavbyvedoucího pana Vladimí-
ra Petráka, kterým tímto též děkuji, ale 
především pro řadu subdodavatelů, ze 
kterých zaslouží poděkovat hlavně firmě 
Mostní a pozemní stavby Pardubice, rea-
lizátorovi rekonstrukčních prácí na mos-
tě a ledečské firmě EVOS-HYDRO, kte-
rá se zasloužila o rekonstrukci přilehlých 
ulic, kanalizace, chodníků a vybudování 
objízdné trasy. 

Výstavbu mostu provázela nervozi-
ta, dohady a pochybnosti. Uzavřít frek-
ventovaný průjezd Ledči na téměř čtyři 
měsíce byla velká troufalost. Původní 
časový plán však uvažoval s devíti mě-
síční uzavírkou. Toto maximální zkráce-

řeku Sázavu. Při této příležitosti před-

ní doby uzavírky je hlavním úspěchem 

celé akce. 
Mnohý z vás sice i dnes může namít-

nout, kdyby vám nepřálo počasí, byli 
byste v koncích, bez mostu, bez předvá-
nočních maškarád a proslovů. Ale, jak ří-
kají sportovci, štěstí přeje připraveným, 
a tato akce byla přes řadu problémů při-
pravena dobře. Společně jsme ji, mys-
lím, zvládli taky dobře. 

Díky všem, na které jsem snad ve 
svém výčtu opomněl. Díky mostní-

mu provizoriu, že ten nápor přeži-
lo, díky mému tatínkovi, který tam 
nahoře nade mnou drží ochrannou 
ruku, díky přátelům od novin, kteří 
nám po dobu výstavby fandili, díky 
Ledečákům, že ta strádání, omezení 
a nejistoty bez většího reptání pře-
čkali. Nový most přes řeku Sázavu 
tu může dalších 80 let připomínat 
zásluhy a výkony vás všech. 

K přestřihnutí slavnostní pásky 
máme připravenou čtveřici nůžek. 
Za investora se jich uchopí radní 
Kraje Vysočina pan Václav Kodet, 
za generálního dodavatele firmu 

D.I.S. Brno vedoucí střediska pan Ro-
man Grones, Fond dopravní infrastruk-
tury zastoupí poslanec Ing. Petr Zgar-
ba a poslední nůžky zbydou na mne. Po 
přestřihnutí pásky společně nasedneme 
do zde připraveného auta a přejedeme 
po mostě k radnici, kde je pro pozvané 
hosty připraveno malé pohoštění. 

zde podél zelených ostrůvků a chodníků 
sloupky s řetězy, vyzvat k trvanlivějšímu 
vodorovnému značení přechodů plasto-
vými nástřiky. Dokončíme zatím stále 
odkrytý chodník v ulici Koželská i chod-
níky v ulici Pivovarská a podpoříme zá-
měr Správy a údržby silnic o rekonstruk-
ci povrchu vozovky v ulici Koželská od 
Husova sboru k areálu ČSAD. Po těchto 
úpravách a dokončovacích pracích bude 
průjezd naším městem po komunikaci II/ 
150 komplet opraven a okolí této komu-
nikace též zkrášleno. 

-sv-

Most přes řeku Sázavu v Ledči nad 
Sázavou byl rozhodnutím odboru do-
pravy MěU Světlá n. S. předán dne 
22. prosince 2004 do předčasného uží-
vání až do kolaudace, která proběhne 
v květnu příštího roku. Stavba mostu 
tedy není ukončena a dílo není předá-
no. Zbývá dokončit ještě řadu prací, ve 
kterých bude dodavatel pokračovat v jar-
ních měsících 2005. Jedná se o: 

- demontáž ocelových konzol a bednění 
pod mostem 

- oprava spodní stavby mostu 

!o zbylo na jaro 
- zaústění kanalizačních svodů 
- nátěr zábradlí 
- úprava povrchu chodníků na mostě 
- úprava vstupů do sousedních objektů 
- vodorovné dopravní značení 
- instalace hydrologické stanice 
- terénní a vegetační úpravy 
- kamenné obklady schodišť a ramp 
- prohlídka a případné opravy objektů 

poškozených stavbou 
- opravy případných vad a nedodělků 

Na jaře též chceme dokončit úpravy 
zeleně na Husově náměstí, instalovat 
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Z H ISTORIE LEDE 

Rok 1700 
Nejstarší vyobrazení Ledče je malba v Thunov-

ském letohrádku, kde se také poprvé objevuje pře-
mostění řeky Sázavy. Byl lokalizován v místech 
dnešní pekárny U Dymáků a na druhé straně ústil 
pod dnešními schody na hrad. Uprostřed tohoto mos-
tu stála dřevěná socha Panny Marie, která se při vel-
ké povodni v roce 1714, kdy byl tento most stržen, 
dostala až do Týnce nad Sázavou. Zde byla vylovena 
a dodnes má své místo ve zdejším kostele. 

Rok 1801 
Po velké povodni roku 1714 byl postaven provi-

zorní dřevěný most, situovaný do stejných míst jako 
předcházející. Most je takto zobrazen na rytině J. K. 
Volfa. Rytina pochází z roku 1801, jsou tu před dře-
věným mostem patrné ledolamy, které měly chránit 
dřevěné mostní pilíře před dalšími pohromami. 

Rok 1879 
Jedna z nej starších fotografií Ledče zobrazuje dře-

věný most, tentokráte už na kamenných pilířích. Ani 
tentokrát se jeho lokalita ještě neměnila. Tedy z ná-
městí kolem dnešního „růžového domu" a na pravém 
břehu ústil u dnešního „azylového domu". Zajíma-
vostí ještě je, že fotografie kromě mostu zobrazuje 
i hrad, a to ještě před velkým požárem. 

Rok 1893 
Slavnostní otevření nového železného mostu bylo 

18. června 1893. Tato raritní fotografie zobrazuje ješ-
tě mosty dva, a to starý dřevěný z původních výcho-
zích míst (zbourán byl až v roce 1895) a most nový. 
Ten už je železný na dvou kamenných pilířích. Sní-
mek také zachycuje ještě původní nízkou střechu 
věže kostela. 
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ČSKÝCH M O S T Ů 

Zvýšené nároky na dopravu ve 
dvacátých letech minulého století 
si vyžádaly další úpravy přemostě-
ní, především zpevnění a rozšíře-
ní stávajícího mostu. V roce 1924 
byla železná konstrukce mostu 
provizorně přemístěna na dřevě-
né pilíře (i dnes při nízkém stavu 
vody jsou tyto pilíře ještě patrné), 
aby se mohlo začít s výstavbou že-
lezobetonového mostu. 

Rok 1924 

Rok 1926 
Nový železobetonový most 

byl slavnostně otevřen 21. května 
1926. Jeho parametry byly násle-
dující: Pro větší nosnost byl po-
staven uprostřed třetí nosný pilíř, 
délka byla 60 m a průměrná výška 
vozovky nad hladinou byla 5,40 
m. Na tehdejší dobu to byl most 
s největší nosností v celém Posá-
zaví. Při velkých státních mané-
vrech v roce 1934 byla přes něj 
přepravována nej těžší vojenská 
technika - tanky a těžké dělostře-
lectvo. Obdobnou zátěž prodělal 
v roce 1945 při přejezdech němec-
kých a sovětských konvojů. 

LÁVKA 
Kromě hlavního mostu sloužila lidem pro přechod přes řeku Sázavu i dřevěná lávka u sokolovny. Datum zaháje-

ní i dokončení není z kronik patrný, zřejmě byla postavena někdy v třicátých letech minulého století. Tato lávka byla 
silně poškozena při odchodu ledu na jaře roku 1956. Po těžkých poškozeních ledovými krami musela být vyřazena 
z provozu a později úplně rozebrána. Ještě v listopadu téhož roku dochází k zahájení stavby nové lávky u sokolovny, 
která už byla budována z předpjatého betonu podle návrhu místního stavitele Josefa Boudníka. Stavba byla dokonče-
na v červnu roku 1958 a od té doby nepřetržitě slouží veřejnosti. 

V roce 1956 byla postavena také lávka pod nádražím, která byla určena pro zkrácení cesty hlavně zaměstnancům 
tehdejšího nového strojírenského podniku Kovofiniš. 

