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Veselé jam í přeháňky 
a první boží duha nad krajinou! 
Rozsívku složil hospodář 
a důvěřivě 
obchází půdu, do niž sil. 
Snad přijdou mrazy. Ale setba svatá 
se neporuší. 

Neb zákon jediný jest klíčiti a růst, 
růst za bouří a nepohody 
všemu navzdory. 
Rozšafní dědové se hřejí u kamen 
a přemílají starou moudrost, staré 
zvyky 
a staré pranostiky. 

Tentokrát to byla Sázava 
Po loňské živelné pohromě na Olešen-

ském potoce nám letos v březnu ukáza-
la řeka Sázava, že umí nejen čarovat, ale 
i hrozit a bořit. Po náhlém oteplení a rych-
lém tání sněhu k nám totiž v pátek 18. břez-
na přinesla takové množství vody, že jsme 
museli aktivovat pracovní štáb místní po-
vodňové komise (MPK) a po celý víkend 
hlídkovat a organizovat zabezpečovací prá-
ce. Během soboty pak hladina řeky vystou-
pala na úroveň 165 cm na měrné lati pod 
ledečským mostem, což byl důvod k vyhlá-

vodňovými štáby okolních obcí, čekali jak 
na smilování na zprávu, že voda kulminuje. 
Té jsme se dočkali až v sobotu večer v 18 
hodin. To už kachny a labutě dávno opusti-
ly dravou řeku, která nám tentokrát ukázala 
svoji skutečnou sílu. Naštěstí bylo již leše-
ní pod ledečským mostem a provizorní pře-
mostění demontováno (však jsme na to při 
kontrolních dnech stavby mostu v závěru 
loňského roku neustále upozorňovali). 

Voda opadávala pomalu, celou neděli. 
Předtím nás stačil navštívit hejtman Vystr-

v pondělí ráno, kdy mohli začít odklízet 
pytle s pískem. To hasiči byli v permanen-
ci častěji, vyčerpávali na několika místech 
vodu ze sklepů, vnikla tam kanalizací. 

V úterý - druhý den po povodni jsme se 
soudním znalcem začali sčítat škody. Nejen 
chodník před sokolovnou, nábřeží na levém 
a pravém břehu Sázavy, ale i komunikace 
v Souboři a ulici Ke Křížům byly poško-
zeny. Též kamenné opěry uzavřené lávky, 
zábradlí podél řeky pod Šeptouchovskými 
skalami a čerstvé zásypy poškozených bře-

šení III. stupně povodňové aktivity - stavu 
ohrožení. Na řadě míst se řeka Sázava vyli-
la ze svých břehů. Nejprve v pátek z veče-
ra zaplavila komunikaci k Šechovu a poté 
v sobotu ráno se začala rozlévat i před soko-
lovnou a finančním úřadem. Obě části kraj-
ské komunikace byly proto ihned uzavřeny. 
Hasiči a pracovníci Technických služeb na 
pokyn štábu MPK plnili neúnavně pytle 
s pískem, policie ochotně obcházela majite-
le nemovitostí podél břehů Sázavy a infor-
movala je o stavu ohrožení. Rozezněly se 
i sirény. Pytle s pískem byly rozmístěny na 
kritická místa nábřeží v centru města na le-
vém břehu Sázavy v ulici Mlýnská a kolem 
garáží Technických služeb. A byly potřeba. 
Voda v sobotu podvečer zaplavila i toto ná-
břeží a jen díky náhlému ochlazení nepo-
kračovala dále. I tak toho bylo dost! 

Sledovali jsme každé dvě hodiny hladi-
nu řeky, byli v kontaktu se starosty a po-

čil, zrovna v okamžiku, kdy se tu objevil 
i televizní štáb ČTI. Seznámil se s rozsa-
hem povodně i s prací štábu MPK. Posky-
tl rozhovor na kameru ČTI a pobesedoval 
s námi na radnici. Besedu přerušil telefonát 
o nešťastné události raftařů u Smrčné. Te-
levizní štáb i pan hejtman vyrazili tím smě-
rem. Každý z nich z jiných důvodů. 

V Ledči se naštěstí povodeň obešla bez 
podobné události. I když při noční procház-
ce několika mladíků po zábradlí uzavřené 
lávky nad hučícím vodním živlem stáli při 
rozjařených odvážlivcích snad všichni sva-
tí. Při nás konec konců taky. 

Procházeli jsme a projížděli nočním 
městem po obě víkendové noci. Zkontro-
lovali nejen hučící řeku, ale i méně hučící 
Haškovku. Každou chvíli ochotně odpoví-
dali na telefonní dotazy novinářů a udržo-
vali v pohotovosti pracovníky Technických 
služeb. Jejich činnost však byla potřeba až 

hů Olešenského potoka utrpěly újmu. Vše 
jsme pečlivě zdokumentovali, zaznamena-
li a zakomponovali do zprávy o povodni, 
kterou musíme do měsíce zpracovat a pře-
dat nadřízeným orgánům. V tomto ohle-
du už máme své zkušenosti. Zprávu o po-
vodni zveřejníme tentokrát i na oficiálních 
webových stránkách města. Obsahuje totiž 
i náš návrh na opatření, kterým by mělo 
být zvětšení příčného profilu koryta řeky 
Sázavy. Buď jeho vyčištěním, což by bylo 
nejvhodnější, nebo navýšením břehů podél 
nábřeží Sázavy. To by byla opatření trva-
lá, která mají vzhledem k stále častějšímu 
výskytu povodně svá opodstatnění. Vyna-
snažíme se je proto prosadit a realizovat. 
Současný profil koryta nepřevede v cent-
ru města ani dvacetiletou vodu. A to je po 
čertech málo, jak jsme měli tu čest na Jo-
sefa poznat. 

Stanislav Vrba 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 14. března 2005 

• RM bere na vědomí výsledek jednání sta-
rostů měst Světlá n.S. a Ledeč n.S. s firmou 
Baukomplex ve věci rozdělení finančních 
prostředků na výkon Lékařské služby první 
pomoci, kdy pro výkon LSPP v Ledči n.S. 
poskytne město Světlá n.S. na rok 2005 
40% krajem Vysočina poskytnutých pro-
středků (290 tisíc korun). 

• RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o ob-
cích v platném znění stanovuje celkový po-
čet zaměstnanců obce v organizační složce 
Veřejně prospěšné práce na 6. 

• RM schvaluje v předloženém znění Řídící 
dokument projektu nasazení aplikací FE-
NIX v rámci akce Metropolitní síť LeNet, 
který zpracovala firma PVT a.s. pro Město 
Ledeč nad Sázavou. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje omezení časového rozsahu výkonu Lé-
kařské služby první pomoci ve všední dny 
na 18.00 - 22.00 hodin a pověřuje starostu 
města Stanislava Vrbu jednáním se společ-
ností Nemocnice Ledeč - Háj, spol. s r.o. 
o změně čl. II Smlouvy o zajišťování nevý-
jezdního výkonu LSPP pro dospělé formou 
dodatku k této smlouvě. 

• RM v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje dodatek č.l k mandátní smlouvě č. 
01-O-158/04 na výkon technického dozoru 
na akci „Sportovní centrum - ledová plo-
cha Ledeč nad Sázavou", kterým se činnost 
mandatáře ukončí až 30.9.2005 a cena pra-
cí zvyšuje o 30 000,- Kč. 

• RM v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje vyhodnocení nájmu městských lesů 
za rok 2004 a kalkulaci nájmu na rok 2005 
předložené Lesní společností, a.s. Ledeč 
nad Sázavou. Nájemné pro rok 2005 činí 
300.000,- Kč. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje přijetí nabídky firmy PROJEKT 
II, v.o.s. Světlá nad Sázavou na vypracová-
ní projektové dokumentace na rekonstrukci 
smuteční obřadní síně za částku 89.000,--
Kč vč. DPH. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
a svým usnesením č. 22.2004/21 IRM-s) 
z 8.11.2004 schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo s panem Zdeňkem Chládem na vy-
pracování zadávací dokumentace veřejné 
zakázky „Metropolitní síť LeNeT". 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
schvaluje podání žádosti o grant z Fondu 
Vysočiny Sportoviště 2005 na dokončení 
tribuny na zimním stadionu. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění termín provedení posouzení 
a hodnocení veřejné zakázky „Sadové 
úpravy nemocnice Háj u Ledče nad Sáza-
vou" dne 29.3.2005 v 15.00 hod. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odstav-
ce 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění organizační zajištění pro 
potřeby hodnotící komise, pro posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Sadové úpravy nemocnice Háj u Ledče 
nad Sázavou", prostřednictvím pracovníků 
OVÚP a ŽP městského úřadu. Organizační 
zajištění provedou Ing. Břetislav Dvořák 
a Mgr. Jana Boumová. 

• RM schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění hodnotící komisi pro posouzení 

a hodnocení nabídek na zhotovení veřejné 
zakázky „Sadové úpravy nemocnice Háj 
u Ledče nad Sázavou" ve složení - p. Jaro-
slav Doležal - místostarosta, p. Karel Ur-
ban - člen RM, p. Ing. Vladimír Molín 
- tajemník, paní Irena Dundychová - pro-
jektantka, paní Jana Fotrová - oddělení ŽP, 
náhradník p. Tomáš Březík - oddělení vý-
stavby. 

• RM schvaluje zabezpečit zákonnou povin-
nost obecního úřadu uloženou v § 15 odst. 
1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-práv-
ní ochraně dětí, ve znění pozdějších před-
pisů, na období roku 2005 prostřednictvím 
zaměstnanců Městského úřadu - vedoucím 
odboru OSSO Ing. Júliusem Bártou, ve-
doucí sociálního oddělení Martinou Mě-
kotovou, a to nikoliv formou nařízené pra-
covní pohotovosti, ale na základě jejich 
dobrovolnosti. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. v platném znění schvalu-
je zveřejnění záměru odprodat pozemek 
parc.č. 335/1 v kat. území Ledeč nad Sáza-
vou v lokalitě Zoufalka u čerpací stanice. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemků na Husově ná-
městí v Ledči nad Sázavou za účelem pro-
vozování trhů dle předloženého návrhu 
s panem Ing. Františkem Fialou, bytem Pa-
lackého nám.č. 20, Kostelec nad Orlicí, od 
1. 4. 2005 na dobu neurčitou. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písmeno m) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje pronájem nebytového pro-
storu v objektu polikliniky v Ledči nad Sá-
zavou, Habrecká čp. 478 o rozloze 13,5 m2 

pro nájemce MUDr. Louise Radosu (psy-
chiatra) za cenu 500,-- Kč/m2 za rok od 
21.3.2005 na dobu neurčitou. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb. o obcích v platném znění schva-
luje založení Dětského konta u Komerční 
banky pro ledečské novorozence narozené 
od 1.3.2005. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zá-
kona č.l28/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor mezi Mateřskou školou 
Ledeč nad Sázavou a Mgr. Michaelou Dub-
skou, klinická logopedie, Kalinovo nábřeží 
čp. 605, Havlíčkův Brod na pronájem spo-
lečenské místnosti v 1. podlaží správní bu-
dovy MŠ jStínadla za účelem logopedické 
péče v MŠ. 

• RM po seznámení s rozpisem přímých 
neinvestičních výdajů Základní školy Le-
deč nad Sázavou ukládá starostovi měs-
ta Stanislavu Vrbovi jednat s vedoucím 
odboru školství, mládeže a sportu Kra-
je Vysočina Mgr. Zdeňkem Ludvíkem 
o možnosti zohlednění nedávných změn 
a prokazatelných úspor vyvolaných slouče-
ním ledečských základních škol při rozdě-
lování finančních prostředků na rok 2005. 
Termín: 24. 3. 2005. 

