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TÝDEN ČISTOTY 
Technické služby 

města Vám zdarma 
odvezou nepotřebné 

věci z domácnosti 
a okolí Vašeho domu. 

Vše připravte 
v blízkosti 

popelových nádob. 
Informace na telefonu 

2 4 3 4 

D I K Y K O M E R Č N Í B A N C E 
Komerční banka Havlíčkův Brod, pobočka Ledeč nad Sázavou, věnovala 100 000 Kč, což byla podstatná částka, na zakoupení 

nového diagnostického přístroje pro nemocnici v Háji. Hematologický analyzátor dodala na oddělení klinické biochemie v nemocnici 
Háj firma ARIS Jičín. Od 11. ledna zde tedy pracuje moderní přístroj, který s velkou přesností a dostatečnou rychlostí změří pět 
základních parametrů krevního obrazu: počet červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček, koncentraci krevního barviva 
a hematokrit. Díky peněžnímu ústavu se tedy podařilo dovybavit naši nemocnici dalším kvalitním přístrojem, který lékařům pomůže 
k rychlému a přesnému určení diagnózy. František Pleva 
Na snímku laborantka p. Pavlíková při práci na novém přístroji. 

Z důvodu trvalého zájmu vás musím 
informovat o stavu příprav šíření televizního 
signálu ČT 2 a též zhodnotit dosavadní průběh 
tak, jak probíhal. Snaha vedení města, z důvo-
du zájmu občanů, byla pro okamžité řešení 
nebo alespoň v co nejkratší době. 

Prvotní krok byl zahájen písemně dne 5.1.1994, kdy na České 
radiokomunikace a.s. Litomyšl - Pohodlí (dále jen ČRa a.s.), byl 
adresován zájem města zabezpečit občanům příjem ČT 2 a dotaz 
na postup zabezpečení této záležitosti. Odpověď byla okamžitá 
(7. 1. 1994), hlavním problémem bylo sdělení, že ČRa musí 
zajišťovat priority ve formě výstavby či rekonstrukci velkých 
vysílačů a na podružné šíření nejsou finance. Tento problém 
odstranilo rozhodnutí městské rady, která na svém zasedání dne 
11. 1. 1994 rozhodla, že vzniklé náklady budou uhrazeny 
z prostředků města. Toto rozhodnutí bylo ČRa sděleno dopisem 
12. 1. 1994. Na to ve velice krátkém termínu, 25. 1. 1994, ČRa 
provedly měření primárních signálů ČT 2 a Premiéry a zjistily, 
že žádný z dosavadních signálů není použitelný. Naměřené 
hodnoty nepřesáhly 40 db. Tím po praktické stránce nezbývá, než 
čekat na zprovoznění rekonstruovaného vysílače Krásné - vý-
chodní Čechy, od kterého se očekává územní pokrytí i Ledče n.S. 
(pozn. Světlá n.S. tento problém neměla). 

Po stránce administrativní se pokračovalo v jednáních o při-
dělení kmitočtové koordinace, o kterou požádaly ČRa - Litomyšl 
dne 15. 2. 1994 technické oddělení rozvoje v Praze 3. Protože 
výsledek nebyl stále'žádný, navštívil jsem v červenci 1994 ředi-
tele oblastní správy v Litomyšli, který mě ujistil, že vše je v řízení 
a žádostí je mnoho, protože rozhodnutí, kterým jsme přišli o ČT 
2 bylo náhlé a postihlo prakticky značnou část území ČR. 

Přesto 1.9.1994 urguji osobním dopisem u ředitele technické-
ho rozvoje ČRa Praha záležitost přidělení kmitočtové koordinace 

CT 2 
PRO MĚSTO 

pro náš TVP - Šeptouchov. Nebylo mi odpo-
vězeno vůbec, â  tak celou záležitost urguji 
v říjnu 1994 u ČRa v Litomyšli. Tehdy mi 
bylo sděleno, že vyřizování žádostí - jejich 
průběh - bude měnit a máme vyčkat písemné-
ho stanoviska ČRa. 

ČRa a.s. Litomyšl nám ve svém dopise dne 22.12.1994 sdělují 
postup a zasílají protokoly z nového měření na TVP Šeptouchov, 
které se uskutečnilo dne 6. 12.1994, tedy v době náběhu vysílače 
Krásné do provozu. Signál opět vykazuje nedostatky v kvalitě 
a kolísá. 