Vzhledem k tomu, že o těchto lávkách není známo mnoho podrobností ani jejich fotodokumentace, prosím veřejnost 
o spolupráci a kdyby někdo ve svých domácích archivech pro tento účel našel fotografie či kresby, rád bych je zdoku-
mentoval a založil do archivu místní kroniky. 
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Návrh umístění parkovacích stání na našich sídlištních útvarech 
Rada města Ledeč nad Sázavou 

dne 4. 10. 2004 schválila zpracová-
ní projektové dokumentace „Sadové 
úpravy sídliště Na Rámech a Stína-
dla v Ledči nad Sázavou" projekto-
vým ateliérem Irena Dundychová, 
Sadovnictví a krajinářství Havlíčkův 
Brod. Jedná se o aktualizaci projek-
tové dokumentace z roku 1995, která 
byla zpracována Výzkumným ústa-
vem okrasného zahradnictví v Prů-
honicích. Neinformovaného čitatele 
těchto řádků jistě napadne následu-
jící otázka. Proč se zeleň na našich 
sídlištích nezačala zlep-
šovat podle již dávno 
zpracovaného projektu? 
Důvod je prostý, nedo-
statek finančních pro-
středků v městském roz-
počtu. Každoročně od 
roku 1996 bývalý odbor 
životního prostředí ná-
rokoval přidělení pro-
středků do kapitoly, aby 
mohla být zahájena re-
generace zeleně na obou 
sídlištích. Bohužel fi-
nanční situace města ni-
kdy neumožnila vyčlenit 
jednorázově 12 milionů Kč a začít 
celkovou rekonstrukci zeleně, a tak 
se postupovalo pouze v dílčích kro-
cích. Tyto kroky spočívaly v tom, že 
v souladu s projektovou dokumenta-
cí z roku 1995 se odstraňovaly su-
ché, nemocné a nevhodné dřeviny 
a byla provedena výsadba u domů 
č.p. 1035 a 1036. 

Ten, kdo sleduje dění v našem 
městě, pak jistě dobře ví, že na úze-
mí města bylo od roku 1999 realizo-
váno několik projektů, které se tý-
kaly obnovy a údržby zeleně, byly 
vysázeny desetitisíce keřů a ošetře-
ny stovky stromů za značné finanč-
ní prostředky. Pro osvěžení paměti 
si dovolíme připomenout jednotli-
vé větší akce „Regenerace lesopar-
ku Šeptouchov", „Obnova zeleně 
u hradu v Ledči nad Sázavou", které 
jsou již zrealizované a celkový ná-
klad na ně byl 8 milionů Kč. V ro-
ce 2005 a 2006 se budou provádět 
rozsáhlé výsadby v areálu nemoc-
nice Háj a na Husově náměstí v cel-
kové hodnotě 4 miliony Kč. V tuto 
chvíli si asi každý řekne: „Tak vida, 
jinde to šlo, jen na těch sídlištích 
ne!" Proč to vlastně jinde fungovalo 
a naše město investovalo do lesopar-
ku a okolí ledečského hradu? A zase 
ty peníze! Na obě výše uvedené akce 
totiž Státní fond životního prostře-

dí ČR vypsal dotační tituly a naše 
město získalo 80% dotaci, stejná je 
i situace u nemocnice Háj a Husova 
náměstí. 

Zpět ke zpracování projektové 
dokumentace „Sadové úpravy síd-
liště Na Rámech a Stínadla v Led-
či nad Sázavou". Jak jsme napsa-
li výše, projektová dokumentace 
z roku 1995, která byla zpracová-
na Výzkumným ústavem okrasného 
zahradnictví v Průhonicích, neby-
la kvůli nedostatku finančních pro-
středků do dnešní doby realizována. 

Vzhledem k desetiletému odstupu 
od zpracování dokumentace je tře-
ba tento projekt z větší části přepra-
covat a provést novou inventarizaci 
dřevin. Na tuto akci je teprve až v ro-
ce 2005 možno využít nově zřizova-
ný dotační titul „Program regenerace 
panelových sídlišť", který vyhlašu-
je Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR. V rámci tohoto dotačního titu-
lu lze žádat o dotace na úpravu ve-
řejných prostranství včetně sanace, 
výsadbu vzrostlých stromů a za-
travnění ploch, sanace stávajících 
a zřizování dětských hřišť, vybudová-
ní parkových a odpočinkových ploch 
s lavičkami a v neposlední řadě také 
na vybudování odstavných a parko-
vacích stání. Nevratná účelová dotace 
je až do výše 70 % rozpočtových ná-
kladů na jednotlivé úpravy. 

Obyvatelé sídliště nejlépe zna-
jí situaci ve svém okolí, a proto 
byl dán k veřejné diskusi materiál 
„NÁVRH UMÍSTĚNÍ PARKOVA-
CÍCH STÁNÍ". Podle našeho názo-
ru stavebně technické řešení obou 
sídlištních útvarů (umístění pane-
lových domů v bezprostřední blíz-
kosti a úzké obslužné komunikace) 
prakticky již neumožňuje vybudo-
vání většího počtu parkovacích stání 
z hygienických a dalších důvodů. 
Pro zachování pohody zde bydlících 

občanů by bylo nepochybně vhod-
nější všechny plochy osázet zelení 
a větší záchytné parkoviště situovat 
mimo zástavbu. V této souvislosti 
byla diskutována dvě místa a to loka-
lita vedle kotelny (proti domům č.p. 
1035 a 1036), která naráží na značné 
finanční nároky majitelů pozemků, 
a lokalita mezi komunikací vedou-
cí na Habrek - pod domy č.p. 1084 
až 1091, která je náročná svým sta-
vebně technickým řešením. Z toho-
to důvodu byla provedena pochůzka 
po sídlišti a bylo navrženo několik 

míst, kde by případná 
malá parkoviště moh-
la být umístěna. Gene-
rální projektant navrže-
ná místa konzultoval se 
specializovanou firmou 
z Havlíčkova Brodu 
(HB Projekt), která ce-
lou řadu lokalit, s ohle-
dem na technické poža-
davky dopravy, z návrhu 
vyřadila. Na základě této 
konzultace vznikl „NÁ-
VRH", který je předklá-
dán občanům přilehlých 
domů k diskusi, kdy mo-

hou svoje námitky a podněty uplatnit 
do 30. 1. 2005. V praxi to znamená, 
že k tomuto návrhu se dosud nevy-
jadřovala Krajská hygienická sta-
nice, ani nikdo z dotčených orgánů 
státní správy, návrh není projekčně 
rozpracován, není tedy nikým od-
souhlasen! Občané dostávají jako 
první šanci se k němu vyjádřit. Po-
kud občané projeví zájem, pak bude 
nejpozději během měsíce března při-
zvána projekční firma a záměry bu-
dou prodiskutovány. 

Pokud občané vysloví kategoric-
ký nesouhlas s budováním parko-
višť, respektive pokud dotčené or-
gány státní neodsouhlasí místa pro 
parkoviště a v závěru následně celý 
projekt, pak pravděpodobně dojde 
k ozelenění těchto ploch. 

A závěrem mi dovolte trochu za-
žertovat. Lidé na našem sídlišti jsou 
v mnoha věcech názorově rozdě-
leni. V jedné věci jsou asi zajedno 
a to v tom, že na sídlišti jsou potřeb-
ná parkovací stání, která musí být 
umístěna tak, aby k nim mohli co 
nejpohodlněji a co nej kratší cestou 
dojít, nebyla před okny jejich domu, 
jako vhodnější místo se vždy jeví lo-
kalita před vedlejším domem. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru výstavby, územního 

plánování a životního prostředí 
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O SLUŠNOSTI PODRUHÉ 
Když jsem na začátku loňského roku psal příspěvek O sluš-

nosti {LN číslo 2, strana 17), předpokládal jsem odezvu přede-
vším od kompetentních míst. Dá se říci, že policie i řada spo-
luobčanů si apel především na nesprávné parkování vzala za 
své {situace se opravdu zlepšila) a vstřícný krok se čekal také 
od místní radnice. Čekali jsme sice téměř rok, ale KROK stojí 
opravdu za to! Obyvatelé sídliště na Stínadlech tak dostali dá-
rek od místního životního prostředí v podobě letáčku, kde jsou 
navržena nová parkovací místa {letáčky z nějaké hloupé inicia-
tivy zmizely během dvou dnů). Zatímco v jiných sídlech si své 
životní prostředí úzkostlivě chrání, místní postup je zcela opač-
ný. Navrhovaná parkoviště jsou situovaná přímo do sídlištní 
„návsi", a to tak, že z valné části využívají dětská zákoutí nebo 
jsou v bezprostřední blízkosti vchodů do domů i dětských hřišť, 
padnout budou muset zřejmě i další vzrostlé stromy. Nehledě 
na to, že tato „velkorysá" parkoviště budou potřebovat nové 
příjezdové komunikace. Na to, že se tu za čtvrtstoletí existence 
tohoto sídliště neudělalo z hlediska zkulturnění životního pro-
středí vůbec nic {snad jen pár odůvodněně pokácených stromů, 
zlikvidovaných pískovišť a kamenných sedáků), je tento návrh 
jistě raritou v celém kraji. 