• RM se seznámila s nabídkou firmy A.S.A. 
Dačice s.r.o. na zpracování Plánu odpa-
dového hospodářství a ukládá vedoucímu 
OVŽP Ing. Břetislavu Dvořákovi zpraco-
vat návrh Plánu odpadového hospodářství 
a předložit radě města ke schválení v říjnu 
2005. 

• RM ukládá starostovi města panu Stani-
slavu Vrbovi projednat s pojišťovacím 
makléřem panem Vlastimilem Hovor-
kou možnost rozšíření pojistné smlouvy 
č. 8021769614 o živelné pojištění proti zá-
plavě a povodni technického zařízení zim-
ního stadionu (kompresory) a o prověření 
možnosti pojištění proti škodě způsobené 
případným zřícením skalních masivů. 

Ze zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 30. března 2005 

• RM bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o průběhu valné 
hromady Zájmového sdružení právnických 
osob „Úpravna vody Zelivka" v likvidaci, 
která se zabývala rozdělení likvidačního 
zůstatku. Městu Ledeč n.S. připadají 2 lis-
tinné hromadné akcie o nominální hodnotě 
8,450.100 Kč a 2,952.000 Kč, což v účet-
ní hodnotě představuje majetek v hodnotě 
3,909.072 Kč. K převzetí akcií dojde po 
výzvě likvidátorky během měsíce. 

• RM zmocňuje podle odst. 3 § 102 záko-
na 128/2000, o obcích, v platném znění, 
starostu města Stanislava Vrbu k podpisu 
smlouvy o rozšíření VPS se společností 
T-Mobile, jako providerem mobilních te-
lefonů v souvislosti s reorganizací zařazení 
veřejných kulturních a sociálních služeb. 

• RM v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje písemné ukončení ná-
jemního vztahu s firmou NOPO-SAMA-
RITAN spol. s r.o. na pronájem pozem-
ku par.č. 247/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
k 30. 6. 2005. Během následujících tří mě-
síců proběhnou jednání o případné změně 
podmínek nové nájemní smlouvy či způ-
sobu uvedení pozemku tržnice do původ-
ního stavu. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 sb. o obcích v platném znění 
schvaluje smlouvu o závazku veřejné služ-
by ve veřejné linkové osobní dopravě k za-
jištění ostatní dopravní obslužnosti nad rá-
mec základní dopravní obslužnosti území 
kraje Vysočina pro rok 2005 s ČSAD Be-
nešov, a.s. na linku 200400 Vlašim - Ledeč 
nad Sázavou spoje č. 3, 12, 14, 15. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zá-
kona č. 128/2000 sb. o obcích v platném 
znění schvaluje znění Nájemní smlouvy se 
společností TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. na 
pronájem reklamních ploch a bufetu v are-
álu zimního stadionu na dobu neurčitou 
s tím, že výše nájemného bude stanovena 
na základě vyhodnocení dosavadního pro-
vozu. 

• RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 sb. o obcích v platném znění 
schvaluje znění Smlouvy o správě a provo-
zu areálu zimního stadionu se společností 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. na dobu neur-
čitou s tím, že výše úhrady bude stanovena 
na základě vyhodnocení dosavadního pro-
vozu. 

• RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje zveřejnění záměru odpro-
dat (pronajmout) část pozemku p.č. 418/1 -
ostatní plocha v k.ú. Vrbka a požaduje pro-
jednání a vyjádření osadního výboru před 
realizací tohoto záměru. 

• RM v souladu s ust. čl. IV, odst. 1 vyhláš-
ky č 02/2002 schvaluje udělení výjimky 
z ustanovení vyhlášky o veřejném pořád-
ku pro TJ Sokol Ledeč nad Sázavou, Tyr-
šovo nábřeží 433, a to na tři konkrétní akce 
- uspořádání tanečních zábav skupiny SDA 
v prostorách Sokolovny v Ledči nad Sáza-
vou, Tyršovo nábřeží 433, v termínech -
pátek 6.5.2005, 4.11.2005 a 9.12.2005, ve 
všech případech se začátkem akce ve 20.30 
hodin a ukončením v 03.00 hodin následu-
jícího dne. 

• RM schvaluje nákup tištěných propagač-
ních materiálů: 
mapa města (2 000 ks) - 28 000,- Kč 
skládačka (2 000 ks) - 15 000,- Kč 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 

• RM schvaluje navýšení ceny za oběd ve 
školní jídelně o 3,50 Kč pro cizí dospělé 
strávníky z oblasti školství Jejichž zřizova-
telem je kraj Vysočina (ZvS, DDM, ZUŠ). 
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Návštěva poslance PČR Ing. Pe t ra Z g a r b y 

Na snímku stojí zleva: Jaroslav Doležal, Stanislav Vrba, Ing. Petr 
Zgarba a Zdeněk Chlad. 

Při návratu z hor se v Ledči nad Sázavou zastavil na krátkou 
návštěvu poslanec PČR Ing. Petr Zgarba (ČSSD) se svým asis-
tentem Zdeňkem Chládem. Oba nejprve s vedením radnice po-
obědvali, pobesedovali o situaci a dění ve městě, ale hlavně se pan 
poslanec zajímal o stav dvou velkých investičních akcí, ke kte-
rým sám svou troškou do mlýna v loňském roce přispěl - o re-
konstrukci mostu a zimní stadion. Byl potěšen, že obě akce slouží 
veřejnosti a o bruslení v Ledči je takový zájem. Starosta Stanislav 
Vrba (SNK) a místostarosta Jaroslav Doležal (ČSSD) je j dále se-
známili se stavem skalních masivů u Septouchova, které se za 
přispění státu budou v následujících dvou letech zabezpečovat 
proti možnému zřícení a s připravovanou rekonstrukcí smuteční 
obřadní síně. Před ledečskou lávkou, jejíž stav označil posudek 
autorizovaného inženýra pro mosty za chatrný, mu starosta Vrba 
a místostarosta Doležal přednesli důvody vedoucí k uzavření lávky 
a problémy, které j im při rekonstrukci podobných pro život města 
důležitých stavebních objektů způsobuje velký rozsah městské pa-
mátkové zóny vyhlášené ministerstvem kultury v roce 2003. 

-sv-

Návš těva s e n á t o r a B e d ř i c h a M o l d a n a 

Na fotografii Pavla Vrbky je senátor Bedřich Moldan zachycen při 
předávání publikace Ledečské dominanty, kterou mu za asistence mg. 
Macháčka předává starosta města. 

Na návštěvu do Ledče nad Sázavou zavítal ve středu 30. břez-
na 2005 po 18. hodině senátor Bedřich Moldan se svým asistentem 
Mgr. Michalem Macháčkem. Na ledečské radnici j e přijala rada 
města, která právě končila své zasedání. Senátor Moldan je též stí-
novým ministrem ODS pro životní prostředí, proto se více jak ho-
dinová diskuse zabývala problematikou plynofikace města a ledeč-
ského regionu, následků povodně a aktivit agentur ochrany přírody. 
Pan senátor plánuje jednou za dva měsíce navštěvovat pravidelně 
naše město, setkávat se zde v prostorách informačního centra s ob-
čany a chce být nápomocen ledečské radnici při řešení problémů 
z oblasti životního prostředí, ve které je uznávaným odborníkem. 

-sv-

M C ^ H H T 

ZUŠ a Městská knihovna v Ledči n. S. Vás zvou na 

P O E T I C K Ý V E Č E R 
v dětském oddělení Městské knihovny 

13. dubna 2005 v 17, 30 hodin. 
Na programu je přednes básní a povídek M. Macourka, J. Suchého 

B. Dylana, K. Poláčka,V. Strachoty,J. Holečka a dalších. 
V průběhu večera uvidíte i krátké scénické pásmo. 

Účinkují žáci literárnědramatického oboru ZUŠ: 
Dana Koudelová, Alžběta Kovaříková, Markéta Pokorná, Denisa 

Vobořilová, Markéta Prchalová,Tereza Matoušková, Markéta 
Kuncová, Kateřina Hýlova, PetraTvrdíková,Vojtěch Roul, Petr Ševců. 

Katalog služeb 
Informační centrum vydalo již třetí katalog služeb v našem městě na 

léta 2005-2006. Zájemci si ho mohou zakoupit v Informačním centru 
na Husově nám. Cena katalogu je 5 Kč. 

Zájezd do rakouských A lp 
Cestovní agentura NONA v Ledči nad Sázavou uspořádá zájezd do 

Rakouska (Rakouský alpský okruh) ve dnech 2 9 . - 3 1 . července 2005. 
S průvodcem navštívíte krásné městečko Hallstatt, panoramatickou sil-
nicí Grossglocknerstrasse vyjedete k výšině France Josefa. Odtud je 
krásný výhled na ledovec Pasterze a nejvyšší horu Grossglockner. Po-
díváte se do poutního místa Heiligenblut a navštívíte největší rakous-
ké vodopády Krimml. Program je ale ještě bohatší, tak jak ho navrhne 
průvodce. Ubytování zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušen-
stvím. Cena zájezdu je 4 190 Kč. Zájemci se můžou o zájezdu informo-
vat v cestovní agentuře na Husově náměstí nebo v infocentru. Srdečně 
zveme všechny zájemce na tento zajímavý zájezd k poznání Alp. 

Zájezd do Polska 
Informační centrum uspořádá zájezd do Polska na velkou tržnici 

v Klodzku a lázeňském městě Kudowě v pátek 29. dubna 2005. Zá-
jemci se mohou přihlásit v Informačním centru na Husově náměstí do 
25. 4. 2005. Cena zájezdu 200,- Kč. 

SIRÉNA VARUJE 
V souvislosti s nedávnými povodněmi se na nás řada občanů ob-

rátila s dotazem, co znamenají varovné signály sirén. Zde je tedy 
informace: 

VAROVNÝ S I G N Á L V Š E O B E C N Á V Ý S T R A H A 
V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény 

po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 
tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrože-
ní mimořádnou událostí nebo při je j ím nenadálém vzniku. 

Kromě varovného signálu ,,Všeobecná výstraha" existuje v Čes-
ké republice ještě signál „ P O Ž Á R N Í P O P L A C H " . Tento signál je 
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 
vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhla-
šuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. 

Zvuk sirény vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha" 
znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může 
dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy 
a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. 

Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před 
nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohro-
žených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého 
státu. 

D Ů L E Ž I T Á T E L E F O N N Í Č Í S L A : 
150 - hasičský z á c h r a n n ý sbor 
155 - zd ravo tn í z á c h r a n n á služba 
158 - policie 

Olympiáda v anglickém jazyce 
Velkého úspěchu dosáhla Denisa Budilová ze třídy kvinta Gym-

názia, VOŠ a ISŠ. 
Přestože kvinta odpovídá 1. ročníku středních škol, zvítězila De-

nisa v okresním kole v Havlíčkově Brodě v kategorii, kde soutěžili 
i druháci a třeťáci. Konkurence byla silná, o tom svědčí 14 zúčast-
něných studentů. Školu potom reprezentovala v kole krajském, kde 
sice už nezvítězila, ale věříme, že v příštích létech na svůj úspěch 
naváže a dosáhne snad i výš. 

J i ř í Foller, Gymnázium, VOŠ, ISŠ 

3 



Mobilní sběr objemových 
a nebezpečných odpadů 

Firma .A.S.A. ve spolupráci s Městem Ledeč nad Sá-
zavou připravila v rámci systému třídění komunálních 
odpadů pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území 
města Ledeč nad Sázavou jarní sběr objemných a ne-
bezpečných odpadů. Občané tak mají možnost odložit 
odpady tak, jak to ukládá obcím zákon o odpadech. Cí-
lem je také usnadnění docházkové a dojezdové vzdále-
nosti. 