Další postup pro přidělení kmitočtové koordinace je stanoven 
takto: 
a) Město Ledeč n.S. požádá Českou televizi^ která zašle žá-

dos: a měřící protokoly o převod signálu ČT'2 ze stanoviště 
Šeptouchov. (9. 1. 1995) 

b) Česká televize doplní žádost o své stanovisko a celý 
komplet postoupí Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. 
(16. 1. 1995) 

c) Rada pro RaTV vysílání projedná žádost (nutno projednat, 
s Polskem) a svým rozhodnutím přidělí vysílací kmitočet. 

d) Rada pro RaTV své rozhodnutí zašle ČT a ČT předá kopii 
kmitočtového přídělu provozovateli TVP Šeptouchov, to 
znamená CRa a.s. Litomyšl. 
Na základě kmitočtového přídělu zpracují ČRa v Litomyšli 
technicko ekonomické podklady pro zpracování projektové 
dokumentace na realizaci akce. Tomu bude předcházet ještě 
řada měření, jak primárních signálů na TVP, tak i obsaze-
nost pásma. Předběžně byl vybrán 47. kanál a toto období 
by mělo trvat cca 3 měsíce. 
Vážení čtenáři Ledečských novin, od úplného zahájení řešení 

Dokončení na straně 2 

e) 



V tisku, rozhlase a televizi se seznamujete s transformací celého systému soci-
álního zabezpečení, který se skládá ze tří pilířů, jimiž jsou: 

- sociální pojištění (oblast důchodového zabezpečení) 
- státní sociální podpora 
- sociální pomoc 
Ve stručnosti k druhému pilíři 

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE 
Cílem státní sociální podpory je, aby všechny státní dávky byly vypláceny 

jedním plátcem a to státem, který zastupuje Okresní úřad. Proto budou vytvořena 
kontaktní pracoviště Okresního úřadu, kde si budou moci požádat občané ze 
vzdálenějších míst o výplatu příslušné dávky. Koniaktní pracoviště bude rovněž 
v Ledči nad Sázavou, v nové budově Městského úřadu. Doposud nejsou jednotlivé 
dávky schválené parlamentem (především indexové vyjádření ve vztahu k hranici 
životního minima, paragrafové znění). 

K 1. 7. 1995 však již na OkÚ přechází výplata následujících dávek 
dosavad. plátce v červenci plátce v 
plátce v červenci 95 na Okú srpnu 95 

rodič, 
přisp. 
zaopatř. 
příspěvek (manželka 
vojáka) 

zaměst. 
nebo GSSZ 
ossz 

zaměstn. 
nebo OSSZ 
OSSZ 

podat 
žádost 
podat 
žádost 

Okú 
(za červenec) 
OkÚ 
(za červenec) 

Chraňme svůj majetek 
Obvodní oddělení Policie České republiky v Ledči nad Sázavou je s údajem, 

uvedeným v titulku, nejúspěšnější v objasněnosti trestných činů v našem okrese za 
r. 1994. Okresní průměr je v tomto směru 61,7 %. Abychom zůstali ještě chvíli 
u čísel, uveďme, že na místním oddělení policie bylo v uplynulém roce zpracováno 
636 jednacích čísel, 185 přestupků, včetně dopravních nehod, 96 trestných činů, 
870 žádostí o vystavení nebo výměnu občanského průkazu. Podle zákona bylo na 
oddělení předvedeno 36 osob. Jednalo se o osoby, které nemohly prokázat svoji 
totožnost, byly podezřelé, či spáchaly přestupek nebo trestný čin. Výše uložených 
pokut činí 3.500,- Kč a za přestupky v dopravě a veřejném pořádku byla uložena 
přestupcům pokuta ve výši 42.500,- Kč. 

Nejzávažnějším případem minulého roku bylo loupežné přepadení průvodkyně 
místního muzea a odcizení části vzácných exponátů. I když část pachatelů byla 
velmi brzy zajištěna, ukradené předměty se až dosud nepodařilo objevit. 

Uvážíme-li, že Obvodní oddělení v Ledči je personálně obsazeno pouze ze tří 
čtvrtin, jsou výsledky jeho práce uspokojivé. K tomu je třeba přičíst, že řada 
příslušníků je často odvelena na školení, kurzy a výpomoc ostatním útvarům po 
celé republice. 