Vůbec nezlehčuji potřebu parkovacích ploch. I když po-
pravdě řečeno v časech před zmíněnými pětadvaceti lety už ve 
většině rodin automobil byl také, a to se mezitím v přilehlých 
prostorách postavil nezanedbatelný počet garáží. Nároky lidí 

oprávněně stoupají, hledejme přízeň i tady, ale ne za součas-
nou cenu navrhovatele zmiňovaných parkovišť. Trpělivost a in-
vence jistě přinesou řešení, která budou vyhovovat všem, pře-
devším pak obyvatelům tohoto sídliště. Na celém návrhu mě 
pak asi nejvíce zaráží povrchnost a neprofesionalita. Z velké 
části také laxnost lidí, kterých se problém bezprostředně dotý-
ká {strhanéplánky, nesouhlasné reptání na ulici). Přivítal bych, 
kdyby tento návrh zapadl a m y se konečně dočkali příjemného, 
zeleného bydlení {jak slibuje jiný návrh), které si stárnoucí po-
pulace této ledečské lokality zaslouží. 

Tedy vězte, vážení spoluobčané, že se vám snadno může 
stát, že už v létě si nebudete moct otevřít okno {natož vyvět-
rat lůžkoviny - dosud tu trčí věšáky na prádlo, což je opravdu 
pikantní), že vaše děti bez dozoru nemohou vystrčit nos - na-
tož mičudu, že se budete muset smířit s tím, že bez uspávacího 
prášku nezamhouříte oka, ž e se jednoho rána probudíte a bu-
dete prostě bydlet v depu. I když se z tohoto pekla budete chtít 
stěhovat, musíte počítat s tím, že vaše panelová nemovitost 
bude jen ztěží prodejná. 

Ještě k závěrečnému žertu z výše uvedeného článku od pana 
kolegy Ing. Dvořáka {který mě tedy zrovna moc nerozkuckal). 
On to vlastně ani žert není — pan kolega problém prostě podstr-
čil pod jiná okna. Veselejší by mi připadalo, kdyby podobnou 
taškařici vyvedl ve svém rodném sídle. 

O. Kubát - obyvatel stínadelského sídliště 

Př 
N o v i n y H a v l í č k o b r o d s k a Vysoči -

na o t i sk ly d n e 4. l edna 2 0 0 5 č l ánek 
v e d o u c í h o r edak to ra p a n a Jaros la-
va Š v a n d y v e s loupku „ p o d kůži", 
který v á m rádi p ř i n á š í m e v p ů v o d -
n í m znění : 

Pravdivé informace 
Přelom roku je nejvhodnější k po-

souzení toho, co se vykonalo neje-
nom v celostátním měřítku. Ať vzpo-
mínám, jak vzpomínám, tak těch 
nesplněných slibů je přece o něco 
více, než těch splněných. Dávno jsou 
zapomenuty četné volební sliby i na 
úrovni měst a obcí v regionu. Zazní-

č e t l i j s m e za 
vají slova nejen o nedostatku pe-
něz, ale také o objektivních potížích 
a podobně. Na druhou stranu v Ledči 
nad Sázavou v uplynulém roce se při 
tiskových besedách otevřeně a hlav-
ně pravdivě hovořilo o všech problé-
mech, ale představitelé radnice ne-
brečeli a pro rozvoj města udělali 
maximum. A tak v Ledči nad Sáza-
vou mají nejen zimní stadion za více 
než 30 milionů korun, ale i širší most 
přes Sázavu, nové náměstí i ulice. 
Možná k tomu přispělo i nezakrývání 
potíží před sdělovacími prostředky, 
které tak pravdivě informovaly i ob-
čany města, kteří například problé-

my s dopravou snášeli bez reptání. 
Bohužel, jedná se o světlou výjim-
ku. V četných podnicích, společnos-
tech i na radnicích neodpoví odpo-
vědný ředitel, předseda, prezident 
společnosti nebo starosta či vedou-
cí odboru, ale pouze loajální tisková 
mluvčí bez odpovědnosti a mnohdy, 
i podle mých poznatků, špatně infor-
movaná. V Ledči vždy s novináři ho-
voří starosta nebo jeho zástupce, tis-
kového mluvku zde nevedou, ale jak 

je vidět, ke škodě to není, spíše nao-
pak. K občanům se dostanou žádané 
a pravdivě informace. 

j.svanda@vysocina.vlp.cz 

OBYVATELSTVO LEDČE V ROCE 2004 
CELKOVÝ POČET OBYVATEL 
k 31.12.2004: 5902 (2926 M,2976 Ž) 
Počet přihlášených osob k trvalému pobytu: 83 (42 M, 41 Z) 
Počet narozených dětí: 34 (14 M, 20 Ž) 
Počet odhlášených osob: 159 (68 M, 91 Ž) 
Počet úmrtí: 73 (43 M, 30 Ž) 
Počet změn pobytu ve městě: 105 (53 M, 52 Ž) 
Sňatky: 42 
Rozvody: 15 
Počet branců - ročník 1986: 54 
Počet vydaných povolávacích rozkazů: 15 
Počet žádostí o zrušení údaje o MTP: 14 
Poskytnutí informací z informačního 
systému+údajů o TP: 37 
Počet vydaných potvrzení o trval, pobytu: 140 
Počet přijatých žádostí o vydání OP: 1297 
Počet vydaných OP: 1275 
Počet přijatých žádostí o vydání CP: 713 
Počet vydaných CP: 687 
Počet vydaných potvrzení o OP: 277 
Vybrané správní poplatky 
- evidence obyvatel: Kč 7 810,-
-CP + OP: Kč 127 550,- (převod - MěÚ Světlá n. S.) 
Výběr správních poplatků - městská tržnice 16 x 

Informační centrum Hrad Ledeč nad Sázavou 
Vás zve na vyprávění z 

E X P E D I C E A R A R A T 
V sobotu dne 12. 2. 2005 v 17 hod. 

se v ledečské synagoze uskuteční přednáška o náročné, 
ale o to zajímavější expedici do východního Turecka 

pod horu Ararat v západním Kurdistánu. 

Pan Milan Kruliš z Vlašimi, který je častým 
účastníkem zájezdů a expedic do zemí „Blízkého Východu" 

bude vyprávět nejen o způsobu cestování, 
krásách přírody, archeologii a životě v kurdských vesnicích, 
ale také o kultuře a raném křesťanství v Turecké Arménii 

a kolébce monoteizmu v nejjižnější části Turecka. 

Vyprávění obohatí za kytarového doprovodu 
Petra Ochová a Eliška Srncová. 

Vstupné dobrovolné 
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Zásahy ledečských hasičů 
• 1.12. Dopravní nehoda směr Ledeč -

Hněvkovice. Jednalo se o osobní au-
tomobil Š-Favorit zapadlý v příkopu. 
Hasiči zabezpečili vozidlo proti požá-
ru. 

• 9. 12. Na PS byla oznámena plo-
voucí ropná skvrna na vodní hladi-
ně na Olešenském potoce. Jednotka 
po výjezdu a průzkumu v délce asi 
1 km žádný zdroj znečištění neobjevila 
a proto se vrátila zpět na stanici. 

• 10.12. Hasiči vyjeli na vyvrácený 
strom v toku řeky Sázavy, kde hrozi-
lo vytvoření bariéry na vodním toku. 
Pomocí člunuRAFT a C A S - 1 6 byl 
strom z vody vytažen. 

• 14. 12. Jednotka vyjela na dopravní 
nehodu na Heroldovo nábřeží pod 
viadukt, kde řidič nákladního vozi-
dla Liaz nedobrzdil a zezadu prudce 
narazil do vozidla Tatra. Jednotka za-
bezpečila vozidla proti požáru, přivo-
lala lékařskou pomoc na ošetření řidi-
če a po zdokumentování nehody byl 
proveden úklid vozovky. 

• 17. 12. Na PS Ledeč oznámilo KO-
PIS Jihlava vlčáka na ledě na řece 
Sázavě. Po přivolání majitele byl pes 
vysvobozen. Téhož dne jednotka ote-
vírala vchodové dveře, kde byl zalo-
men klíč v zámku v ul. Na Žižkově. 

• 19. 12. Dopravní nehoda bez zraně-
ní se udála v 02.30 hod v osadě Ha-
brek. Zde jednotka vyprošťovala vo-
zidlo zapadlé v příkopu. Další událost 
nastala v Pavlíkově, kde se jednalo 
o spadlý strom přes vozovku po do-
pravní nehodě. Jednotka strom poře-
zala a z vozovky odstranila. 

• 22. 12. Jednotka odstraňovala ram-
pouchy ohrožující chodce a projíždě-
jící vozidla pod železničním viaduk-
tem v Pivovarské ulici. 

• 25. 12. KOPIS Jihlava oznámilo za-
padlé vozidlo nad obcí Habrek, které-
mu hrozilo převrácení. Pomocí CAS-
16 a navijáku bylo osobní vozidlo 
vyproštěno. 