Systém svozu odpadů bude založen na přesně urče-
ných stanovištích (vzz tabulky č.l, 2 a 3). Na každé ve-
řejně přístupné stanoviště bude přistaven 1 ks kontej-
neru na objemný odpad. Obyvatelé Města Ledeč nad 
Sázavou tak mají možnost celý týden do kontejnerů na 
stanovištích ukládat objemný odpad. Firma .A.S.A. bude 
každý den průběžně kontrolovat množství odpadu v kon-
tejnerech a v případě jejich naplnění zajistí jejich včasný 
odvoz. U většího množství objemného odpadu (např. sta-
vební sutě apod.) si musí občan zajistit využití nebo zne-
škodnění sám na vlastní náklady. 

Do přistavených kontejnerů a na volná prostranství se 
nesmí ukládat nebezpečný odpad. Sběrové auto přijede 
v určeném čase na uvedené stanoviště (viz tabulky č. 4, 
5 a 6 ), kde se zdrží cca 40 min. Nebezpečné odpady 
lze osobně předat posádce vozidla AVIA. Odpad se ne-
smí odkládat na stanoviště předem, ani po odjezdu vozi-
dla z důvodu jejich nebezpečnosti. Místa budou střežena 
a odložení odpadu v jiném než stanoveném termínu bude 
považováno za přestupek. 

Co je objemný odpad? 

Objemný odpad je takový komunální odpad, který se 
svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi od-
pad zbytkový. Např. sporáky, koberce, nábytek a jeho 
části, matrace, zrcadla a další. 

Co je nebezpečný odpad? 

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který má 
jednu nebo více nebezpečných vlastností. Např. vyjeté 
oleje a maziva, zbytky barev a ředidel včetně obalů, led-
nice, televizory, radia, zářivky, autobaterie, monočlán-
ky, videa, akumulátory, léky, látky neznámého složení 
a další. 

V minulých letech obyvatelé Města Ledeč nad Sáza-
vou odkládali objemný a nebezpečný odpad na ulice, 
před domy apod. Odložením odpadu na prostranství tak 
mohlo dojít k znečištění životního prostředí, dále v dlou-
hodobém horizontu i k ohrožení půdy a podzemní vody 
Na odklizení odpadu a následného úklidu prostranství tak 
město zbytečně vynakládalo nemalé finanční prostředky. 
Z výše uvedených důvodu je zakázáno pod pokutou 
až do výše 30.000 Kč ukládat odpady na veřejná pro-
stranství! 

Dále mohou občané odpad zdarma odložit do sběrného 
dvora odpadů (SDO), který provozuje firma .A.S.A. Pro-
voz sběrného dvora odpadů bude každý týden Po-Pá 8-
15 hod., St 8-17 hod., So 8-11 hod. 

Mobilní sběr není určen podnikatelům, při jejichž čin-
nosti vznikají obdobné odpady. 

Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby ÚP 
a životního prostředí ve spolupráci s firmou .A.S.A. za-
jistí a následně distribuuje dostatek letáků pro jednotlivé 
městské části s informací o datech, hodinách i stanoviš-
tích. Tyto informace lze získat na odboru životního pro-
středí města a také u firmy provádějící mobilní sběr na te-
lefonním čísle: 569 720 787 nebo na mobilním telefonu 
602 216 197 (provozní technik pan Sezemský). 

Seznam stanovišť kontejnerů na objemný odpad 
(Levý břeh řeky Sázavy) 
Čislo stanoviště Název stanoviště Přistaveni (od-do) 

10 Haškova ulice 8.4.2005 14.4.2005 
11 Na Potoce 8 4 2005 14 4 2005 
12 Pod ČSAD 8.4.2005 14.4.2005 
13 Pod Želivkou ! 8.4.2005 14.4.2005 
14 Zahrádecká 8.4.2005 14.4.2005 
15 Meleehovská 8.4.2005 14.4.2005 
16 Starý Hřbitov 8.4.2005 14.4 2005 
17 U Hradu I 8.4.2005 -• 14.4.2005 
18 Zahradní I 

Seznam stanovišť kontejnerů na objemný odpad (Místní osady) 
Číslo stanoviště Název stanoviště Přistavení (od-do) 

19 Sychro v 15.4.2005 20.4.2005 
20 Vrbka 15.4.2005 20.4.2005 
21 Soubor 15.4.2005-20.4.2005 
22 Obrváň 15.4.2005 20.4.2005 
23 Habrek 15.4.2005 20.4.2005 i 

Časový h a r m o n o g r a m svozu n e b e z p e č n ý c h o d p a d ů 
- d n e 2.4.2005 (sobota) ( P r a v ý b ř e h ř e k y S á z a v y ) 
Číslo stanoviště Název stanoviště Přistavení (od-do) 

1 U Kotelny [ 8.0ThoZ-'T4Fhod 
[ 2 Stínadla j 8.45 hod. " 9.25"hod 

3 Zdeňka Fibicha 9 30 hod - 10.10 hod 
4 Hlaváčova Í0.15hod'-'10.55"hod 
5 Na Žižkově 11.30 hod. -12.10 hod 
6 Lovéen 12.15 hod. - 12.55 hod 
7 Zoufaíkal 13.00 hod. - 13.40 hod 
8 Zoufá lkají 13.45 hod. - 14.25 hod 
9 Pivovarská 14.30 hod. - 15.10 hod 

Časový harmonogram svozu nebezpečných odpadů 
- dne 9.4.2005 (sobota) (Levý břeh řeky Sázavy) 
Číslo stanoviště Název stanoviště Přistavení (od-do) 

10 Haškova ulice 8.00 hod. 8.40 hod 
! M Na Potoce 8.45 hod. - 9.25 hod 

12 Pod ČSAD 9.30 hod. 10.10 hod 
13 Pod Želivkou 10.15 hod. 10.55 hod 
14 Zahrádecká 11.30 hod. 12.10 hod 
15 Meleehovská 12.15 bod. 12.55 hod 
16 Starý Hřbitov 13.00 hod. - 13.40 hod 
17 U Hradu 13.45 hod. 14.25 hod 
18 Zahradní 14.30 hod. - 15.10 hod 

Časový harmonogram svozu nebezpečných odpadů 
- dne 16.4.2005 (sobota) (místní osady) 
Číslo stanoviště Název stanoviště Přistaveni (od-do) 

! 19 Sychrov 8.00 hod. 8.40 hod 
20 Vrbka 8.45 hod. 9.25 hod 

\ 21 Soubor 93Fh^7""Tó7ioT«d 
22 Obrváň 10.15 hod. - 10.55 hod 
23 Habrek Í Í . 3 0 ' Í 2 J O íuid 
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Městské m u z e u m - Hrad Ledeč n. S . - Sezona začíná 
S příchodem jara se ledečský hrad pozvolna probouzí ze zimního spánku. Dveře muzea 

se opět otevřely. Kromě stálé expozice je možno navštívit různé výstavy. V současné době 
probíhá v galerii výstava obrazů Pavla Pichy. 

Pavel Píchá se narodil 7. 7. 1972 v Kutné Hoře. Vyučil se obráběčem kovů. Bydlí v Boh-
danči, kde také pracuje na místní pile. Malování má pouze jako koníčka. Malovat se učil 
sám, později vyhledal zkušené malíře, kteří ho zasvětili do různých výtvarných technik. 

V květnu nabízí výstava pod názvem „Žena a květina" akty a květinová zátiší od Pavla 
Dvořáka z Prahy. V červnu to budou hned dvě výstavy. V prostorách tzv. „vězení" výsta-
va žáků ZUŠ Ledeč n. S. „My z hradu IV." a v galerii fotografie Vladimíra Rogozova „Le-
tem světem". V červenci zde budou prezentovat svoji tvorbu manželé Bartuškovi z Usobí. 
V srpnu v prostorách „vězení" vystavuje Filip T.A.K. své olejomalby a grafiku společně 
s Jindřichem Doležalem, který nabídne skleněnou plastiku. V galerii muzea a v synagoze 
bude současně probíhat výstava Ladislava Grossmanna z Olomouce. 

Sezónu uzavře výstava Jana Pavláska a Jarmily Nedbalové z Bystřice pod Pernštejnem 
„Spojení fantazie" (domalovaná fotografie). 

Na nádvoří hradu se koncem června uskuteční repríza divadelního představení „Romeo 
a Julie" v režii Tomáše Doležala. Začátkem srpna zde vystoupí skupina „Societa, a.s." 
z Hradce Králové s dvoudenním programem (šermíři, hudební vystoupení, pohádky, so-
kolníci, ukázky řemesel...). 

O těchto, eventuálně dalších akcích konaných na hradě se podrobněji dozvíte z plakátů, 
Ledečských noviny či z programu v průběhu sezóny. 

M.Z. 

Pyžamový den v Petrklíči 
Kdo chtěl v pondělí 21. března vstoupit do Denního stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou, 

musel přijít v pyžamu. Bez rozdílu, zda se jednalo o klienty, zaměstnance, vedoucí či váženého 
pana učitele. Pokud v pyžamu nepřišel, musel se do něho ihned převléct a strávit v něm v Petrklí-
či celý den. Den plný zábavy, písniček a smíchu. V pyžamu se totiž dostavil i dobrovolník Jirka 
Michelfait, který se postaral společně s mgr. Petrem Hořejšem o hudební doprovod. Na společné 
fotografii je vidno, jak pyžama smazávají rozdíl mezi klienty a zaměstnanci. Ten skutečně první 
jarní den v Petrklíči neexistoval. 

Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

53. Matur i tní ples 
4. března, to byl den, či spíše večer, zasvěcený hudbě a tanci, zábavě, dojatým rodičům, ale 

především téměř šedesáti studentům ledečského gymnázia, které v květnu čeká ta pověstná 
zkouška dospělosti - maturita. 

Ples byl tradičně pořádán v KD Ostrov v Havl. Brodě, a opět tradičně studenty třetích roční-
ků, jejich třídními profesory a rodiči. Že se tento rok svého úkolu zhostili opravdu zodpovědně, 
o tom svědčila nejen bohatá tombola nebo skvělá hudba v podání kapely Melodie, ale především 
originální předtančení. Studenti třetích ročníků nacvičili tance na hudbu z filmu Moulin Rouge, 
pod vedením a v choreografii Tomáše Doležala a Zuzany Krajíčkové. První tanec byl rovněž prv-
ním bodem programu po slavnostním zahájení v 19:30. Už když tanečníci nastoupili na parket, 
sálem se nesl překvapený šum vyvolaný krásnými kostýmy v rudé a černé barvě, zcela v duchu 
vášnivého tanga, a poslední tóny už zcela zanikly v mohutných ovacích. 

Po slavnostním nástupu, opět v choreografii Tomáše Doležala a šerpování maturantů třídními 
profesory Irenou Sedláčkovou a Petrem Stránským si studenti, jistě ne naposledy, zazpívali svou 
hymnu, Gaudeamus igitur a ještě než začali bouřlivě slavit, vzpomněli si na své pyšné rodiče 
a věnovali jim tři tance. Přestože, jak podotkli moderátoři večera Hana Psotová a Ondřej Hýla, 
rodiče nasadili laťku hodně vysoko, následovala druhá část předtančení. Parket na pár minut opět 
ovládli třeťáci a diváci byli nadšeni. Do té míry, že si předtančující svůj úspěch zopakovali nejen 
o půlnoci, ale také na plese světelského gymnázia o tři týdny později. 