Za nej složitější považujeme ochranu veřejného a osobního majetku. Ceiá řada 
organizací i občanů si v tomto směru počíná přímo trestuhodně. Nedbalost, nevší-
mavost a nezájem přímo nahrávají všem nenechavcům k jejich trestné činnosti. 
Rozhodně se nechceme distancovat od našich povinností, ale lepší spolupráce 
občanů a policie by jistě vedla k preventivním opatřením či rychlejšímu zákroku 
a objasnění trestných činů. Všem, kteří prokázali takovou snahu, děkujeme za 
dobrou spolupráci. Kpt Jiří Wurm 

Č T 2 p r o m ě s t o 
Dokončení ze strany 1 

ČT 2 pro město uplynul více než rok. Nikdy jsem si nepomyslel, že vyřizování základní 
dokumentace se stane tak časově náročné a zdlouhavé. Obšírně tuto záležitost popisuji 
proto, abyste sami posoudili a zhodnotili vyřizovací cesty dokumentace. V Ledči nad 
Sázavou je vyřizování prodlužováno i tím, že primární signál i po zesílení výkonu 
vysílače Krásné je ne zcela dostatečný a v minulosti nebyl téměř žádný. Závěrem přeji 
vám, kteří máte CT 2 a jeho program v oblibě, aby byl v 2. pololetí roku 1995 pro Vás 
k dispozici. Naše úsilí k tomu povede. Karel Urban, zástupce starosty 
Pozn. redakce 

Při uzá\>ěrce tohoto čísla jsme obdrželi informaci, že 8. 3. 1995 České radiokomunikace a.s. 
prováděly na TVP Šeptouchov další měření síly signálu jednotlivých vysílačů ČT 2 a při něm byl 
s konečnou platností vybrán vysílač Hradec Králové, který vykazoval nej lepší a nejsilnější signál 
i když byl klasifikován jen jako K 2 tzn. dobrý. Převaděč signálu ČT 2 je v podstatě malý vysílač, 
a tak jeho montáž musí být podle mezinárodních konvencí schvalován i přilehlými státy, v našem 
případě Rakouskem. A tak s montáží lze uvažovat, podle pracovníků Českých radiokomunikací, 
nejdříve koncem pololetí spíše později. Současně s měřením signálu ČT 2 byly proměřovány 
i signály ČT 1. Měřením bylo zjištěno, že nejlepší a nejsilnější signál vykazuje vysílač Pacov 
a hodnoty značně překračují současné nastavení ČTI. MÚ proto požádal České radiokomunikace 
a.s., aby v rámci montáže ČT 2 byla změněna orientace antén ČT 1 ?ui Pacov. O změnách budeme 
čtenáře LN včas informovat. 

ZPRÁVY Z RADNICE 
Městská rada projednávala v uplynu-

lém období několik závažných otázek, 
které se dotýkají většiny občanů města. 
Jsou to: 
— Řešení spravedlivého a ekonomické-

ho systému poplatků za popelnice. 
— Řešení přístupu na novou radnici i pro 

zdravotně handicapované občany. 
— Zřízení detašovaného pracoviště 

okresního úřadu na nové radnici pro 
nově připravovaný celostátní systém 
vyplácení sociálních dávek. 

— Zřízení redanstační stanice na Septou-
chově pro možnost poslechu televizní-
ho programu ČT 2. 

— Stav ve výstavbě domů pro bydlení 
a účelné využití prostředků "fondu 
rozvoje bydlení" včetně tvorby a vy-
tvoření tohoto fondu. Pro informaci. 
MÚ eviduje na 190 žádostí o byt. 

— Stomatologická služba o sobotách, 
nedělích a svátcích. 

Na tyto otázky se podařilo redakci za-
jistit podrobnější informace; rádi zve-
řejňujeme jednotlivé články k uvedeným 
tématům. 

MR byla seznámena s připomínkami 
občanů města ke službám "městské poli-
cie". V této souvislosti bude starosta 
města jednat na obvodním oddělení Poli-
cie ČŘ v Ledči n. Sázavou a na okresním 
ředitelství Policie ČR o možné součinnos-
ti na využití nočních služeb, především 
v pátek a v sobotu. 

MR informuje, že ve výběrovém řízení 
na místo vedoucího finančního odboru za 
p. Šťastnou, která odchází do důchodu, 
byla vybrána pracovnice MÚ, p. Ludmila 
Štěpánková. 

O K R E S N Í Ú Ř A D 
V H A V L Í Č K O V Ě B R O D Ě 

přijme do nově zřizovaného Ústavu so-
ciální péče pro mentálně postižené muže 
v Háji u Ledče n. S. zaměstnance na 
funkci 
— VEDOUCÍHO 

Podmínky: VS vzdělání nebo SvS 
+ praxe, řídící a organizační schopnosti, 
psychická odolnost ve stresových situa-
cích, občanská a morální bezúhonnost ve 
smyslu zák. č. 451/1991 Sb. v plném 
znění 
— VRCHNÍ SESTRU 

Podmínky: Střední zdravotnická škola 
+ min. 10 let praxe, řídící a organizační 
schopnosti 
— STANIČNÍ SESTRU 

Podmínka: Střední zdravotnická škola 
+ min. 7 let praxe 
— ZDRAVOTNÍ SESTRY 

Podmínka: Střední zdravotnická škola 
— ÚDRŽBÁŘE 

Podmínky: Řidičské oprávnění skupi-
ny B, osvědčení o způsobilosti topiče 
k obsluze nízko tlak. kotlů, výuční list 
v některém z uvedených oborů: 

- elektrikář 
- instalatér 
- strojní zámečník 

Přihlášky se životopisem a popisem 
dosavadní praxe zasílejte nejpozději do 
20. 3. 1995 kanceláři přednostky OkÚ 
v Havl. Brodě, Štáflova ul. 2003. 