V cestovních kancelářích 
vládne LÉTO 

Přestože podle kalendáře by měl 
vládnout leden mrazem a sněhem, větši-
na cestovních kanceláří představila svoji 
nabídku na rok 2005. Kromě tradičních 
pobytů u moře nebo na horách a širokého 
spektra poznávacích zájezdů se stále více 
rozšiřuje nabídka pobytů s určitým za-
měřením. Jak nám řekl majitel ledečské 
cestovní agentury NONA Ing. Jaroslav 
Novák, zejména programy pro seniory, 
dítě nebo junior zdarma, lázeňské poby-
ty ve spojení se slevou prvního momen-
tu, která může být až 13% a poskytuje se 
od ledna do března, činí nákup zájezdu 
v časném termínu zajímavým. Neméně 
zajímavá může být cena pro skupiny, 
která se dá použít již pro 15 osob. 

J.N. 

OBNOVA ZELENĚ U HRADU 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Obnova zeleně u hradu v Ledči nad Sázavou byla prováděná na pozemcích: ppč. 
2439, 2445, 2446, 2438/1, 2443, 2442, 2485, 2441, 2440, 2435/1, 2444 a 2481 v ka-
tastrálním území Ledeč nad Sázavou. Na základě výzvy Městského úřadu Ledeč nad 
Sázavou provedli pracovníci AOPK ČR středisko Havlíčkův Brod posouzení dokon-
čení realizace výše uvedené akce, financované za podpory ze SFŽP ČR - Program 
péče o přírodní prostření, dílčí program 3.1.2. Dle smlouvy se SFŽP ČR č. 09630131 
o poskytnutí podpory, sepsané v květnu 2002, byla našemu městu poskytnuta státní 
podpora, která byla stanovena na základě rozpočtu dodavatelské odborné firmy vybra-
né ve výběrovém řízení a představovala osmdesátiprocentní dotaci na realizaci akce 
„Obnova zeleně u hradu v Ledči nad Sázavou".Celková realizační cena představuje 
částku cca 3 miliony Kč. 

V období od března 2002 do října 2004 byla dodavatelskou firmou Ekoimpex 
Pelhřimov realizována navržená regenerační opatření, vyplývající z projektové do-
kumentace, zpraco-
až července 2001 Ire-
dovnictví a krajinářství, 
borné spolupráce s Ing. 
CSC., autorizovaným 
a krajinářskou tvorbu, 
jinářské tvorby Průho-

Předmětem podpory 
jených s obnovou zele-
nad Sázavou spočíva-
nemocných nebo jinak 
nevhodných náletových 
a keřů pro stabilizaci 

vané v průběhu května 
nou Dundychovou, Sa-
Havlíčkův Brod za od-
Drahoslavem Šonským, 
architektem pro zahradní 
Ateliér zahradní a kra-
nice. 
byla úhrada nákladů spo-
ně v okolí hradu v Ledči 
jící v odstranění dřevin 
poškozených, odstranění 
dřevin a výsadby stromů 
svahů. Celkem bylo vy-

sázeno 30 ks listnatých stromů a 11371 ks keřů, dle specifikace a růstových parametrů 
uvedených v projektové dokumentaci. 

V rámci konzervačních opatření bylo ošetřeno 76 ks vzrostlých vytypovaných stro-
mů. V průběhu realizace akce došlo k vážným změnám zdravotního stavu ošetřované-
ho stromu Carpinus betulus. Strom následně odumřel a musel být z důvodů provoz-
ní bezpečnosti pokácen. Stavebně-technické úpravy ploch a některé práce v prostoru 
hradu nebyly předmětem žádosti o finanční podporu ze SFŽP ČR a žadatel je hradil 
z vlastních zdrojů. V průběhu realizace akce „Obnova zeleně u hradu v Ledči nad Sá-
zavou" byly pravidelně konány kontrolní dny a sledován postup navržených prací 
v souladu s projektovou dokumentací. 

Ledečský hrad je jedinečnou kulturní památkou. Okolní plochy doplňují význam-
nost tohoto místa svojí vysokou přípovědnou a ekologickou hodnotou. Hrad a jeho 
okolí je důležitou součástí životního prostředí města a slouží především k častě rekre-
aci a relaxaci občanům a návštěvníků města. Obnova zeleně v okolí ledečského hradu 
výrazně přispěla k využitelnosti tohoto místa širokou veřejností a došlo k výraznému 
posílení toho dominantního a prestižního objektu města. 

Závěrem lze konstatovat, že veškeré práce byly provedeny v souladu s projektovou 
dokumentací, na dobré úrovni a odpovídají harmonogramu prací. Akce „Obnova zele-
ně u hradu v Ledči nad Sázavou" splnila účel a lze ji považovat za dokončenou. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí 

Skutečnost , k t e r á by m o h l a stát z a z m í n k u 
Začátkem roku 2005 ukončuje svoji činnost kiosek Mlejn v Ledči nad Sázavou. Je 

nesporné, že se jednalo o jedinečný kulturní stánek a o ojedinělý prostor, který posky-
toval zázemí většině známých i méně známých místních hudebních skupin a skupině 
historického šermu Notorix Denatur. 

Veškeré hudební formace, které kdy v kiosku Mlejn vystoupily, mají svůj specific-
ký styl, který nelze snadno zařadit do stávajících konvenčních hudebních proudů. Tím 
byla vyplněna nyní doufejme dočasně vzniklá mezera v místním kulturním prostředí 
tvořená alternativní scénou. 

Tato společenská a hudební kulturní oblast v době provozu kiosku Mlejn, a právě 
díky jemu, nabyla rozměru, který je ve srovnání s jinými obdobnými městy ojedinělý. 

Doufejme, že ledečští příznivci alternativní kultury se v budoucnu neuchýlí k pou-
hé její pasivní konzumaci prostřednictvím pořadů ČT 2 a ČR Vltava, nýbrž budou dále 
aktivně pokračovat ve vlastní tvorbě, pro své místní publikum a tím participovat na 
ucelené různorodosti a mnohosti forem zdejší kultury. 

S pozdravem a přáním Pour feliciter 2005 
Daniel Horký 
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Zápis dětí do I. tříd ZŠ 
pro školní rok 2005/2006 

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2005/2006 Základní školy v Ledči nad Sá-
zavou se uskuteční 21. ledna a 22. ledna 2005 v budově školy v Komenského 
ulici. 

V pátek 21. ledna 2005 bude zápis probíhat v době od 14.00 hod. do 17.30 
hodin, v sobotu 22. ledna 2005 v době od 8.00 hod. do 10.00 hodin. 

Do Základní školy v Ledči nad Sázavou se zapisují děti z Ledče nad Sázavou 
a těchto obcí: 

Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, Hamry, Ostrov, Hradec, Horní Hradec, 
Kozlov, Olešná, Leština, Sychrov, Sačany, Kříže, Bělá, Jedlá, Dobrá Voda, 
Chřenovice, Trpišovice, Koňkovice, Rejčkov a přilehlé osady, Kouty, Bojiště, 
Veliká, Vilémovice, Pavlov, Bohumilice, Sechov, Přemilovsko, Hlohov, Pro-
síčka, Nezdín, Kamenná Lhota. 

K zápisu se dostaví jeden z rodičů s dítětem, které do 1.9.2005 dovrší 6 let věku. 
Výjimečně mohou být zapsány i děti mladší. K zápisu je třeba rodný list dítěte 
a občanský průkaz jednoho z rodičů. 

Jaroslav Kosprd, ředitel ZŠ 

Stonožka ze ZŠ 
v Ledči nad Sázavou 

VYHLAŠUJE F I N A N Č N Í 
SBÍRKU 

pro děti, které ztratily rodi-
če při přírodní katastrofě 

v Asii. 

Příspěvky můžete odevzdat 
v ZŠ v Nádražní ulici od 

12. I .do 27. 1.2005 
v pracovních dnech od 8.1 5 

do 15.00 hodin. 

Věříme, že podle svých 
možností pomůžete. 

Děkují stonožkové děti. 

Vánoční betlém 
Dne 13. prosince 2004 proběhl na II. stupni Základní školy v Ledči nad Sázavou projek-

tový den na téma „Vánoční betlém". 
V každé třídě byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější betlém, a tak se všichni činili. Vyrá-

běly se betlémy různých velikostí a motivů. Třídami procházela porota v čele s panem ře-
ditelem a několika učiteli, která hodnotila vyrobené betlémy. Rozhodování nebylo snadné, 
a tak nakonec zvítězili všichni. 

Betlémy byly přeneseny do pracovny výtvarné výchovy, kde je povolen přístup veřej-
nosti, zejména malým návštěvníkům z prvního stupně. Tento projektový den byl velmi zda-
řilý a všichni se těší na další. 