Teď zbývá už jen popřát maturantům hodně štěstí a příští rok, na 54., a doufejme stejně úspěš-
ném, maturitním plese, na shledanou. 

Tereza Dvořáková 

Sestra roku 2004 
Oblastní charitu Havlíčkův Brod a stře-

disko Domácí péče Ledeč nad Sáza-
vou dobře reprezentovala zdravotní se-
stra Petra Kraj íčko vá (na snímku první 
zprava) na celostátní soutěži Sestra roku 
2004, která se uskutečnila dne 1. února 
2005 na pražském Žofíně. Petra postou-
pila mezi poslední čtyři finalistky a kro-
mě překrásné kytice měla i tu čest se se-
známit s manželi Havlovými, kteří nad 
soutěží drželi patronát. 

-sv-

LOUČENl S BRUSLENÍM 

K A R N E V A L N A LEDĚ 
Z i m n í s tad ion v Ledč i n. S. 

30. d u b n a 2005 
od 13 do 16 hod. 

Vstupné: masky 15,- Kč 
ostatní bruslící 20,- Kč 
diváci 10,- Kč 

Nejlepší t ř i masky, dospělí a děti 
zvlášť, budou na závěr karnevalu 

oceněny věcnými cenami! 

Přijďte se vesele rozloučit 
s první sezonou našeho zimáčku! 

D E N M A T E K 
Ve s t ř e d u 11. k v ě t n a 2005 se od 

13.30 hodin koná v sále sokolovny ce-
loměstská oslava Dne matek. Srdečně 
vás zveme na přátelské posezení s pro-
gramem žáků základní umělecké školy 
a dětí z mateřské školy. 

PRODÁM byt 1+1 ve Světlé n. S., 
sídliště Na Bradle, 5. patro s výta-
hem. Rychlé jednání přinese slevu! 
Telefon: 737 342 362 

P R O D Á M s l u n n ý d r u ž s t e v n í b y t 
v Ledči n. S. Velikost 3+1, balkon, II. 
patro v ul. Majerové. Kontakt na tel.: 
721 971 644. 

P r o d á v á t e d ů m , c h a t u , c h a l u p u ? 
Volejte číslo 775 351 900. 

Srdečně vás zveme na oslavu 

STA LET HASIČŮ 
V KOZLOVĚ 

s o b o t a 14. k v ě t n a 2005 
v 9 hodin 

jste zváni na hasičský sport a dobrou 
zábavu při hudbě Vysočina. 
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60. výročí konce 
II. světové války 

Letos si připomínáme 60. výročí ukonče-
ní nejstrašnější války v dějinách lidstva. Po-
stupně bylo do ní vtaženo 70 zemí a více než 
80 % obyvatelstva této planety. Boje probíha-
ly na území 40 států, na mořích, oceánech i ve 
vzduchu. V armádách válčících národů bylo 
přes 110 miliónů osob. 

Během šesti let války zahynulo přes 50 mi-
liónů lidí, na 35 miliónů bylo zraněno a zmr-
začeno. O život přišlo na 360 000 Čechoslo-
váků a při osvobozování našeho území padlo 
na 144 000 sovětských vojáků i tisíce přísluš-
níků jiných národů. Byly svrženy atomové 
bomby na japonská města Hirošimu a Naga-
saki. Válka způsobila obrovské utrpení lidí, 
ničení výsledků práce předchozích generací 
a velký úpadek morálky. 

Po území naší vlasti jsou rozesety hroby 
a památníky bojovníků za naši svobodu. 

I když stále ubývá pamětníků nacistické 
okupace, nelze zapomínat, proč a jak fašisté 
usilovali o světovou nadvládu. Nové genera-
ce nemají vlastní zkušenosti a prožitky, pro-
to je lze poměrně snadno zmanipulovat. Stou-
penci neofašismu se opět projevují různými 
akcemi. Ve filmech je záplava násilí a prolé-
vání krve, ve zprávách převládají informace 
o otřesných jevech u nás i ve světě. 

Za šedesát let došlo k obrovskému rozvo-
ji vědy a techniky - televize, videa, počítače, 
internet, mobilní telefony, využívání jaderné 
energie, plastické hmoty, výzkum vesmíru, 
velmi složité přístroje a podobně. Lékaři za-
chraňují mnoho lidských životů, ale v lokál-
ních válkách umírají i nevinní lidé. Výro-
ba stále ničivějších zbraní i drogy poskytují 
obrovské zisky. Plýtvá se přírodním bohat-
stvím, zhoršuje se životní prostředí, prohlu-
bují se rozdíly mezi státy i občany jednoho 
státu, zhoršují se mezilidské vztahy a přibý-
vá terorizmu. 

Hodně lidí však projevuje i solidaritu svou 
pomocí postiženým při živelných katastro-
fách, neštěstích, invalidním spoluobčanům, 
starým a nemocným i nezaměstnaným lidem. 

Zásluhy na současné vysoké úrovni lid-
stva mají všechny předchozí generace a naším 
úkolem je dále rozvíjet jejich odkaz. Lhostej-
nost vždy byla a stále je velice nebezpečná. 
Každý občan má právo i povinnost vyjadřovat 
své názory a svými činy přispívat ke šťastněj-
šímu životu našich potomků. 

Miroslav Kratochvíl 

P o z v á n k a n a I . a 9. k v ě t e n 
tradiční svátky práce 

a osvobození naší vlasti 
od německého fašismu 

Co se událo v květnu 1886 
v Americe a dnešní realita. 

Proč je 9. květen letos již po 
šedesáté významným? 

Tyto události si připomeneme 
I. května v 10 hodin na prostranství 

před kinem a 8. května v 9 hodin 
položením květin k památníkům 

obětí světových válek. 
Srdečně zveme občany, kterým není 

lhostejný stav lidské společnosti 
a kteří mají úctu k obětem obou 

světových válek. 

Z O KSČM Ledeč nad Sázavou 

Nacist ická perzekuce na Ledečsku 
O zatýkání v Ledči n. S. a okolí v dobách 2. světové války jsem už na těchto strán-

kách psal. Předně to byl případ podplukovníka v.v. Karla Škvora bydlícího v Ledči 
n. S. v činžáku, dále pak i tehdejšího starosty města a řídícího učitele Emila Čecha. 

Z fondů Presidia zemského úřadu v Praze se uchovaly doklady v Národním archivu 
v Praze-Chodovci, které tuto záležitost dokumentují. Jsou to úřední spisy z ledečské-
ho Okresního úřadu (OU), které řečí úřední popisují a oznamují tato zatčení a na druhé 
straně požadují některé kroky k řešení této situace. 

Nejvíce spisů je z 30. a 31. 7. 1940. Vrchní komisař politické správy Dr. Čapek 
(pamatuji se na něj), tento šedovlasý pán bydlel v Popperově vile a měl mladší ženu 
a malého chlapce), posílal na adresu Zemského úřadu v Praze oznámení o tom, že při-
kládá dvojmo relace četnických stanic v Ledči n. S. a v Dolních Královicích. Ledeč-
ská stanice oznamovala zatčení pplk. v.v. Karla Škvora a řídícího učitele Emila Čecha. 
Z Dolních Královic pak to bylo o zatčení odborného učitele Karla Spurného a Aloi-
se Kysely, obchodníka. Ve Světlé n. S. byl udánlivě zatčen Ing. Karel Bačík. Avšak 
i gestapo (německá státní policie) ze služebny v Německém Brodu informovalo OU 
0 zatčení již vzpomenutého Františka Spurného a Emila Čecha. Pozoruhodné jsou dal-
ší řádky, v nichž se píše o tom, že uvedené relace se týkají veřejných zaměstnanců, 
resp. penzisty (Karel Škvor). Na závěr dopisuje uvedeno: „Doporučuji podniknouti 
zvláštní zákrok ve prospěch propuštění Emila Čecha, řídícího učitele, který jest nemo-
cen a nervově vyčerpán." V dalším spise ze dne 8. 8. 1940 zasílal dr. Čapek dokonce 
2x německy napsané úřední lékařské vysvědčení o jeho zdravotním stavu. Jak se poz-
ději ukázalo, tak i intervence (ovšem v jiných případech) tehdejšího prezidenta Emila 
Háchy se míjely účinkem a velice to jeho i vládu deprimovalo. 

O Emilu Čechovi se zmiňuje i další spis (Č.j. 377/ dův./40) četnické stanice. Píše 
se, že jmenovaný byl 28. 7. 1940 vzat do ochranné vazby říšskoněmeckou státní taj-
nou policií. Emil Čech se narodil 26. 7. 1885 v Kamenici nad Lipou (tedy si letos tam 
1 v Ledči n. S. asi určitě připomenou jeho 120. výročí narození), ženatý a otec nezao-
patřené dcery Krystyny. Důvod zatčení není znám a představený úřad nebyl o zatčení 
uvědomen. E. Čech už byl po dobu 9 měsíců v ochranné vazbě a vrátil se počátkem 
června 1940 a nyní byl opět z neznámých důvodů odvezen neznámo kam. (Podepsán 
vrch. strážmistr Vávra). 

Na Emila Čecha mám řadu vzpomínek, protože mne učil v letech 1936-1938 na 
obecné škole. Pedagog to byl výborný, vlídný a hodný. Vzhlíželi jsme k němu jako 
prvňáčci s velkou úctou. Vlastnil vilku vedle pošty a pilně se staral o zahrádku s kvě-
tinami a ovocnými stromy. Jako starosta řídil město dlouhá léta, dbal na to, aby Le-
deč byla příjemným letoviskem, chlubil se Šeptouchovem. Neopomněl přidat, že to 
byl můj pradědeček František Katzer, který ho nechal zalesnit. Jednou byl u něho sta-
rosta Hradce Králové pan Josef Pilnáček (býval majitelem známé továrny na mýdlo 
a prací prášky). Říkal mu, že by Hradci moc prospělo, kdyby tam měli takový kopec 
s parkem, jako my máme náš Šeptouchov. Pravdou je, že když se za nějaký čas vrátil 
z vazby domů, tak žil uzavřeným životem. Zatčení ho poznamenalo psychicky i těles-
ně. Po revoluci se stal předsedou MNV a vrhnul se do práce na obnově poválečného 
života v městě. Byl to právě on, kdo se jako iniciátor zasloužil o to, že v Ledči n. S. 
vzniklo gymnázium. Nejenom pro mne, ale i pro stovky mladých to tehdy znamenalo 
úplně nové životní perspektivy. Avšak gestapácké útrapy se na něm podepsaly, takže 
zemřel už v r. 1947 ve věku 62 let. 

Další z aktérů spisu byl vrch. strážm. Vávra. I ten přežil válku a sloužil ještě po vál-
ce. Jeho syn Vladimír býval naším kamarádem a skautoval s námi. Velice se zajímal 
o jeskyně, takže jsme mu přezdívali Absolon. Byl i otužilcem, který se v zimě koupal 
v řece. Bohužel 12. prosince 1962 přišel o život při autonehodě. Pohřben byl do Tře-
bechovic pod Orebem. 

Další spis (č. 667/40 přes.) za Okresní úřad podepsal opět Dr. Čapek. Oznamoval 
Zemskému úřadu zatčení odb. učitele Františka Hájka, bydliště Ledeč n. S., čp. 400 

(činžák). Četnická stanice, která to dala 
na vědomí, uvedla, že odborný učitel se 
narodil 10. 4. 1901 v Zahrádce, byl že-
natý, bezdětný a byl poručíkem dělo-
střelectva v záloze. Dohlédací úřad ne-
byl o zatčení vyrozuměn a ani důvody 
vazby nebyly známy. I on byl zatčen 
30. 7. 1940. 