ODPADY - největší problém současnosti 
Nechceme-li míti z našeho města 

smetiště, chceme-li dát odpadovému 
hospodářství ve městě určitý řád a na-
lézt konečnou koncepci, je nutné se 
tímto problémem vážně zabývat. Tato 
problémová a finančně náročná zále-
žitost byla známa odboru životního 
prostředí od samotného vzniku odbo-
ru, a proto problematice uložení od-
padů na skládce Rašovec, nezávadné 
likvidaci, svozu odpadů a v neposled-
ní řadě třídění odpadů podle druhů 
byla a nadále je věnována zvýšená 
pozornost. 

Celý komplex konkrétních návrhů 
a upozornění na jednotlivé varianty 
řešení odpadového hospodářství byly 
předávány zdejším odborem již 
během roku 1994 městské radě a za-
stupitelstvu. V první řadě je si třeba 
uvědomit, že skládkování na skládce 
Rašovec, kdy tato skládka neodpoví-
dá novelizovaným předpisům 
o ochraně životního prostředí, skončí 
v souladu s nařízením vlády v I. po-
loletí 1996. Po tomto termínu nebude 
vůbec možno skládkovat v uvedené 
lokalitě tuhý komunální odpad 
(odpad z domácností). Bez po-
všimnutí nesmí zůstat, že město 
Ledeč nad Sázavou zaplatilo v soula-
du se zákonem poplatek Fondu ži-
votního prostředí za skládkování na 
nezajištěné skládce za rok 1994 
v hodnotě cca 800 tisíc korun, za rok 
1995 bude tento poplatek nepochyb-
ně podstatně vyšší. Uvedení skládky 
do souladu se zákonem představuje 
podle odborných expertíz provede-
ných odbornými firmami během let 
1993 a 1994 20 až 30 miliónů korun 
ána to naše město nemá. V současné 
době probíhá monitorování pomocí 
dvou průzkumných vrtů. Sleduje se 
kvalita podzemních vod ve vzorkách 
odebíraných z těchto vrtů orgány hy-
gienické stanice. Povinnost monito-
rování skládky je nejméně po dobu 
20-ti let po uzavření skládky. 

Za účelem zabezpečení další zá-
konné likvidace odpadů z obce bylo 
rozhodnuto, že na stávajícím území 
skládky se zřídí překladiště tuhého 
komunálního odpadu, který se bude 
odvážet na řádně zabezpečenou 
skládku. V současnosti je otázka pře-
kladiště ve stadiu projektového řeše-
ní, kdy náklady na výstavbu budou 
činit cca 2 milióny korun. Další ne-
malé výdaje bucjou představovat ná-
klady na zajištění přepravy z překla-
diště na zabezpečenou skládku nebo 
do spalovny. 

S výstavbou překladiště je úzce 
spjata otázka třídění odpadů. V sou-

časné době je pro separovaný sběr 
možnost využití pouze Sběrných su-
rovin, která ovšem ze strany obyvate-
lů není využívána v dostatečné míře. 
Třídění odpadů ať už formou stanovišť 
s vhodnými kontejnery, nebo formou 
třídících linek naráží opět na enormně 
vysoké náklady, které by se podle 
typu třídění pohybovaly od cca 3 až 
do 10 miliónů korun. Na druhou stra-
nu by se ovšem separovaným sběrem 
odpadů snížilo množství odpadu 
určeného k zaskládkování a tyto od-
pady by se daly využít jako plno-
hodnotná primární surovina, což 
ovšem předpokládá vysokou sběro-
vou disciplínu obyvatelstva. 