Markéta Brzoňová, Jana Vebrová, IX.E 

Školní družina ve školním roce 2005-2006 
Rádi bychom touto cestou upozornili rodiče a jejich 

děti, že mohou i v následujícím školním roce využít na-
bídky školní družiny při ZŠ v Ledči n.S., která umožňuje 
všem dětem od 1. do 5. třídy včetně, naplňovat a využívat 
volný čas a to nejenom v době, kdy jsou rodiče v zaměst-
nání nebo když děti čekají na své dopravní prostředky. 

Provoz ŠD je každodenně ráno od 6.45 hod. do 8.00 
hod. a odpoledne vždy po skončení vyučování (děti jsou 
námi přebírány) do 16.30 hod. až 17.15 hod. - podle po-
žadavků dojíždějících dětí. 

Všechny děti si mohou vybrat z naší nabídky pro ně 
zajímavou a prospěšnou zájmovou činnost v následují-
cích kroužcích: 

- sportovní kroužek 
- gymnastika, atletika, míčové hry, flórbal, cyklistika 
- výlety na kolech, jóga, zdravotní tělesná výchova, 

stolní tenis 
- jazykový kroužek - německý a anglický - výuka 

hravou formou 

- výtvarný kroužek, pracovní kroužek, divadelní 
kroužek, novinářský kroužek, vaření 

- oblíbené hry na počítačích 
- celoroční otužování v sauně 

V každém měsíci pak připravujeme pro děti společ-
né akce jako jsou poznávací zájezdy, zájezdy do divadel 
a na plavání, turistické výlety do okolí, sportovní soutě-
že, kulturní a společenské akce (módní přehlídka, bingo, 
soutěž o nej lepšího kluka, besídky, karnevaly, zábavná 
odpoledne, tábornická činnost s ohýnky. 

Přihlášky budou Vašim dětem rozdány při zahájení 
školního roku, jinak je možné nás kontaktovat kdykoliv 
i v průběhu školního roku. Dle Vyhlášky MěU je vybírán 
poplatek na celý školní rok 160,- Kč. 

Na Vaše děti, které přijdou mezi nás, se již těší za vy-
chovatelky ŠD 

Jarmila Palánová 

Vánoce u nás ve škole 
Dne 16. 12. 2004 proběhl na I. stupni Základní školy v Ledči nad Sázavou projek-

tový den na téma „Vánoce u nás ve škole". 
V úvodu dne seznámila slečna Jana Kubátová žáky s tradičními vánočními zvyky. 
Poté se žáci přesunuli z tělocvičny do svých tříd, které se po zbytek vyučování pro-

měnily v „pracovní dílny". Zde vznikla celá řada krásných vánočních výrobků a dár-
ků, kterými si žáci vyzdobili své třídy a chodby. 

V závěru dne proběhla prohlídka jednotlivých tříd, kdy měli všichni možnost oce-
nit dovednost a fantazii svých spolužáků. 

Za kolektiv učitelů I. st. ZŠ v Ledči nad Sázavou Dana Tůmová 
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I. PLES HÁZENKÁŘŮ 
pátek 4 .2 . 2005 20.00 hod 

Hostinec U Ulrichů 
Hněvkovice 

rezervace vstupenek na 
honza.drapela@tiscali.cz 

nebo 602 171 566 

Bohatá tombola!! 
Kyvadlovka!! 

i f / v r I • -W Vazem rodíce, 
výbor oddílu kopané si Vás dovolu-

je požádat o finanční příspěvek na mož-
nost aktivního vyžití Vašeho syna v od-
díle kopané TJ Kovofiniš Ledeč n. S. pro 
kalendářní rok 2005 ve výši 400,- Kč. 
Tento příspěvek bude použit na částeč-
nou úhradu nákladů spojených s činnos-
tí oddílu. 

Pro Vaši informaci uvádíme rozhodující 
položky z rozpočtu: 
160.000,- Kč dopravné k utkáním, 
z toho: 80.000,- Kč muži (2 družstva) 

80.000,- Kč mládež 
(6 družstev) 

90.000,- Kč úhrady rozhodčích, 
z toho: 55.000,-Kč muži 

35.000,- Kč mládež 
140.000,- Kč náklady na údržbu hřiště, 
elektrika, voda, praní dresů, 
z toho: 35.000,-Kč muži 

105.000,- Kč mládež 
30.000,- Kč oprava a nákup dresů, míčů, 
limonád, 
z toho: 15.000,- Kč muži 

15.000,- Kč mládež 
20.000,- Kč ostatní náklady 
(školení trenérů, účast na aktivech 
ČMFS, tělocvična atd.) 

Z těchto základních údajů vyplývá, že 
rozpočet mládežnické kopané představu-
je částku pohybující se kolem 240.000,-
Kč ročně. Při počtu 6 družstev, tj. cca 
100 hráčů, kteří hrají či trénují v oddíle 
kopané, vycházejí náklady na jednoho 
člena mládeže cca 2400,- Kč/rok. 

Z výše uvedeného je patrné, že by 
rodiče přispívali částkou cca do 20%. 
Ostatní náklady se snaží výbor oddílu 
kopané zabezpečit sponzorskými dary. 

Výběrem příspěvku za oddíl kopané 
je pověřen pan Karel Hrůša s termínem 
do 15. 2. 2005. Na přijaté peníze bude 
vystaven příjmový doklad. 

Vážení rodiče, v případě, že se nepo-
daří získat od Vás příspěvky, bude prav-
děpodobně omezen mládežnický fot-
bal v Ledči n. S. Věříme, že společným 
snažením toho nedopustíme. Pro příklad 
uvádíme příspěvky v okolních oddílech, 
jako např. Havlíčkův Brod - 2.000,- Kč, 
Humpolec - 1.000,- Kč, Světlá nad Sá-
zavou - 600,- Kč. 

TJ Kovofiniš 

Hodnocení kopané v Ledči - podzim 2004 
„ A " družstvo mužů 

Po předešlé sezoně, kdy mužstvo zachránilo krajský přebor, byl cíl pro nové obdo-
bí jasný - opět jen záchrana v soutěži. Z mužstva odešli zkušení hráči - V. Pechanec 
a M. Pecha, nahradili je M. Tvrdík, J. Kubát a V. Junek. 

Příprava byla zahájena v polovině července, s tréninky třikrát týdně. Byly sjednány 
i přátelské zápasy. Protože však probíhaly dovolené, nebylo v silách dostat mužstvo 
na tyto zápasy pohromadě, tedy v pravděpodobných sestavách, ve kterých by se hrály 
mistrovské zápasy. Fakticky se kompletní mužstvo sešlo pohromadě až v prvním mis-
trovském zápase proti H. Brodu. Už v přípravě bylo vidět, že mužstvo nemá vyšší am-
bice pro danou soutěž, než udržení a čeká ho hodně práce, aby to vůbec zvládlo. 

V přípravě bylo sehráno 8 zápasů, z toho jsme pouze lx vyhráli, 2x remizovali 
a 5x prohráli. Skóre 6:23 naznačilo naši střeleckou potenci, a to tím spíš, že jsme hrá-
li s oddíly nižších tříd. Nepřesvědčivé výsledky pokračovaly i v mistrovské soutě-
ži. Herní projev se sice zlepšoval, ale střelecká nemohoucnost a individuální chyby 
v obraně nás stály body. Pravdou je, že ani brankáři se v klíčových momentech nepo-
dařilo mužstvo podržet. Výsledkem podzimního snažení je naše 12. místo, 11 bodů, 
tři výhry, dvě remízy, osm prohraných zápasů, skóre 12:21. Přesto by takové ukaza-
tele byly i po skončení sezony zárukou toho, že by Ledeč měla zajištěnu účast v kra-
ji i nadále. 

Statistiky 
Nejvíce tréninků absolvoval M. Procházka a L. Hauser - 36, M. Pokorný - 33, 

J. Šťastný, F. Milichovský, R. Šulc, Jeřábek - 28, J. Vykouřil - 26, T.Vávra, J. Boček -
24. Pouze 3 hráči se přiblížili k docházce 80 % a 11 hráčů má docházku pod 50 %! To 
je varující jak pro hráče, tak i pro výbor (čeho vlastně chceme dosáhnout?). 

Zápasy 
Nejvíce odehrál T. Vávra J. Šťastný, M. Geher, M. Tvrdík, F. Milichovský a T.Dvo-

řák. 

NEJČASTĚJŠÍ SESTAVA 
T. Vávra, T. Geher, P. Jelínek, J. Šťastný, V. Junek, M. Geher, M. Tvrdík, M. Pro-

cházka, T, Dvořák, F. Milichovský, M. Pokorný. Dále v mistrovských zápasech nastu-
povali J. Vykouřil, J. Kubát, R. Šulc, P. Šimek, J. Boček, P. Janů. 