RNDr. Miroslav Vostatek 

(Pokračování příště) 



50. výroč í založení Z U Š 
v Ledči nad Sázavou 

Vážení čtenáři, každý měsíc vám v rámci oslav výročí založení ZUŠ v Ledči nad Sáza-
vou přinášíme informace o naší škole a také o koncertech či představeních, které v rámci 
oslav připravujeme. I tentokrát pro vás máme několik pozvánek. 

Dovolte znovu připomenout Slavnostní koncert k 50. výročí založení ZUŠ, který se 
koná v pátek 15. dubna 2005 v 19 hod v sále gymnázia; vystoupí na něm bývalí absolventi 
školy Karel Malimánek a Antonín Pecha - členové České filharmonie, Vlastimil Zeman -
člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu a mnozí další (podrobně jsme informovali 
v minulém čísle Ledečských novin). 

Znáte naše orchestry a soubory? Přijďte v sobotu 14. května ve 14 hod do sokolovny! 
Na mimořádném Koncertě souborů ZUŠ se vám tam představí všechna školní hudeb-

ní tělesa - dechový orchestr , akordeonový orchestr , flétnový soubor, folklórní soubor , 
pěvecké sbory Hlásek a Campane l l a , saxofonové kvar te to , akordeonové kvar t e to uči-
telů a soubor LDO. 

Málokterá ZUSka - i větší než je ta naše ledečská - se může chlubit tolika soubory, kte-
ré v naší škole vznikly a pracují. Zapojení dětí do těchto ansámblů přináší mnohonásob-
ný užitek - dětem, učitelům, škole a předpokládáme i posluchačům, kterým přinášejí svou 
hrou radost. 

Děti v souboru využijí získané dovednosti z individuální hry, pocítí vědomí užitečnosti 
a společenského uplatnění, nemluvě o jejich morálním a charakterovém růstu, vždyť pod-
mínkou členství je smysl pro kolektivní odpovědnost a dobrovolnou kázeň, schopnost při-
způsobit se spoluhráčům, podřizovat se celku... Děti se stávají členy společenství, v ně-
mž všichni spolupracují na úkolech, jichž nelze dosáhnout jinak než obětavým společným 
úsilím. 

Kolegové mi určitě dají za pravdu, že vedení každého souboru je velice náročné (na ve-
dení souboru nikdy nestačí úvazkem přidělené hodiny, složité je obstarávání notového ma-
teriálu, rozepisování partů, dělené zkoušení, a pak zkoušky celého souboru - apropó: znáte 
naše prostory...?). Pokud však vím, žádný z učitelů, který jednou zakusil náročnou sou-
borovou práci, by ji neopustil. „Naše" děti nás totiž vždy umí zvednout a inspirovat k dal-
ší činnosti. Čím? Svojí chutí tvořit, dychtivostí něco se naučit a uspět, svým smyslem pro 
humor a schopností vzájemně se podržet a pomáhat si. V každém tělese se najdou výraz-
něji nadaní žáci, a přesto u těch, kteří se neumí tolik prosadit, nevzniká závist, řevnivost, 
žárlivost. 

Zveme vás tedy: přijďte si poslechnout výsledky společné práce dětí a učitelů v sobotu 
dne 14. května 2005 od 14 hod do sokolovny! 

Pěvecký sbor Campanella 

0\et Základy 

tfeč nad S á z * 0 * 

Z E F F I R O 
Q U A R T E T 

Dovolujeme si vás pozvat na další z řa-
dy koncertů u příležitosti 50. výročí zalo-
žení Základní umělecké školy v Ledči n. 
S. V pátek 29. dubna od 19 hod v ledeč-
ské synagoze se vám bývalí absolventi 
školy David Pleva - housle a Jaroslav 
Brabec - akordeon představí s kvartetem 
ZEFFIRO ve složení housle, 2 akordeo-
ny a klavír. Zeffiro působí na naší hudeb-
ní scéně od roku 2001 a od té doby slaví 
úspěchy díky svému zajímavému zvuku 
a technické vyspělosti svých členů. Jeho 
nástrojové složení mu dává obrovské 
možnosti techniky hry, mnohem větší, 
než jsou například u smyčcového nebo 
dechového kvarteta. Kvarteto Zeffiro si 
tak může dovolit zahrát i velmi náročné 
skladby, jako je kupříkladu Vltava Bed-

řicha Smetany. Během večera zazní také 
například Dvořákův Slovanský tanec g 
moll, směs z muzikálu Jesus Christ Su-
perstar, skladby argentinského krále ban-
doneonu Astora Piazzolly a řada dalších 
líbivých melodií. Další členové Zeffira 
František Tomášek - akordeon a Ladi-
slav Laser - klavír jsou zároveň členy 
pro ledečské posluchače známého Praž-
ského akordeonového a klávesového 
orchestru PRAKO, který se vám před-
staví na dalším plánovaném koncertě 
20. 5. 2005 v 19 hodin, při kterém do-
provodí rockové formace Psychohlína 
a Pilgrim Pimple. 

Srdečně Vás zvu do nově 
otevřeného 

P Á N S K É H O K A D E Ř N I C T V Í 
v Ledči n. S., ul. Ke Stínadlům 555 
(stříhání i dětské, barvení, melírování atd.) 

Provozní doba: 
Po, St, Čt : 9 - 17 h 

Út, Pá: 7 - 15 h 
Na Vaši návštěvu se těší Kateřina Chladová 

Tel.: 723 064 258 



SOUTĚŽ PARAGRAF I 1/55 
Dne 8. března se ZŠ v Ledči nad Sázavou zúčastnila projektové 

soutěže Paragraf 11/55 společnosti Aliance Zákon 18. 
Tato soutěž je určena žákům 2. stupně základních škol a klade 

si za cíl zvýšit povědomí o zákoně omezujícím prodej cigaret mla-
distvým. Tento projekt zabývající se zákony, předpisy, vyhláškami 
a jejich tvorbou a dodržováním, přibližuje dětem právo jako důle-
žitý prvek našeho života, co nám pomáhá a slouží k tomu, aby naše 
společnost řádně fungovala. 

Šest pětičlenných družstev se ráno v 8.00 hod. shromáždilo 
v budově školní tělocvičny a společně se svými spolužáky a uči-
teli připravili stoly, židle a občerstvení pro porotu, ve které usedli 
i zástupci města. Ivana Svobodová, předsedkyně poroty, Stanislav 
Vrba, starosta města Ledeč nad Sázavou, Lenka Zengerová za od-
bor školství a kultury, prap. Jaroslav Dittrich, zástupce Policie ČR, 
Jaroslav Kosprd, ředitel ZŠ Ledeč n. S. a Naďa Pešková, učitelka 
2. stupně ZŠ Ledeč n. S. 

Ozvučení celé soutěže zajistil pan Miroslav Hánečka. 
V 9.00 hod vše vypuklo naostro. Družstva se utkala v šesti sou-

těžních kolech, z nichž každé bylo zajímavé a přínosné nejen pro 
účastníky soutěže, ale i pro diváky, jež tvořily třídy soutěžících 
družstev. 

První kolo, vědomostní disciplína soutěže, nazvané ZÁKON, 
ukázalo, že dodržování zákonů je užitečné pro každého z nás. 

Ve druhém kole nazvaném JAK BYS TO VYŘEŠIL byl důraz 
kladen na schopnost sestavit smysluplný projev určený k předne-
su na veřejnosti. 

POSTAV ŠKOLU, tak znělo třetí kolo. Soutěžící vzájemnou 
souhrou a spoluprací sestavili věž z papírových karet. 
v Ve čtvrtém soutěžním kole KDYBYCH BYL ŘEDITELEM 
ŠKOLY všichni společně přemýšleli o povinnostech a právech 
žáků ve škole. 

V pátém kole s názvem PORUŠÍŠ ZÁKON si soutěžící vyzkou-
šeli svůj odhad věku mladých lidí. Podle fotografií hádali, zda jim 
už bylo 18 let a mohou si tedy zakoupit tabákové výrobky. 

Výsledky jednotlivých soutěžních kol byly zapisovány na zvlášt-
ní archy, jež byly přehledné pro všechny zúčastněné. Závěrečná vý-
sledková tabule již oznamovala celkový součet bodů jednotlivých 
družstev. Jelikož družstva zelených (8.D) a oranžových (9.E) měla 
stejný počet bodů, ještě si žáci těchto tříd zasoutěžili mezi sebou 
a vítězem se nakonec s rozdílem jednoho bodu stalo družstvo oran-
žových. Vítězné družstvo bude školu zastupovat v oblastním kole, 
které se bude konat 13.4. 2005 v sokolovně. 

Všichni budeme našim vítězům držet palce, aby jejich úporné 
zápolení s ostatními družstvy bylo patřičně odměněno. Nutno do-
dat, že žáci se této celostátní soutěže zhostili velice zodpovědně 
a dlouho se na své vystoupení připravovali. Musíme však poděko-
vat i učitelům, kteří je celou přípravou provázeli a byli jim dobrými 
rádci. V neposlední řadě děkujeme všem, kteří nám umožnili tuto 
soutěž zorganizovat a financovat - paní učitelce Marii Tomanové, 
moderátorům Marku Tomanovi a Denise Budilové a řediteli ZŠ Ja-
roslavu Kosprdovi. 

Učitelé ZS Ledeč n. S. 

Příspěvek dívek vítězného 
družstva 

Na Paragraf 11/55 jsme se připravovaly dlouho. 
Avšak během soutěže jsme byly tak vynervované, že 
když jsme v rozhodujícím rozstřelu zvítězily, nemoh-
ly jsme tomu uvěřit. Naši soupeři byli opravdu dob-
ří, a proto si tím více našeho vítězství vážíme. Cítíme 
se skvěle a těšíme se do oblastního kola. Děkujeme 
všem, kdo nás podporují, hlavně našim spolužákům 
a učitelům. 

(oranžoví) 

Ve jménu zákona... o prodeji cigaret 
Na dopoledne 10. března se sál ledečského gymnázia zásluhou ně-

kolika dobrovolníků z řad manuálně zručných, případně technicky za-
ložených studentů pod taktovkou organizátorky projektu, prof. Lenky 
Trtíkové, proměnil téměř v televizní studio, jaké známe ze soutěží typu 
Hip Hap Hop nebo Bludiště. 

Hlavními aktéry se protentokrát stala pětičlenná družstva tříd nižší-
ho gymnázia, tedy Primy, Sekundy, Tercie a Kvarty. Těchto dvacet od-
vážných, a jak zdůraznila prof. Trtíková, schopných, komunikativních 
a výborných, mělo poměřit své vědomosti a schopnosti v 5. ročníku ce-
lostátního projektu Paragraf 11/55. 

Jak už název napovídá, soutěžilo se v oblasti práva, zákon vybra-
ný pro rok 2005 se týkal zákazu prodeje tabákových výrobků mladist-
vým a především jeho nedodržování a neznalostí. Původní vizí projek-
tu bylo upozornit na problematiku tohoto zákona a zvýšit povědomí 
o jeho existenci, hlavně ale posílit právní vědomí mládeže obecně a při-
blížit právo jako důležitý a přirozený prvek našeho života. 

Jen co družstva zasedla ke stolečkům a prof. Trtíková nás uvedla do 
děje, byli jsme ještě od skvělých moderátorů soutěže Denisy Budilové 
a Marka Tomana poučeni o pravidlech a začal lítý boj. 

Soutěžilo se v pěti kolech s různou náplní. V prvním museli soutě-
žící pro postup do další části s co nejvyšším počtem bodů odpovědět na 
12 záludných otázek z oblasti práva. Už v tomto kole byla patrná vy-
rovnanost všech družstev. 