Na výše uvedenou problematiku 
navazuje otázka svozu komunálního 
odpadu z domácností, který tvoří 
nezanedbatelnou část odpadového 
hospodářství města a která širokou 
veřejnost nejvíce zajímá. Jak již 
z předem uvedeného vyplývá, nelze 
tuto oblast vytrhnout z kontextu a za-
bývat se jí zvlášť. Svoz domovního 
odpadu musí být řešen v souladu 
s vytyčenou politikou v oblasti naklá-
dání s odpadem, ačkoliv obyvatele 
zajímá především otázka "Kolik a co 
za to ?". S ohledem na tuto skutečnost 
odbor životního prostředí zvažoval 
několik možností způsobů úhrady za 
nakládání s odpady: 

Systém známkový - Tento způsob 
úhrady za nakládání s odpady je již 
přežilý a při jeho uvádění do praxe 
vznikla řada problémů. Především to 
byla nedisciplinovanost občanů, na 
kterou tento systém doplatil. Snaha 
občanů platit co nejméně vedla totiž 
v místech, kde byl tento systém zave-
den, k hromadnému nárůstu nepovo-
lených skládek, a proto odbor životní-
ho prostředí tento systém nedoporu-
čoval a nedoporučuje mimo jiné i z 
důvodů hygienických předpisů. 

Systém paušálního poplatku -
Tento systém, v praktickém životě 
využívaný nejvíce a platný v součas-
né době i na území našeho města, je 
pokládán za přechod na nový spra-
vedlivější způsob fakturace za naklá-
dání s odpady. Výhodou tohoto systé-
mu je, že občan má "zaplaceno" 
a nemá žádný důvod ukládat odpady 
mimo sběrné nádoby. Nevýhodou je, 
že občané s různou produkcí odpadů 
platí stejně. 

Systém vážení popelnic - Zavede-
ním tohoto systému vznikne nový; 
spravedlivý systém fakturace, bude 
fakturováno skutečné množství vy-
produkovaného odpadu. Systém vá-
žení popelnic pomocí tenzometrů by 

měl být v průběhu letošního roku 
instalován i v našem městě. Náklady 
vynaložené na osazení svozových vo-
zidel vážící technikou budou činit cca 
1 milión korun. Systém úhrady za na-
kládání s odpady se tak dostane na 
úroveň obdobnou fakturaci za 
elektrickou energii, či pitnou vodu. 
Počítačem automaticky odečtené 
údaje dají dokonalý přehled o skuteč-
ném množství odpadu z jednotlivých 
domácností, počtu svážených nádob, 
pracovním snímku posádky a po-
dobně, čímž budou odstraněny rozpo-
ry a námitky ze strany obyvatel. 

Odbor životního prostředí 
Městského úřadu v Ledči nad Sáza-
vou shromažďuje neustále další 
informace o různých způsobech 
likvidace odpadů a postupně je předá-
vá samosprávným orgánům města 
a navrhuje způsoby nejvhodnějšího 
řešení s přihlédnutím na možnosti 
místní, regionální a ekonomické. 
Z již popsaného je pochopitelné, že 
odpadová situace v našem městě 
musí být řešena prostřednictvím za-
vedené firmy, která je vybavena 
potřebnou technikou. Jedině tímto 
způsobem se podaří snížit náklady 
města nutné na zákonnou likvidaci 
odpadu. Z tohoto důvodu je dáno 
k úvaze městské radě vypsat veřejnou 
soutěž na komplexní řešení odpado-
vého hospodářství. 

Zatím jediným provozovatelem 
svozu tuhého komunálního odpadu 
na území města jsou Technické 
služby, které zároveň vybírají fi-
nanční prostředky za prováděné 
služby, přestože takto získané 
prostředky jsou značné, nepostačují 
na pokrytí celkových nákladů 
potřebných na zajištění svozu a na-
kládání s odpadem. Část nákladů 
vynaložených TS města musí být 
kryta z pokladny města. 

Závěrem je nutné říci, že sebelepší 
systém nakládání s odpady nemůže 
uspět bez aktivní účasti všech občanů 
města. Vznik tzv. černých skládek je 
otázkou nás všech. Na úklid těchto 
nepovolených skládek vynakládá 
Město Ledeč nad Sázavou a Technic-
ké služby města nemalé finanční 
prostředky, které by mohly být vyna-
loženy na jiné účely v oblasti zlepšení 
životního prostředí. 

Vyzýváme tímto všechny své spo-
luobčany, aby se aktivněji podíleli na 
odhalování protiprávního jednání 
těch, kteří neoprávněně zakládají 
černé skládky, čímž poškozují životní 
podmínky nás všech. 

ing. DVOŘÁK 



PROČ R A M P A P R E D R A D N I C I ? 
Dne 30. dubna 1995 skončí rekonstrukce domu č. p. 7 na 

Husově náměstí. V následujícím čase se do něho přestěhuje 
městský úřad. Všechna jeho pracoviště budou konečně pod jed-
nou střechou. Mělo by to vést ke zlepšení jejich spolupráce 
i výkonnosti. Především to ale zlepší situaci občana, který sem 
přijde řešit svůj problém. Nedílnou součástí nové radnice je 
i knihovna. 