Do mužstva se vrátil Víťa Pechanec, který naskočil okamžitě do hry a bylo to znát. 
Ještě se stačil zapsat do listiny střelců proti Žirovnici. Nejvyšší výhra s Třebíčí 4:0, 
nejvyšší prohra v Náměšti 0:4. Nejhorší zápas doma s V. Meziříčím, kdy nás popravil 
rozhodčí Kučerík a zároveň se nejvíce projevila naše střelecká nemohoucnost, protože 
šance jsme nedokázali proměnit a vzadu jsme chybovali. Nejlepší doma s Třebíčí, kdy 
jsme se chytili i střelecky. Nejhorší máme první poločasy se skóre 1:11, druhý poločas 
pak aktivní skóre 11:10. Nejvíce gólů jsme dostali mezi 70.-85. minutou - 7, mezi 30.-
40. minutou - 5, mezi 1.-12. minutou - 3. Góly vstřelené za celý 1. poločas - 1, mezi 
50.-63. minutou - 4,mezi 77.-90. minutou - 5. 

Z tohoto lze usoudit, že s fyzickou kondicí jsme v průměru krajského přeboru, ale 
herní soustředěnost a herní kázeň nám chybí. První poločas, dokud má soupeř sílu, se 
vůbec neumíme prosadit - chybí herní vyzrálost. Toto jsem porovnal i s dalšími muž-
stvy, která obdržené i vstřelené branky mají rovnoměrněji rozdělené. 

Nejlepším střelcem mužstva je F. Milichovský. Který se trefil 4x, M. Pokorný 3x, 
Dvořák 2x, M. Procházka lx, V. Pechanec lx, M.Geher lx. Na množství nahraných 
bodů se projevilo i poměrně hodně zraněných hráčů - J. Kubát, P. Jelínek, P Janů, 
M. Pokorný, R. Zika, R. Šulc, V. Junek. Celkově jsme velmi měkké mužstvo a nemá-
me důraz v osobních soubojích, to často dostává soupeře psychicky nahoru. Z někte-
rých zákroků, které si soupeř dovolí, vnikají i zranění. 

Přes tuto kritiku je nutné všem hráčům poděkovat a musíme si vzájemně slíbit, že 
v nadcházejících bojích tomu dáme každý trochu něco navíc! Přidáme ze svého JÁ, 
a to v přístupu k tréninkům i zápasům. Potom budu věřit, že bychom nemuseli mít 
„záchranářské" starosti a že i pro další roky zachováme krajský přebor v Ledči nad 
Sázavou. 

M. Kouba 

FOTBALOVÝ KLUB HUMPOLEC 
ZIMNÍTURNAJ 2005 

9. ledna 12:30 h VĚTRNÝ JENÍKOV - LEDEČ 
18. ledna 12:30 h LEDEČ - ČEJOV 
22. ledna 14:30 h PACOV-LEDEČ 
29. ledna 12:30 h HUMPOLEC dor. - LEDEČ 

6. února 14:30 h LEDEČ - JIŘICE 
13. února 12:30 h LÍPA-LEDEČ 
19. února 14:00 h HUMPOLEC - LEDEČ (umělá tráva Čáslav) 
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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 

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 

WWW.CKZDENEKVACEK.cz 

Vážení přátelé, 
cestovní kancelář ing. Zdeňka Vacka zahajuje 

prodej zájezdů letní sezóny 2005. 
Všechny akce mají místo nástupu i vý-

stupu ve Světlé n. S., Havl. Brodě i Jihlavě 
a vztahuje se na ně v plném rozsahu po-
vinné smluvní pojištění ve smyslu zákona 
č. 159/1999 Sb.! 

Výhody dlouhodobé spolupráce se za-
hraničními partnery nám umožňují udr-
žet ceny sezóny 2005 na úrovni loňského 
roku. Výrazné slevy pro děti v chorvat-
ských hotelích a apartmánech. 

Při úhradě plné ceny zájezdu do kon-
ce ledna 2005 poskytujeme u každé po-
bytové akce polodenní fakultativní výlet 
zdarma. 

Už v minulé sezóně se osvědčila zvýhodně-
ná nabídka komplexního pojištění u České po-
jišťovny, a. s. 

Kam nás zavedou letošní poznávací zá-
jezdy? 

Z hlavních akcí jmenujme cestu do Ho-
landska (20.-24. 5. 2005, Kč 4 480), do Paříže 
(18.-22. 5. 2005, Kč 3 880), Německa a Švý-
carska (25.-29. 5. 2005, Kč 4 580) a Švýcarska 
(7 . - I I . 9.2005, Kč 5 480). 

Všechny pobytové zájezdy můžete absol-
vovat naším autobusem, při vlastní dopravě lze 
sjednat také další termíny! 

IT Á L I E - Převážně čtyřlůžkové apartmá-
ny v osvědčeném letovisku Gatteo a Mare, leží-
cím poblíž Rimini. Již 15. sezóna! Týdenní pobyty 
v apartmánech a bungalovech skrytých v chlad-
ném stínu vzrostlé zeleně v kvalitně zařízeném 
kempu, asi 350 m od moře. 

Termíny a ceny: 
18.-26. 6. 2005 (Kč 2 780), 25. 6.-3. 7. 2005 

(Kč 3 380) a 2.-10. 7.2005 (Kč 3 580). 
Tyto ceny zahrnují ubytování, vstup do bazé-

nů a na kulturní akce v areálu kempu, dva výlety 
do Ravenny, Rimini a San Marina, pojištění úrazo-
vé a proti krachu CK, služby průvodce. Za auto-
bus příplatek Kč I 550. 

C H O R V A T S K O - Krásná krajina, 
průzračné moře, hezké ubytování, chutná stra-
va a bohatá nabídka procházek a výletů - to jsou 
hlavní lákadla. Hotely s polopenzí a soukromé 
apartmány na Crikvenicko -Vinodolské riviéře, 
a to v letoviskách Kraljevica, Crikvenica, Selce 
a Novi Vinodolski. 

Pokud pojedete autobusem (tam a zpět za 
Kč I 450), nabízíme týdenní pobyty s odjezdy 
10., 17. a 24. června, I., 8. a 15. července, 19. 
a 26. srpna 2005. Za pobyt ve dvoulůžkovém po-
koji s vlastním příslušenstvím a polopenzí každý 
zaplatíte od Kč 5 380 do maximálních Kč 7 580 
(ve vrcholné sezóně). 

Ještě výhodnější je bohatá nabídka soukro-
mých apartmánů, které nabízejí překvapivě kom-
fortní služby při malé vzdálenosti od moře a níz-
kých cenách - již od Kč 2 680 za osobu a týden. 
Lze zajistit i větší apartmány pro levné ubytování 
větších rodin či přátel. 

Zvláštní ceny pro děti! 
Všechny ceny zahrnují ubytování (v hotelích 

i polopenzi), dále lázeňskou taxu, služby průvod-
ce, pojištění úrazové a proti krachu CK! 

Podrobnější informace získáte 
na tel. a faxovém čísle 569 456 655 

mobilu 6 0 3 929 776 nebo 732 250 720 
WWW.CKZDENEKVACEK.CZ 

Na shledání s Vámi se těší rodinná CK 
ing. Zdeněk Vacek, Dolní Březinka 73,582 91 
Světlá nad Sázavou 

Zimní sleva! 
volejte zdarma 
800 23 00 23 

Brněnská 126/38,591 39 Žďár nad Sázavou 
tel: 566 6#7 310, fax: 568 607 393 

Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001:2001 

Specialista no okno, dveře o stěny 
z plastu, dřeva a hliníku 

Využijte mimořádné zimní slevy 
na výrobky z plastu a dřeva 
realizované v období LEDEN - BŘEZEN 2005 
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Malé ohlédnutí 
Rok 2004 byl opět rokem voleb-

ním. Zvolili jsme si své zástupce do 
Evropského parlamentu, pro kraj-
ské zastupitelstvo i nového senátora. 
Občanská demokratická strana byla 
ve všech těchto volbách úspěšná 
a to i v našem městě. Tento úspěch 
vyplynul především z celospole-
čenské situace, ze způsobu vládnutí 
a nenaplňování slibů stávající vládní 
garnitury. Úspěch si nemůžeme při-
psat jako zástupci místní ODS, dění 
ve městě nemáme možnost výrazně-
ji ovlivňovat. Odpovědnost zde na 
sebe převzali tzv. nezávislí, ČSSD 
a KSČM. K jejich činnosti proto 
malé ohlédnutí: 

Je dobře, že se realizují již v mi-
nulosti připravované akce - důleži-
tá rekonstrukce mostu a s ní souvi-
sející úpravy obou náměstí. Úspěšně 
byla zvládnuta nešťastná povodňová 
katastrofa a následné úpravy v Pivo-
varském údolí. Tyto rozsáhlé akce 
značně zkomplikovaly život všem 
občanům, postiženi byli i obchod-
níci. Je jen otázkou, zda byly akce 
dobře naplánovány vzhledem k roz-
dílům mezi projektem a realizací 
a zda načasování jednotlivých etap 
výstavby muselo způsobit odříznu-
tí a dlouhou nedostupnost některých 
částí města. 