Náplní druhé části bylo vytvoření a přednes projevu na zadané téma, 
jakým mohlo být: Znovuzavedení tělesných trestů na školách, Zpřísně-
ní podmínek chovu psů či Zavedení povinné výuky náboženství. Nej-
větší suverenitu při obhajobě svého názoru prokázalo družstvo Kvarty, 
tedy oranžových a za svůj projev o omezování používání cizích slov 
v češtině si po zásluze připsalo nejvíce bodů. 

Ve třetím kole rozhodovala zručnost a spolupráce. Šlo o to, posta-
vit co nejvyšší a nejodolnější věž z papíru. A tak se skládalo a lepilo. 

Při tom soutěžící jistě zjišťovali, k čemu jsou hodiny výtvarné výchovy 
a ukázalo se, že nejpilnější v docházce na ně byli Primáni, jejichž věž 
měřila úctyhodných 74 cm. 

Soutěžící se také na chvíli, přesněji řečeno po dobu čtvrtého kola, sta-
li řediteli školy a pohrávali si s fiktivním školním řádem, ovšem nejza-
jímavější souboj jsme mohli zhlédnout v posledním, pátém kole. Soutě-
žící měli na základě videonahrávek několika figurantů uhádnout jejich 
věk, spíš, zda jim už cigarety do rukou patří nebo ne. K mému velké-
mu překvapení byla všechna družstva v tomto kole téměř stoprocentně 
úspěšná! Mohli bychom tedy jen doufat, že si za pár let pořídí trafiku... 

Soutěž proběhla ve výborné, napínavé i zábavné atmosféře, a to ne-
jen díky téměř profesionálnímu hudebnímu doprovodu, kterého se ujal 
Michal Doležal, ale především díky fanouškům - spolužákům soutěží-
cích, kteří svou úlohu pojali nadmíru zodpovědně. Troufám si odhad-
nout, že už jen pohled na rozjásané publikum a transparenty typu „Pri-
ma je modrá a modrá je dobrá!" nebo „Žlutá je barva vítězů!" dovedl 
soutěžící k maximálnímu výkonu. Za to také byli po zásluze odměněni 
malou soutěží o ceny v první přestávce. 

Druhý oddech pro soutěžící se nesl v duchu akce. Karatisté DEI-
MOS KARATE Ledeč nad Sázavou, samozřejmě studenti gymnázia, 
nám předvedli působivé řízené i neřízené souboje, i tzv. kata, tedy sa-
mostatný „trénink" pro vytříbení techniky úderu. 

Vážnost celé soutěži dodala odborná porota složená ze zástup-
ce ředitele, pana Františka Trpišovského, koordinátorky soutěže, 
paní Ivany Svobodové, pracovnice DDM, a starosty města Ledeč 
n. Sáz., pana Stanislava Vrby. Na otázku, co ho přimělo k účasti v po-
rotě, odpověděl, že to byl jeho zájem o přístup žáků k pravidlům a o 
konflikty s tím spojené. Celkově se mu ale soutěž velmi líbila a těší 
se do oblastního kola, kde se setká s vítězným družstvem, s družstvem 
Tercie. 

Tereza Dvořáková, septima 
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Psi s n á m i ! 
Na téma člověk a pes bylo popsáno mnoho papíru, ať už ve formě pojednání odborných 

nebo zábavných. Faktem je, že pes jako společník člověka je zřejmě jedním z prvních zví-
řat, která byla v dávných dobách domestikována. Svědčí o tom vykopávky koster z dob 10 
až 15 tisíc let před naším letopočtem. Zatím není přesně zjištěno, jestli předkem psa, tak jak 
jej známe, byl vlk nebo jiná psovitá šelma. Určitě ale pravěký člověk poznal, že toto zví-
ře může být dobrým společníkem nejen pro zábavu, ale třeba pomocníkem při lovu nebo 
obraně. Postupem času a záměrným chovem vznikala nová plemena. Některá se chovají 
s malými obměnami po staletí dodnes, jiná zanikla, ale po nich vznikla nová, která lépe 
vyhovovala změněným podmínkám. Teprve po objevení zákonů dědičnosti nastalo obdo-
bí skutečně záměrného, cílevědomého chovu psů v jejich čistokrevné formě, jak jej chá-
peme dnes. 

V současnosti zaznamenáváme nepřeberné množství různých plemen, která dělíme dle 
způsobu využití na lovecká, policejní, společenská, pastevecká, dále na velká a malá. 

V současné době se stává držení psa jakýmsi hitem nebo prestižní záležitostí. Nic proti 
tomu, pokud je tento krok v rodině dobře uvážen a jsou vyhodnocena všechna pro a proti. 
Každý, kdo chce chovat nebo jenom držet psa, by si to měl rozmyslet a pokud na to nestačí, 
eventuálně se poradit, jaké plemeno si pořídit. Svým miláčkům jsme ochotni tolerovat té-
měř vše. Musíme si uvědomit, že každý pes jakéhokoliv plemene sonduje od svých prvních 
krůčků mezi námi, co si může dovolit. Pokud zanedbáme z počátku výchovu k poslušnos-
ti, a tím i k ovládání psa, budeme určitě zklamáni a takováto situace vede nakonec k tomu, 
že psa odložíme do útulku a v horším případě vyhodíme z auta v neznámém terénu. Pokud 
chceme, aby nás pes poslouchal, musíme začít okamžitě a v rodině se dohodnout na jed-
notném postupu při výchově. Nejhorší je, když jeden člen rodiny psovi dovolí vše a druhý 
žádá na povel nějaký výkon. Vybírat psa z pohledu, že se nám líbí, je mnohdy neuváženým 
činem, který nás stojí v některých případech značné finance a zklamání. Jak už bylo řečeno 
společenských plemen je nepřeberné množství, velkých i malých. Já považují za naprosto 
nepřijatelné držet v městských zástavbách lovecké psy. Tato zvířata se v omezeném prosto-
ru bytu vyloženě trápí i když vypadají celkem spokojeně, protože je jim ze strany páníčků 
věnována někdy až nadměrná péče. 

K napsání těchto řádků mě přiměly poznatky z praxe. Každým rokem se setkávám s pří-
pady, kdy se na mě obracejí známí i neznámí lidé o pomoc při hledání psa. Ono totiž pustit 
volně v lese při sběru hub, nebo jen tak na procházce setra, kokršpaněla, jezevčíka, oha-
ře, bígla, chrta nebo jiné lovecké plemeno, je zaděláním na někdy velký problém. Pokud 
pes navětří čerstvou stopu a nebo uvidí zvěř, musel by být buď vycpaný nebo perfektně 
ovladatelný, aby se dal 
a lovecký pud mu velí 
vec. Mnohdy trvá hodi-
vrátí a nebo najde. Celá 
nešťastná. Pořizovací 
je i několik tisíc. Chybu 
nepřipustí. Ze pes ovlá-
čují. Má to ovšem ješ-
pes zvěř a je-li a z dosa-
važován za pytlačícího 
o myslivosti. Za jistých 
zastřelen. Tento nešvar, 
rodě psy, se v posled-
máhá. Na jaře se rodí a 

Pozvánka 
k očkování 

odvolat. Temperament 
zachovat se jako lo-
ny i několik dní než se 
rodina je samozřejmě 
cena čistokrevného psa 
si tito lidé samozřejmě 
dá je, naprosto vylu-
tě jeden háček. Stve-li 
hu svého pána, je po-
a na to pamatuje zákon 
okolností může být 
pouštět volně v pří-
ní době stále více roz-
líhnou mláďata divoké 

"ad S ^ 
Dovoluji si Vás pozvat k pravidelnému oč-

kování psů proti vzteklině, které se uskuteční 
v sobotu 30. 4. 2005. 

Očkování je povinné pro psy od stáří 3 mě-
síců. Přeočkování se provádí vždy po roce. Je 
vhodné očkovat i kočky a to především ty, 
které se někdy pohybují volně venku. 

V případě vystavování „europasu" pro 
kočky je povinná vakcinace od tří měsíců 
i u nich. 
Čas a místa vakcinace: 
1. 9 . 0 0 - 10.00 veterinární ordinace 

(na Žižkově) + současně 
9 . 0 0 - 10.00 autobusová zastávka 
Koželužna 
10.00- 11.00 autobusová zastávka 
ul. Havlíčkova (směr Bojiště) 

4. 11.00- 12.00 parkoviště u kina 
V případě, že Vám nebude tento termín vy-

hovovat, je možno provést očkování v ordina-
ci každý pracovní den od 14,00 do 18,00 hod. 

Pokud bylo zvíře očkováno kombinova-
nou vakcínou, která obsahuje vzteklinu, je 
třeba opět dodržovat roční interval mezi vak-
cinacemi. 

MVDr. Pavel Vrbka 

2. 

3. 

PAVL 
STAMCE OCHRANY FAUNY 

i V L O S P 

i f 

zvěře, která se snadno stávají kořistí pytlačících psů. Postupující civilizací decimované pří-
rodě je třeba pomáhat. V současnosti zaznamenáváme až kritický pokles stavů drobné zvě-
ře a bude trvat hodně dlouho, než se ve volné přírodě setkáme běžně s koroptví, bažantem 
nebo zajícem. V tomto případě mám na mysli náš region Vysočinu. 

Závěrem několik rad: Vybírejte plemeno, které bude povahou vyhovovat vám s přihléd-
nutím k podmínkám, které budou vyhovovat psovi. Neexistuje záruka, že od vynikajících 
jedinců získáte vynikající štěně. V jednom vrhu se může projevit několik povahových rysů. 
Nikdy si neberte bojácné štěně! S výchovou začněte hned první den. Dohodněte se v rodi-
ně, jak budete postupovat, žádné štěně nerozumí lidské řeči. V přírodě psa volně nepouš-
tějte a pokud se pohybujete mezi lidmi, měl by mít náhubek. Fyzicky psa netrestejte! Je 
to naprosto zbytečné. Jistého výsledku dosáhnete stálým a trpělivým opakováním povelů 
a požadavků při výcviku. Pořídíte-li si psa, musíte počítat s tím, že se nutně dotkne vaše-
ho zaběhnutého životního rytmu. Nikdy nedeklasujte psa na živou hračku. Pokud sdílíte se 
psem jedno lože, je to samozřejmě vaše věc, ale není to z mnoha důvodů dobře. 

Pokud venčíte psa, uvědomte si, že na ně každý z vašich spolubydlících nebo obyvate-
lé sousedních domů je ochoten tolerovat hromady výkalů u vchodů i na pískovištích, kde 
si hrají děti. Povinností každého pejskaře je tyto exkrementy odstranit. Pes se samozřejmě 
vyprázdnit musí. Ne každý z nás se rozhodne pro držení psa. Zvířecím společníkem v bytě 
mohou být akvarijní rybky nebo kanár. Pokud si myslíte, že vy a váš pes jste nedotknutelní 
a jedineční, je to výraz sobectví a netolerance. S tímto narůstajícím problémem by se měl 
zabývat odbor životního prostředí. 

Tyto řádky berte jako naléhavou žádost myslivce a dobře míněnou, avšak velmi struč-
nou radu kynologa. 

J. Fulín 

S T A N I C E O C H R A N Y 
F A U N Y PŘI A O P K Č R 

si Vás dovoluje pozvat na 
S L A V N O S T N Í Z A H Á J E N Í 

N Á V Š T Ě V N I C K É S E Z O N Y 
2005 

Akce se bude konat 1. května 2005 v are-
álu Stanice pro handicapované živočichy 
v obci Pavlov u Ledče nad Sázavou. 
Na co se můžete těšit? 