Je zřejmé, že do budovy radnice bude přicházet široké 
spektrum občanů. Budou mezi nimi jak zdraví, tak i ti, kteří mají 
ztíženou pohyblivost či jiné zdravotní potíže. Na ně je pamato-
váno uvnitř budovy zajištěním bezbariérových přístupů. Přístup 
do vlastní budovy z Husova náměstí však takto v projektu zajiš-
těn nebyl. Uvažovalo se vyřešit tento přístup z Haškovy ulice. 
Jinak řečeno zadním vchodem přes dvůr. To se mi jeví jako 
nedůstojné a diskriminující. 

Proto jsem navrhl, aby se takový přístup k věci změnil. Jsem 
přesvědčen, že rovnocennou možnost vstupu do budovy radnice 
má mít umožněnu každý návštěvník. To vyřeší vstupní rampa, 
umožňující bezbariérový přístup i pro zdravotně handicapované 
občany. Nepochybně se tímto zásahem změní vzhled budovy. 
Vařím, že architekt, pověřený rampu výtvarně vyřešit, se úkolu 
dobře zhostí. 

Chtěl bych touto cestou poprosit návštěvníky knihovny 
i její pracovnice, aby po dobu prací, kdy bude znesnadněn 
vstup do budovy, projevili v této věci pochopení. Budu potě-
šen, když toto dočasné znesnadnění vstupu do knihovny po-
chopí jako oběť, díky níž se odstraní bariéra, která by jinak 
trvale ztěžovala vstup do radnice našim zdravotně handicapo-
vaným spoluobčanům. 

Jan Hálek, starosta 

Ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, větši-
na z Vás už myslí na blížící se Velikono-
ce. Dovolte mi však malé ohlédnutí za 
hezkou tradicí, která se v našem kraji na-
štěstí stále drží. 

Tradice masopustu je velmi stará. Do-
hady o původu jsou často různé. Některé 
prameny tvrdí, že masopust býval 
součástí rituálních hrátek pohanů 
a vznikl snad ještě z antických 
bakchanálií a luperkálií. Prochází 
zeměmi a staletími, obohacuje se 
novými a novými vlivy a jiné své 
prvky ztrácí. 

Masopust, neboli fašank (z 
němčiny), je podle lidové ob-
řadnosti období od Tří králů do 
začátku velikonočního postu. 
Končí masopustním úterkem (po-
hyblivý svátek), po kterém násle-
duje Popeleční středa. Tou dobou 
nebylo ještě v hospodářství 
mnoho práce a kolektivní zábavy 
mohly tedy přirozeně vyplnit 
mnohou chvíli. Masopust býval 
především časem svatebním. 
Hojnost dobrého jídla patřila 
k masopustu zcela neodmyslitel-
ně, chladné počasí vytvářelo ide-
ální podmínky pro zabíjačky. 
Vedle masa to bylo i speciální pe-
čivo, především koblihy. Kulaté 
zlaté koblihy snád navozovaly 
i symbolickou představu vracejí-
cího se slunce, přicházejícího jara. 
"Ostatky" - poslední tři dny maso-
pustu jsou nepostradatelně spoje-
ny s průvody maškar. 

Celá řada z nás se i letos vydala do 
vesnic v okolí Ledče, zejména na jih 
(že by se projevoval více tempera-
ment?), do obcí Bojiště, Kamenná 
Lhota, Hněvkovice a dalších, aby-
chom spolu s místnímí obyvateli osla-
vili konec masopustu. Obrázek byl 

Č E T B A N A Š E H O M L A D Í 
Ledečská knihovna byla i v letech války dobře zásobena literaturou pro mládež. Pamatuji si, že jsem si tam jednou půjčil knihu, která vyšla v roce 

1940, napsal ji Jaroslav Janouch a jmenovala se "Pro čest a slávu". Dobrodružný román pojednával o chlapci za třicetileté války a byl situován do 
Brna. Líčil v něm cestu chlapce, který se v těch dobách vydal až do Švédska a i jeho válečné útrapy a zážitky. Co mne tehdy velmi zaujalo a dodnes 
si pamatuji, že v tomto románu bylo vyprávění nějaké osoby a ta líčila známou příhodu ledečských občanů, kteří se vypravili do ležení švédských 
vojáků k Cíhošti. Už tehdy jsem se dozvěděl, že autor má s Ledčí nad Sázavou dosti společného. V uvedené době tam žil jeho otec František, už jako 
důchodce, a bydlel v ulici 28. října, někde poblíže činžáku. Býval ve městě ředitelem měšťanské školy. (O něm zase jindy). 