Vedle těchto úprav se dále staví 
zimní stadion. Z podnětu stávajícího 
zastupitelstva a díky účelově získa-
ným finančním prostředkům zástup-
ci ČSSD. Na výstavbě se však musí 
podílet ze zákona finančně i město 
a to značnou částkou. I zde dochá-
zí v průběhu výstavby ke změnám, 

k navyšování rozpočtované částky 
a město shání finanční prostředky. 
Prodána byla činnost zdravotnic-
kých zařízení, rekonstruované ne-
mocnice Háj a polikliniky za cenu 
cca 8 mil. Kč. Tato zařízení muselo 
město v minulosti převzít od býva-
lého okresu, jejich činnost jako pří-
spěvkové organizace byla ztrátová. 
Vytvořena z nich proto byla společ-
nost s ručením omezeným s plnou 
účastí města. Valnou hromadu tvo-
řila rada města, městem byla jme-
nována i dozorčí rada. Jak společ-
nost hospodařila, lze posoudit dle 
prováděných oprav a vybavenosti 
nejenom na poliklinice. Za nevhod-
né proto považuji vyjádření zástup-
ce města (Cesta Vysočiny z 2. 11. 
2004), že nejsou schopni „eseróčko" 
ani náhodou uřídit a že neporušují 
jejich deklarované „Stop privatizaci 
nemocnic", že nemocnice již vlast-
ně zprivatizována byla. Nejde pou-
ze o privatizaci, prodej byl vyvolán 
především potřebou nutně sehnat pe-
níze. Koupí-li někdo takovouto spo-
lečnost, bude nutně chtít v krátké 
době získat investované prostředky 
zpět. Jak se toto projeví v činnosti 
zařízení a v jeho správě? Jak se měs-
to pojistí proti snadnému zneužití? 

V listopadu měla být zahájena 
výstavba tělocvičny a učeben pro 
střední školy vedle internátu, pro-
investováno mělo být 25 mil. Kč. 
Prosazení této výstavby a jejího fi-
nancování Krajem Vysočina nebylo 
jednoduché. Motivováno bylo potře-
bou vybudování důstojných moder-
ních výukových prostor a chybějí-

cí tělocvičny a při získané podpoře 
z kraje tak zajistit i pro budoucnost 
zachování středoškolského vzdělá-
vání v Ledči n. S. Dle informací je 
výstavba pozastavena pro nedoho-
du s městem. Provoz tělocvičny by 
město nic nestál. Ve srovnání s tím-
to se ptám představitelů města, jaká 
bude konečná částka výstavby zim-
ního stadionu, jakou částkou se bude 
podílet město a především, jak bude 
finančně zajištěn budoucí provoz 
(i velká města mají s tímto problé-
my). 

O prioritách a schvalování akcí 
rozhoduje rada a zastupitelstvo jako 
kolektivní orgán. Někdo však k to-
muto dává podněty a potřebné infor-
mace. Tyto však musí být nezkresle-
né, úplné a odpovědné. Zajímejme 
se a dohlížejme všichni na to, aby se 
naše město, jak je obecným trendem, 
jenom nezadlužovalo a aby mělo 
i v budoucích letech možnosti k dal-
šímu zvelebování (např. na opravu 
komunikací). 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem našim příznivcům, kteří ODS 
ve volbách podpořili, a ujistit je zod-
povědným přístupem ke správě věcí 
veřejných. Všem spoluobčanům přeji 
v novém roce především dobré zdra-
ví, hodně úspěchů a rodinné pohody. 

Miloslav Palán - MS ODS 

Dodatek: Po upozornění starostou 
města p. Vrbou doplňuji, že město již 
schválilo spoluúčast na financování 
sportovní haly a rada kraje tuto vý-
stavbu dne 22. 12. 2004 odsouhlasi-
la včetně dodavatelské firmy. 

V y j á d ř e n í s t a r o s t y 
Upozornil jsem Mílu Palána telefonicky po seznámení s jeho článkem na tyto skutečnosti: 
- Zastupitelstvo města Ledeč n. S. odsouhlasilo 6. 12. 2004 finanční spoluúčast na výstavbě tělocvičny 

ve výši 5+5 mil. Kč v letech 2005 a 2006. 
- Rada kraje Vysočina svým rozhodnutím z 22. 12. 2004 zrušila probíhající výběrové řízení na dodavatele 

tělocvičny a vypíše z kraje roku 2005 výběrové řízení nové. 

Tato fakta včetně další skutečnosti, že Zastupitelstvo kraje Vysočina odsouhlasilo v rámci rozpočtu kraje na rok 
2005 potřební finanční prostředky na stavbu tělocvičny a učeben při VOŠ Ledeč n. S., si lze jednoduše ověřit na we-
bových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, v usnesení ledečského ZM ve Zprávách z radnice, nebo pou-
hým dotazem kteréhokoli zastupitele třeba i z řad ODS, se kterými bych doporučil pisateli jeho další případné pří-
spěvky konzultovat. 

Stanislav Vrba, starosta města 

12 my^řsm mcmmy 

http://www.kr-vysocina.cz


Situace na trhu práce 
v mikroregionu 

Ledeč nad Sázavou 
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad 

Sázavou k 31. 12. 2004 činila 8,05 %, což je 415 
uchazečů o zaměstnání (z toho 275 žen). Průměrná 
míra nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod byla 
6,97 %. Na konci roku 2003 byla na Ledečsku ne-
zaměstnanost 7,15 %. Počet nezaměstnaných vzrostl 
od té doby o 66 uchazečů o zaměstnání. 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 239 nezaměstna-
ných, míra nezaměstnanosti je zde 7,82 %. 

Počet volných pracovních míst na Ledečsku činí 
v současné době 12 míst. Ve volných místech převa-
žují dělnické profese. Nyní připadá na jedno volné 
pracovní místo přibližně na 35 uchazečů o zaměst-
nání. 

Ing. Kouřil 

PŘIJMEME KUCHAŘE S PRAXÍ DO ZÁVODNÍ KUCHYNĚ. 
SCHOPNOST UVAŘIT TŘI DRUHY JÍDLA PRO 400 ZAMĚST-
NANCŮ - SAMOSTATNOST! TEL.: 777 620 240 

KADEŘNICTVÍ 
TYKVARTOVÁ JAROSLAVA 
Stínadla 1035 (nové sídliště), Ledeč n. S. 

Prodám byt v Ledči n. S. 2+1, 60 m2, balkon. Objednávky dle dohody 
Cena 480 000,- Kč. Tel.: 605 440 371. na mob. tel . : 723 957 633 

SYSTÉM PRO ZDRAVÍ, KRASU A RCKONDICI 
Příležitost pro Vás • Příležitost pro Vaše zdraví • Příležitost pro Vaši kondici 

Zveme Vás do našeho salonu Slender Life, kde zcela určitě najdete své oblíbené místo pro Vaši relaxaci. 

Co je Slender Life? 

- 6 rehabilitačních stolů poháněných elektromotorem 

- nezátěžové cvičení trvající 60 minut (I stůl/ 10 minut) 

- jednotlivé procvičování daných svalových skupin 

- zpevnění a tvarování postavy (úbytek v centimetrech) 

- pomáhá odstranit bolesti v zádech způsobené uvolněním zádového svalstva 

- pomáhá odstranit bolest v kyčlích (šetrná rehabilitace) 

- jedno hodinové cvičení nahradí přibližně 6 hodin gymnastiky „na podlaze" 

Pro koho je cvičení vhodné? 
Úplně pro všechny. Zvláště pro ženy, které chtějí ve velmi krátké době zpevnit a zeštíhlit svou postavu nebo 
zlepšit svůj zdravotní stav. Při potížích s artritidou budou klouby pohyblivější a svaly se posílí. Pomáhá při boles-
tech unavených zad, astmatikům, zlepšuje krevní oběh, snižuje vodnatost. Samozřejmě i pro ženy a muže, kteří 
mají potíže s nadváhou. 

VYZKOUŠEJTE I. H O D I N U Z D A R M A 

Naše adresa: 
Slender Life, Koželská 205, Ledeč nad Sázavou 
(nad Galanterií, I. patro) 
Telefon 721 438 966 

Provozní doba : 
Pondělí 10,00-19,00 
Středa 10,00-19,00 
Pátek 10,00-19,00 

7ěšíme se na Vaši návštěvu! 