Pokud si přivstanete, v 8:00 se můžete zú-
častnit odchytu a kroužkování pěvců s orni-
tologem Václavem Beranem. 

V 9:00 se s Vámi na výpravu po zvířecích 
stopách vydá Josef Herout. 

V 10:00 proběhne první prohlídka stani-
ce této sezony. (Podle zájmu budou prohlídky 
pokračovat v průběhu celého dne.) 

Od 11:00 budou na programu ukázky 
dravců s odborným výkladem sokolníka 
Františka Kunce. 

Po přestávce na svačinu (jídlo si vezměte 
raději s sebou) zahájíme soutěž (nejen) pro 
mladé kreslíře a novináře na téma: „Můj 
největší dnešní zážitek". 

Ve 14:00 Vás čekají hrátky s rysem Filíp-
kem. Něco víc o problematice rysů u nás se 
dozvíte od Vladimíra a Jitky Zadražilových. 

V 15:00 vyhlásíme výsledky soutěže 
a předáme ceny vítězům. 

Na Vaši návštěvu nejen 1. 5. 2005 se těší 
pracovníci SOF Pavlov 

Více informací na tel. 569 721 293 nebo 
731 702 763. 

Navštivte náš web: www.nature.cz/hb 
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Zásahy ledečských hasičů 

Sbírka ADRY pro 
jihovýchodní Asii 

V měsíci lednu byla i v Ledči zorgani-
zována sbírka na pomoc obětem tsunami 
v Asii. Ve dvou zapečetěných pokladnič-
kách humanitární organizace ADRA se bě-
hem čtrnácti dnů nahromadilo 4.958,- Kč. 
Z čehož většina (4.496,50 Kč) byla vybrá-
na v lékárně Media v Habrecké ul., kde jed-
na z kasiček setrvala po celou dobu sbírky. 
Do druhé kasičky, která putovala z lékárny 
U zlatého hada do čajovny Sunamon a pro-
dejny ovoce a zeleniny Cekla s.r.o. (vedle 
Sázavanky), přibylo 461,50- Kč. 

Výtěžek sbírky v našem městě byl ode-
slán na konto 8555 8555/0300, vs 777 
a byl tak připojen k celonárodní sbírce ur-
čené na pomoc postiženým oblastem jiho-
východní Asie. Adra ji investuje v Thaj-
sku na ostrovech Koh Surin a Koh Phra 
Thong na obnovu života rybářských vesnic 
a na vybudování mateřské školy pro 160 
dětí. V Indonésii na obnovu 17-ti škol 
v okolí jednoho z nejvíce zničených měst 
Meulaboh a na doškolování místních uči-
telů ve zvládání posttraumatické situace 
u dětí. 

Děkuji všem, kteří ochotně umístili po-
kladničky ve svých provozovnách, všem, 
jejichž finanční prostředky naplnily ob-
sah pokladniček a posléze potřeby lidí 
v Asii. Děkuji také sekretariátu pana sta-
rosty, předně paní Urbanové, která ochot-
ně pomohla se zdárným zajištěním průbě-
hu celé sbírky. 

Za ADRU G. Hrubešová 

26. dubna - DEN ZDRAVÍ 
Doufejme, že v době, kdy budete číst tyto 

řádky, bude chřipková epidemie v našem 
městě už zdárně za námi a že všichni, kdo se 
těšíte, že budete moci na jaře udělat něco pro 
obnovu svého zdraví, budete tu možnost mít. 

Na 26. 4., na 17 h., jsme v DDM (na ná-
městí) naplánovali přednášku, respektive dal-
ší kurz zdravého vaření SLADKÝ ŽIVOT 
BEZ CUKRU. R. Uhrin a J. Bezrouk však už 
po roce pozvání z osobních důvodů nepřijali. 
Zajistili jsme za ně náhradu v podobě žen-
ského týmu, který tvoří absolventky Institutu 
zdravého životního stylu Hana Synková a An-
drea Nadrchalová. Doufáme, že bude pro vás 
tato přednáška inspirativní, přestože je letos 
jediná, kterou vám můžeme nabídnout. Účast 
totiž nemohl přijmout ani pan docent Slaví-
ček, se kterým jsme počítali, že napraví vloni 
„popletené" a „slibované" téma „Vliv výživy 
na kardiovaskulární onemocnění". Všechny 
ledečské pozdravuje, ale povinnosti na fakultě 
jsou neodkladné. 

Za spol. Život a zdraví a CASD G. Hrubešová 

Obecní úřad v Hradci přispěl obětem 
postiženým vlnami tsunami. 4000,- Kč 
poukázal na účet UNICEF. 

18. března uspořádali obecní úřad 
a hasiči tradiční karneval. Letos přišlo 
téměř 80 lidí, děti s krásnými maska-
mi. Mládež předvedla předtančení. Děti 
si zasoutěžily v hrách a nakonec získa-
ly z tomboly hračky, sportovní potřeby 
i pomůcky do školy. Celý výtěžek z kar-
nevalu 1500,- Kč byl věnován stacionáři 
„Petrklíč". 

M. Benešová 

• 6. 3. Jednotka PS-Ledeč vyjela na vyproště-
ní osobního vozidla ze závěje u obce Habrek. 
Vozidlo bylo vyproštěno bez poškození pomo-
cí navijáku. 

• V nočních hodinách jednotka vyjela na do-
pravní nehodu osobního vozidla u Kamenné 
Lhoty. Po příjezdu na místo se jednalo o vozi-
dlo Fiat UNO na střeše. Hasiči zabezpečili vo-
zidlo proti požáru a po zadokumentování udá-
losti dopravní policií převrátili zpět na kola 
a odtáhli mimo vozovku. 

• 10. 3. Další dopravní nehoda, tentokrát v Led-
či na Tyršově nábřeží. Zde se jednalo o střet 
osobního a nákladního vozidla. Při příjezdu na 
místo byla zraněná řidička již v péči RZS. Ha-
siči zabezpečili vozidlo proti požáru a odstra-
nili z vozovky uniklé provozní kapaliny. 

• 11.3. Jednotka vyprostila labuť, která přimrz-
la do ledu v řece pod mostem. Labuť se poda-
řilo vyprostit z ledu bez jakéhokoliv zranění. 

• 19. 3. Na kuriózní zásah vyjela jednotka do 
Vilémovic, kde žena sedící na stromě pomo-
cí mobilního telefonu přivolala hasiče. Mladá 
žena na strom vylezla ze strachu před doráže-
jícími psy. Hasiči psy odehnali a ženu odvezli 
služebním vozidlem. 

• Tohoto dne se od ranních hodin začala ne-
bezpečně zvyšovat hladina vody v řece Sá-
zavě. Postupně byl vyhlášen až třetí stupeň 
povodňové aktivity. Policie informovala ma-
jitele všech objektů u řeky o hrozícím nebez-
pečí. Hasiči ve spolupráci s technickými služ-
bami napytlovali cca tři sta pytlů s pískem, 
kterými ucpali vstupy do ohrožených objektů. 
Naštěstí v odpoledních hodinách se přestala 
hladina vody zvyšovat, a proto došlo jen k za-
topení sklepů u domů v těsné blízkosti řeky. 
Ze sklepních prostor byla voda postupně od-
čerpávána ještě několik dní pomocí kalových 
a plovoucích čerpadel. 

• Ještě téhož dne došlo k převrácení raftu s pěti-
člennou posádkou ve Stvořidlech. Po převrá-
cení člunu se čtyřem lidem z posádky podařilo 
zachytit na stromech uprostřed rozvodněného 
toku. Jeden člen posádky se bohužel utopil 
pod převráceným člunem, poté co se mu za-
motalo lano ze člunu kolem nohy a uvízlo 
v naplavených kmenech. Vzhledem k velké-
mu proudu se k lidem zachráněným na stro-
mě nedalo dostat pomocí člunu ani přebrodit. 
Proto byl povolán vrtulník s palubním jeřá-
bem, pomocí palubního jeřábu a záchranářů 
v podvěsu vrtulníku se podařilo raftaře vypro-
stit. Utonulý byl nalezen po dvou dnech, když 
opadla voda a opět vyzvednut pomocí vrtulní-
ku. 

• 22. 3. Hasiči pomocí kanálového krtka pro-
čistili ucpanou kanalizaci v mateřské škole 
v Hněvkovicích. 

• 23. 3. Ledečští hasiči spolu s jednotkou z Ko-
žlí a Hněvkovic zasahovali u požáru rodinné-
ho domku v Hněvkovicích. Požár se během 
krátké doby podařilo uhasit a mezitím vynést 
z objektu dvě osoby, které tu byly nalezeny 
v bezvědomí nadýchané zplodinami hoření. 
Hasiči spolu s posádkou RZS prováděli první 
pomoc (umělé dýchání a masáž srdce). Bohu-
žel i přes velkou snahu všech záchranářů obě 
osoby zemřely. Následky požáru jsou o to tra-
gičtější, že v jednom případě se jednalo o dítě 
ve věku 2,5 roku. Verze vzniku požáru je stále 
v šetření. 

• 29. - 31. 3. V těchto dnech ledečská jednot-
ka vyjížděla celkem třikrát na požár trávy. 
Všechny požáry se podařilo v poměrně krát-
ké době zlikvidovat. Všechny uvedené požáry 
vznikly z nedbalosti při pálení klestí po těžbě, 
kdy nebyla dohašena ohniště, na kterých pá-
lení probíhalo. Původci požárů byli odměněni 
blokovými pokutami. 

• Mimo výše uvedené zásahy pomohli hasiči 
dvakrát otevřít zabouchnutý byt a sedmkrát 
odstraňovali nebezpečné sněhové převisy 
a rampouchy na budovách. 

Tiskové proh lášen í 
Pentu ve zd ravo tn i c t v í zas tupu je spo lečnost M E D I R E C O 
Společnost MEDIRECO a.s. je dceřinou společností investiční skupiny Penta zaměřenou na 

zdravotnictví. Jménem Penty původně ve zdravotnictví vystupovala akciová společnost Čes-
ká zdravotní, nicméně tato společnost byla přejmenována na společnost MEDIRECO. Jedná se 
však o zcela stejnou společnost s totožným identifikačním číslem, která byla přejmenována val-
nou hromadou dne 10. 2. 2005 a dne 16. 2. byla tato změna zapsána Městským soudem v Praze 
do obchodního rejstříku. 

Důvodem změny jména je odchod managementu, který pro investiční společnost Penta při-
pravoval zdravotnické projekty. Tento management, reprezentovaný bývalým předsedou předsta-
venstva Martinem Stříteským, přinesl název „Česká zdravotní" a proto se investiční společnost 
Penta rozhodla mu ho přenechat a přejmenovat svoji společnost na MEDIRECO. 

Působení v čele MEDIRECO (bývalá Česká zdravotní) vyžadovalo 100 procentní zapojení na 
plný pracovní úvazek. Nicméně MUDr. Martin Stříteský je přednostou Kliniky anesteziologie 
a resuscitace Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a nemohl se této práci věnovat na plný úva-
zek. Proto se obě strany, společnost Penta a M. Stříteský, dohodly na ukončení jeho působení ve 
firmě MEDIRECO (bývalá Česká zdravotní). 