Jaroslav JanouCh je veden ve slovníku našich spisovatelů a dočteme se, že se narodil 22. října 1903 ve Světlé nad Sázavou a zemřel 7. září 1970 
v Praze. Po škole v Ledči n. Sázavou (1914-18), absolvoval Učitelský ústav v Kutné Hoře. Učil pak ve Světlé nad Sázavou, studoval na Škole vysokých 
studií pedagogických v Praze. Od r. 1930 byl v Praze učitelem a pak ředitelem zvláštní školy v Ostrovní ulici. Posléze zastával funkci zástupce ředitele 
dvouměsíčníku Slovanská revue, pak působil jako externí redatóor nakladatelství Vyšehrad a pak jako vedoucí redaktor nakladatelství Atlas. 

Napsal řadu knih, jako např. "Zajatci džungle" a "Zpěv pralesa" o Češích v indické džungli resp. v prostředí jihoamerického pralesa. Adaptoval 
zápisky námořníka F. Doležala z plaveb na rakousko-uherské školní plachetnici po světových oceánech v próze "Plachty nad oceánem". Dosti 
překládal, např. z polštiny, preferoval pohádky pro mládež, dále dobrodružný román. Výčet jeho prací je obsáhlý. 

Určitě nebude na škodu si tohoto pedagoga a spisovatele, který do našeho města jezdíval, připomenout. V září t.r. totiž uplyne od jeho úmrtí 25 
let. Dr. M. Vostatek 

MASOPUST JE MASOPUST 
všude stejný. Řízná kapela, bujné veselí 
maškar i přihlížejících. I masky se mění 
s dobou. Vedle tradičních židů, bab s nůší, 
pohádkových postav a zvířecích masek se 
objevují i masky aktualizované. Tak tu 
dnes potkáte Gorbačova, tankistu, homo-
lida z planety opic i urostlé pionýrky. 

Doba se nedá zastavit a maso-
pust je masopust 

U každého stavení už čeká 
hospodář a nechává si zahrát 
svou oblíbenou písničku, zatančí 
si s maškarami, zatímco hospo-
dyně "uklízí" ubulené vnouče. 
Odměnou všem (u každého sta-
vení !) jsou "pánácly", koblihy, 
podnos s kafem. Ó jak chutná 
horký doušek kávy v únorovém 
odpoledni. Muzikanti i maškary 
musejí být v tento den obdařeni 
mimořádnou silou, vždyť po těch 
všech projevech "na zdraví" je 
čeká ještě dlouhá noc v hospodě, 
kam se všichni na závěr uchýlí, 
aby tu protancovali poslední noc 
masopustu. 

Je hezké, že se takové tradice 
dodržují, je hezké vidět přátele 
a sousedy, jak si podávají ruce 
a zdraví se. Je hezké, že se 
sjíždějí celé rodiny, aby dopro-
vodily maškary v průvodu, 
ochutnaly zlatých koblih a připi-
ly si na zdraví. Masopust je ma-
sopust. 

O. Kubát 



SMRT L E D E C S K E H O K A Š T A N U 
Skácení největšího a nekrásnějšího 

ledečského kaštanu vyvolalo negativní 
emoce mezi našimi občany, mě nevyjí-
maje. Emocím bychom však podléhat 
neměli, a proto jsem se snažil dopátrat, 
proč tento strom musel padnout 

Počátek té nešťastné historie je asi před 
dvěma léty, kdy za silné bouře prudká 
vichřice sčísla silnou větev, která spadla 
do ulice Na potoce. To byl impuls k petici 
pěti občanu z 23. března minulého roku, 
který obdržel Odbor životního prostředí 
našeho města. Podepsaní občané uvádějí 
Že strom je prohnilý a při větším větru 
padají větve, ohrožují majetek a zdraví 
lidí a je proto nutné ho odborně ošetřit. 
Inspirátorem této petice byl pan Krištov, 
jehož manželka mi navíc sdělila, že v době 
dozrávání srážejí děti kaštany ze stromu 
kameny. 

Na základě uvedené petice požádal ve-
doucí Odboru životního prostředí Ing. 
Dvořák <9 posouzení zdravotního stavu 
stromu Český ústav ochrany přírody 
v Havlíčkově Brodě. Jeho posouzení z 26. 
dubna 1994 je toto: "Jde o mohutný 
strom, (obvod ve výšce 1,30 m je 300 cm), 
který se ve výšce cca 1,20 m větví do dvou 
kosterních větví. Strom dosud vykazuje 
poměrně dobrou vitalitu. Na všech 
kosterních větvích je však patrné výrazné 
poškození jádrovou hnilobou dřeva. 
1 přes dosud dobrou schopnost hojení ran 
způsobuje toto poškození výrazné snížení 
statické stability kmenu. Značný rozsah 
poškození je zejména důsledkem toho, že 
v minulosti byla zanedbána základní 
údržba stromu. Vlivem pokročilého stadia 
hniloby je dle našeho názoru v současnos-
ti velmi problematické uvažovat 
o konzervaci a statickém zajištění stromu. 
Je totiž velmi pravděpodobné, že postup 
hniloby se nepodaří zastavit a stav stromu 
se bude nadále horšit. S ohledem na akut-

ní nebezpečí pádu některého z hlavních 
kmenu doporučujeme povolit pokácení to-
hoto stromu s tím, že je nutno zajistit ná-
hradní výsadbu v odpovídající hodnotě." 
Ing. Václav Hlaváč, vedoucí střediska. 