Vývoj rozpočtu města 
v roce 2004 

120 

100 

Schodek rozpočtu ve výši 12 mil. korun je kryt úvěrem u Čes-
ké spořitelny, a.s. a představuje podíl města na realizaci akce 
„Sportovní centrum - ledová plocha Ledeč nad Sázavou". 

-sv-
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Odešel vzácný člověk 
V adventním čase, kdy se celý křes-

ťanský svět připravuje na příchod spasi-
tele, se s námi nenadále rozloučil Mons. 
prof. PhDr. ThDr. Karel Vrána. 

Byl rodákem 
ze Zahrádky. Zde 
se narodil 24. srp-
na 1925. Po dru-
hé světové válce 
odešel studovat do 
Říma, kde byl také 
v roce 1950 vy-

svěcen na kněze. Kněžsky působil v již-
ním Tyrolsku a jako profesor filosofie na 
papežském institutu v Beneventě a na 
Lateránské universitě v Římě. Rektorem 
české papežské koleje Nepomucenum 
v Římě byl jmenován v roce 1978. Po 
návratu do vlasti roku 1991 přednášel na 
Katolické teologické fakultě UK v Praze 
a pokračoval v činnosti jako předseda 
české římské Křesťanské akademie, u je-
jíhož zrodu stál již roku 1951. Papež Jan 
Pavel II. ho roku 1980 jmenoval prelá-
tem a roku 2003 apoštolským protonotá-
řem. Roku 2001 byl prezidentem České 
republiky vyznamenán Řádem T. G. Ma-
saryka. Po celý kněžský život vnímal svůj 
niterný vztah ke královéhradecké diecé-
zi, z níž pocházel a k jejímuž presbyte-
riu patřil. Roku 1992 byl jmenován sídel-
ním kanovníkem Katedrální kapituly při 
chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové 
a roku 1999 ředitelem nově koncipova-
ného Diecézního teologického institutu 
při Biskupství královéhradeckém. Lásku 
k filosofii si uchoval do posledních hodin 
života. Ještě v předvečer smrti o ní před-
nášel říčanským farníkům, mezi nimiž 
dvanáct let žil a požehnaně působil. 

Často zajížděl do Zahrádky, kde při 
setkání společnosti přátel Zahrádky ně-
kolikrát vystoupil. Naposledy při letním 
setkání zde sloužil mši svatou. Ledečá-
ci se mohli zúčastnit i jeho besedy o Ev-
ropské filozofii v ledečské synagoze, kde 
dvakrát přednášel. 

Zemřel nečekaně 11. prosince 2004. 
Po církevních obřadech v katedrále Sva-
tého Ducha v Hradci Králové byl pocho-
ván dle svého přání na hřbitově v Říča-
nech u Prahy. 

-Fp-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny oslaví 
I.1. Kopřivová Marie, Hradní 734 
13.1. Kůrka Milan, Mlýnská 147 

75. narozeniny oslaví 
5. 1. Pospíšil Jaroslav, 5. května 627 
13. 1. Kadleček Josef, Havlíčkova 639 
18. 1. Janáková Božena, Z. M. Kuděje 608 
25. 1. Řežábková Renée, M. Majerové 670 

80. narozeniny oslaví 
5. 1. Včela Miloslav, 5. května 1202 
15. 1. Brož Jaroslav, Zahrádecká 950 
30.1. Rajdl Josef, J. Haška 570 

85. narozeniny oslaví 
27. 1. Smejkal František, Havlíčkova 581 

91. narozeniny oslaví 
II .1. Dvořáková Blažena, 5. května 1202 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 

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

Zemřeli 
Cinová Helena 
Čtvrtečka Vojtěch 
Malovec Štefan, Ing. 
Nováková Miroslava 
Feniková Marie 
Kosinová Antonie 
Zima Václav 

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěla bych touto cestou podě-

kovat panu starostovi a zastupitelům 
města Ledeč nad Sázavou. 

V listopadu loňského roku jsem 
otevřela chráněnou dílnu, kde pracu-
jí lidé, kteří jsou částečně invalidní. 
Všichni víme, jak je složité pro tyto ob-
čany sehnat zaměstnání. Díky před-
stavitelům našeho města, kteří mi po-
skytli finanční příspěvek, jsem dostala 
možnost čtyřem lidem nabídnout za-
městnání. 

Tak tedy, pane starosto a zastu-
pitelé města, děkuji za Vaši pomoc 
a podporu. 

Jana Krajíčková 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V ÚNORU DO KINA! 

2.2. POLÁRNÍ EXPRES 
16.00 Adaptace slavné dětské knížky o chlap-

ci, který se na Štědrý den v kouzelném 
vlaku vydává za polární kruh. V hlavní 
roli Tom Hanks. 

5.2. COLLATERAL 
19.30 Max je obyčejný taxikář. Jednoho dne 

nastoupí do jeho taxíku nájemný vrah 
Vincet (Tom Cruise). Musí tuto noc od-
stranit klíčové svědky v případu pašo-
vání drog. Max se má stát Vincentovým 
řidičem... 

9.2. SNOWBOARĎÁCI 
16.00 Dva kluci, Rendy a Jáchym odjíždějí po 
19.30 Vánocích na hory. Tajně doufají, že se 

zlepší v jízdě na snowboardu a taky, že 
konečně sbalí nějaký fajn holky. Sku-
tečnost se ale od představ značně liší... 
Nový český film - ta pravá podívaná 
pro teenagery! 

12.2. GARFIELD 
17.30 Garfield je nejlínější kočka na světě. 

Neustále jen jí a spí. Jenže jeho majitel 
si pořídil roztomilého pejska jménem 
Odie, kterého Garfield nemůže vystát. 
Jedné noci je Odie unesen a Garfield 
se za to cítí zodpovědný. Rozjede pá-
trací akci a snaží se vrátit Odieho zpět 
domů. 

15. 2. KAMEŇÁK 3 
19.30 Fotbalové mužstvo nejbohatšího muže 
16. 2. Kameňákova nastoupí proti cikánským 
^9.30 přistěhovalcům. Takové utkání Kame-

ňákov ještě nezažil a dlouho se na něj 
bude vzpomínat... 

19. 2. STEPFORDSKÉ PANIČKY 
19.30 Joanna a její manžel se přestěhují na 

krásné předměstí Stepfordu, které obý-
vá středostavovská vrstva. Joanna brzy 
začne pozorovat na svých sousedkách 
něco zvláštního. Všechny se snaží být 
bezchybné, když je ale poznává blíž, 
zjišťuje, že je na nich něco umělého až 
robotického... 

23. 2. PŘÍBĚH ŽRALOKA 
16.00 Podmořský svět se otřese v základech, 

když je syn žraločího vůdce nalezen 
mrtev. Na místě činu je přistižena i malá 
rybka - Oskar. Ten chce využít přízni-
vé situace a tváří se, že gangstera zabil 
on... 

26. 2. VETŘELEC vs. PREDÁTOR 
19.30 Archeologická expedice odhaluje za 

polárním kruhem tajemný aztécký 
chrám - sídlo vesmírných vetřelců. 

V Á N O Č N Í T U R N A J V E V O L E J B A L E 
Dne 26. prosince loňského roku se konal v Ledči nad Sá-

zavou další ročník tradičního Vánočního turnaje v šestkovém 
volejbale mužských družstev (skutečného počtu těchto turna-
jů se nedopočítali ani pamětníci a věřím, že ten příští už bude 
mít i správné číselné označení - každopádně se to bude blížit 
čtyřicítce). 

Již několik let je složení účastníků takřka neměnné a ke pře-
kvapením dochází jen v celkovém pořadí týmů. 

Letos si vavříny a Cenu starosty města Ledče odváží mla-
dé družstvo „sokolíků" z Okrouhlice, když ztratilo pouze je-
den zápas, a to s druhým Havlíčkovým Brodem. Na třetím mís-
tě skončila domácí Ledeč a pod stupni vítězů zůstaly Světlá 
a Usobí. 

Letitá osobní přátelství zúčastněných volejbalistů, vánoční 
atmosféra i tradiční závěrečné posezení dělají z tohoto turna-
je skutečný bonbónek závěru volejbalového roku v Posázaví. 
I když zde vládne kolektivní duch, je třeba tentokráte ocenit 
místní volejbalovou legendu, pana Ing. J. Policara, který obě-
tavě (<a samozřejmě spravedlivě) „odsoudcoval" většinu zá-
pasů. 

Celý turnaj se tradičně nesl v příjemné atmosféře, a to 
i díky sponzorům: pivovaru Rebel Havlíčkův Brod a prodejně 
potravin Vital Ledeč nad Sázavou. Je před námi celý rok, ale 
věřím, že většina přátel volejbalu se zase bude těšit na Váno-
ce u nás v Ledči. 

DK 
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