Projekt vstupu investiční společnosti Penta do zdravotnictví pokračuje beze změn. MEDIRE-
CO v současné době provozuje Léčebnu dlouhodobě nemocných Ledeč a dostojí plně všem zá-
vazkům, které přislíbilo zastupitelstvu a občanům města. Protože MEDIRECO je ta samá spo-
lečnost jako „Česká zdravotní" (pouze s jiným názvem), hlediska právního a obchodního se nic 
nemění, pouze se změnil název společnosti a management. V současné době je předsedou před-
stavenstva MEDIRECO zaměstnanec společnosti Penta, Martin Vlček. Penta zároveň vede jed-
nání s několika kandidáty do managementu společnosti MEDIRECO. 
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ŠJPROFIREAL 

. 10 000 - 160 000 Kč 

. bez ruči te le 

. rychle a na cokol i 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 
chodníky, zpevněné plochy 

parkoviště, pojezdové plochy 

p r o v á d í m e p o k l á d k y z á m k o v ý c h d l a ž e b 

s t a v e b n í f i r m a 
z Ledče n.Sázavou 

www.tost.cz 

mobil: 777 728 221, tel: 569 731 008 

J l - L rodinný dům 
EZ!11^ "DO ROKA A DO DNE..." 
provádíme stavby domů na klíč 
s t a v e b n í f i r m a 
z Ledče n.Sázavou 

www.tost.cz 

mobil: 777 728 221, tel: 569 731 008 

StačíVám pracovní smlouva 
a 3 výplatní pásky! 

Více info: 724 022 441 
www.profireal.cz 

O O I A ^ D V E Í E 
plastová - dřevěná - Eurookna 

- garážová vrata 

nátěry - těsnění - žaluzie 

- rolety 

Jiř í D l o u h ý 

Poštovn í u l . 1050, Svě t lá n. S. 

Tel.: 569 453 7 4 6 , 7 2 3 338 532 

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici 

Z D R A V O T N Í S E S T R A 

D O M Á C Í P É Č E 

pro středisko LEDEČ NAD SÁZAVOU 

Požadujeme: 

• dosažené středoškolské vzdělání 

- obor zdravotní sestra 

• 5 let praxe* z toho 2 roky u lůžka 

• řidičský průkaz skupiny B 

- aktivní řidička 
Žádosti s životopisem zasílejte 

na adresu: 
O C H H B , B. N ě m c o v é 189 

580 01 H a v l í č k ů v B r o d 
nebo e-mail: ucetni@bb.caritas.cz 

d o 1 4 . 4 . 2 0 0 5 

L E V N Ě P R O D Á M P Ě K N O U O B Ý -
VACÍ S T Ě N U , D A R U J I Z A O D V O Z 
STARŠÍ N Á B Y T E K . 
T e l : 603 52 2 0 90 

A b s o l v e n t k a S P Š s t a v e b n í h l e d á 
j a k o u k o l i v p r á c i , p raxe 6 let. 
Tel.: 732 4 3 6 409 . 

R E A L I T Y H B n a b í z í : 

- P rode j bytu 2+1 v os. vlastnictví -
1. podlaž í zděného d o m u v Ledč i n. 
S. Cena 480 .000 , - Kč. 

- P rode j ob jek tu k podnikání na ná-
měs t í v Ledč i n. S. Cena 3 .650.000,-
K č . 

In fo rmace na tel.: 603 836 780 

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 

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

Specialista na okna, dveře a stěny 

z plastu, dřeva a hliníku 

V y u ž i j t e m i m o ř á d n é z i m n í s l e v y 
n a v ý r o b k y z p l a s t u a d ř e v a 

r e a l i z o v a n é v o b d o b í L E D E N - D U B E N 2 0 0 5 

m ^ m i N W W Y l l 

http://www.tost.cz
http://www.tost.cz
http://www.profireal.cz
mailto:ucetni@bb.caritas.cz
mailto:obchod.mont@pks.cz
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Zajištěni 
pohotovostní 

služby 
Oznamujeme Vám t ímto, že pro 

naši firmu Českomoravská ply-

nárenská, a.s. zajišťuje v lokalitě 

Ledečsko správu plynárenského 

zařízení f i rma Polygas s.r.o., Vác-

lavická 1712,547 01 Náchod. 

V případě poruchy na plynáren-

ském nebo odběrním plynovém 

zařízení volejte telefonní číslo 

nepřetrži té pohotovostní služby 

602 534 508. 

Ostatní telefonní čísla: 

Kontaktní osoba 

- p a n Bálek, tel.: 602 790 092 

Dispečink ČMP, a.s. 

tel.: 602 594 043 

Odešel jsi bez slůvka 
rozloučení, 
tak náhle, že těžko 
k uvěření. 
Co víc ti můžeme dát, 

jen kytičku květů na 
hrob a tiše vzpomínat. 

Dne 1. dubna uplynul smutný rok, 
kdy se zastavilo srdce našeho drahé-
ho manžela, tatínka, dědečka a bratra 
- pana A N T O N Í N A RÚTA, školníka 
z Ledče n. S. 

S láskou a úctou vzpomínají - manžel-
ka, syn s manželkou, vnučky, bratr a ve-
dení školy. 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 

70. narozeniny oslaví 
1. 4. Černá Marta, J. Wolkera 868 
26. 4. Maloušková Jaroslava, 

Z. M. Kuděje 574 
26. 4. Nováková Marie, Hlaváčova 561 

75. narozeniny oslaví 
24. 4. Kučera Vladimír, Koželská 214 

80. narozeniny oslaví 
8. 4. Nečilová Jarmila, 

Zd. Fibicha 677 

93. narozeniny oslaví 
6. 4. Vančurová Vlasta, 

M. Majerové 940 

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

Svatby 
Kreclová Věra & Jindřichovský Pavel 

Novomanželům přejeme do společného živo-
ta hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 

Narozeni 
Tomáš Drnovec 
Tomáš Dvořák 
Veronika Vítů 

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

Zemřeli 
Brož František 
Miláček Zdeněk 
Novotná Zdenka 
Pospíšilová Marie 
Vacík František 

NESEĎTE DOMA A POJĎTE 
V KVĚTNU DO KINA! 

4. 5. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ 
20.00 Báječná dobrodružství, veselé příhody 

a neuvěřitelné nebezpečí čekají na tři ne-
obvyklé hrdiny, kteří se pokusí vyhrát 
krutou sázku. 

7. 5. PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
20.00 ŠÍLENSTVÍ 

Mladý muž Petr se ocitá v absurdních si-
tuacích, které hatí jeho milostný život i 
slibnou kariéru. Petr Zelenka natočil na 
základě své úspěšné hry komediální love 
story o různých podobách lásky. 

11.5. SMÍM PROSIT 
20.00 John je úspěšný právník a má dokonalý 

život. Přesto mu něco chybí. Proto se za-
píše do kurzů tance. Ovládne ho kouzlo 
mladé lektorky nebo propadne jen tanci? 

14.5. SKŘÍTEK 
20.00 Česká komedie beze slov. Groteskní ko-

medie režiséra Tomáše Vorla nabízí pří-
běh rodiny přicházející z vesnice do měs-
ta, což provází řada příhod. 

18.5. ARSENE LUPIN 
20.00 -ZLODĚJ GENTLEMAN 

Nový příběh slavného zloděje odhalu-
je důležité aspekty jeho mladosti, které 
zůstávaly zahalené tajemstvím, ale byly 
příčinou jeho pozdější zlodějské kariéry. 
Atmosféra přelomu století, nástupu mo-
derny a industriální společnosti dobarvuje 
tento velkolepý dobrodružný snímek. 

21.5. HLAS MOŘE 
20.00 Ramón je upoután na lůžko. Objevují se 

dvě ženy - právnická, která mu pomáhá 
v úsilí legálně ukončit život, a Rose, kte-
rá ho přesvědčuje, že žít život až do kon-
ce má cenu... 

25.5. KREV ZMIZELÉHO 
20.00 Baltský šlechtic Arno je raněn ve finské 

válce. V německém lazaretu mu Helga za-
chrání život. Prožívají vášnivou lásku, ale 
Arno místo dalších bojů volí dobrovolnou 
smrt. Helze se narodí dcera Dorli... 

28.5. RUKOJMÍ 
20.00 Bruče Willis se vrací k žánru akční krimi 

ve filmu o policejním šéfovi v idylickém 
městečku Bristo Camino. Tři zločinci se 
po nevydařené krádeži ukryjí v domě, 
kde jako rukojmí drží chlapce, dívku a je-
jich otce... 

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY SE VYDAŘILY Městské radě a komisi pro občanské záležitost i 
6. března ožila místní sokolovna opět po roce dětským karnevalem. 

Velcí, malí, všichni v maskách, rejdili v sále. Indián, cikánka, vodník, 
policista, duo čertíků, lékař a sestřička... Někteří tančili, někdo jen po-
dupával do taktu. Hudbu obstaral, jako již tradičně, DJ Jan Černý. Na 
programu bylo pak vystoupení dětí z tanečních kroužků pod vedením 
Ziny Kubové. Tanečníci TYGŘÍCI a LENASA se snažili a odměnou 
jim byl velký potlesk malých i velkých diváků. 

A pak přišel ten okamžik, ta chvíle, na kterou všichni čekali - vyhlá-
šení nejlepších masek. Rozhodování je rok od roku těžší, rodiče jsou 

nápadití a porota má nesnad-
ný úkol. Nakonec je deset 
masek vybráno, ceny rozdá-
ny, oči dětí září a o to nám jde 
především. O dětský úsměv, 
o dětskou radost. Šibřinko-
vé odpoledne se nám všem 

— • „ , líbilo a navečer jsme se spo-
• >w ÍF^^ B f f i Ě m kojeně rozešli ke svým do-
B m m í movům. Poděkování patří po-

řadatelům TJ Sokol a všem 
ostatním, kteří se podíleli na 
dětském maškarním reji ŠIB-
ŘINKY. Tak zase napřesrok, 
přátelé! 

Lenka Černá 

k i l 

A 

Vážení přátelé, 
rádi bychom vám poděkovali za přání k našim životním výročím. 

Nečekali jsme je, přistěhovali jsme se do Ledče před třemi a půl lety, 
nejsme tedy ani rodáci, ani starousedlíci. Narodili jsme se oba v Pra-
ze, tam jsme také žili, pracovali a bydleli v centru města mezi Václav-
ským a Staroměstským náměstím. Zdůrazňujeme to bydliště — Praha 
se v průběhu roků změnila a z toho zejména její střed. Po odchodu do 
důchodu jsme se rozhodli přestěhovat se někam, kde by byl klid, čistý 
vzduch, prostě prostředí, které by nám vyhovovalo. Hledali jsme dlouho 
a projeli půlku Cech, nakonec naše volba padla na Ledeč. A nelituje-
me - našli jsme zde hodné lidi, kteří nám pomohli se zařizováním bytu, 
dobrou lékařskou péči (koneckonců do havlíčkobrodské nemocnice to 
v případě nezbytí není tak daleko), slušné zásobování a dostatečný po-
čet obchodů, na vysoké úrovni městskou knihovnu a především klidné 
prostředí a vzduch, kterého jsme se dlouho nemohli nabažit. 

Jen divadlo nám chybí, zpočátku jsme chodili na představení do 
gymnázia, ale zdá se, že ti mladí nadšenci zřejmě odešli na studia a po-
kračovatelé se nenašli. A pochopili jsme, že pozvat herce z Prahy se zá-
jezdovou hrou zřejmě naráží na nedostatek peněz a zejména vhodný sál 
s kulturním zázemím. Co se ve městě děje, sledujeme prostřednictvím 
Ledečských novin, takže jsme informováni, co se stalo i co se má stát. 
Vyjádřeno krátce a stručně - jsme zde spokojeni a ta spokojenost byla 
znásobena vaším blahopřáním. 

Děkujeme za ně ještě jednou. 

Renée (75) a Jan (75) Režábkovi, Ledeč n. S., březen 2005 

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

mailto:otakar.kubat@ledecns.cz
http://www.ledecns.cz