S touto expertisou seznámil pan Dvo-
řák Městskou radu a ta rozhodla 17. květ-
na 1994, aby "strom byl dle možností 
upraven a ošetřen. Jestliže by i nadále 
byla ohrožována bezpečnost, souhlasí 
Městská rada s pokácením stromu." To-
muto rozhodnutí Městské rady rozumím 
tak že Odbor životního prostředí se měl 
pokusit vhodným ošetřením strom zacho-
vat. Ten pokus bohužel proveden nebyl 
a Rada plnění svého rozhodnutí nekontro-
lovala. Všichni aktéři se zřejmě ztotožnili 
s posudkem jediného, i když nepochybně 
povolaného odborníka. 

A tak v úterý, 14. února 1995, byl vyko-
nán ortel nad stařičkým ledečským patri-
archou, který pamatoval pět generací na-
šich občanu. 

Mluvil jsem se signatáři petice, z nichž 
tři bydlí od stromu tak daleko, že jejich 
majetek, ani zdraví nemohlo být ohroženo 
ani pádem celého stromu. Tito občané by 
se mohli cítit ohroženi i kterýmkoliv jiným 
stromem, pod kterým někdy přejdou, jako 
třeba prastarou lípou u nedalekého koste-
la. Mluvil jsem i s blízkými sousedy kašta-
nu, jejichž majetek by mohl být vyvráce-
ním celého stromu zasažen, ale ti petici 
nepodepsali. Z nich pan Josef Lebeda mi 
sdělil, že u stromu bydlí48 let a za tu dobu 
spadla ona jediná větev, což potvrdil i pan 
M. Zeman, který byl při zmíněné bouři 
doma a domnívá se, že do stromu uhodil 
blesk. 

Prohlédl jsem si rozřezané, tělo kaštanu 
a usoudil jsem, že strom potřeboval - tak 
jako nemocný člověk - zkušeného léčitele, 
který by mu odbornou úpravou život pro-
dloužil. Připomínám staletou, dutou lípu 

u Lesního závodu, která po ošetření stále 
ž.ije a nikdo se jí necítí ohrožen. 

Staré stromy v našem městě musíme 
chránit a musíme o ně pečovat! Nejen že 
zkrášlují prostředí, ve kterém žijeme, 
ale významně přispívají k ozdravění 
dnes tak ničeného ovzduší, které ob-
zvlášť v centru města dýcháme. Zastu-
pitelstvo města, Odbor životního 
prostředí i my, občané, bychom neměli 
připustit, aby pod záminkou ohrožení 
zdraví a majetku, ve skutečnosti z jiných 
sobeckých důvodu, bylo povoleno jejich 
kácení. Už jsme o mnoho krásných stro-
mu přišli, uvádím jen vzácné exoty 
z Thunovské zahrady na hradě, kde byly 
neuváženě zřízeny tenisové kurty, pro 
které se mohlo najít místo jinde. 

U mostu roste naše největší smuteční 
vrba. Nerušeně rozprostírala svoji mohut-
nou korunu nad terasou někdejší restau-
race. Nad tou terasou byla v r. 1991 po-
volena Odborem města nástavba, která 
zasahovala až do větví stromu, takže jedna 
z hlavních musela být už tehdy odříznuta. 
Podívejte se tam dnes! Další mohutná 
větev už mačká střechu nástavby. Co s tím 
uděláme, až nám vlastník té nástavby 
oznámí, že vrba ohrožuje jeho majetek? 
Skácíme zdravý, stoletý strom, ozdobu 
středu města, nebo odbouráme kus té ná-
stavby, která byla před pár lety neuváženě 
a necitlivě povolena ? 

Navrhl jsem Městskému zastupitelstvu, 
při jeho minulém zasedání, aby iniciovalo 
ustavení Komise pro životní prostředí 
Z řad. občanu, kteří by měli zájem a byli 
schopni v ní pracovat. Tento poradní 
orgán by mohl být oporou Odboru životní-
ho prostředí města a mohl by být nápomo-
cen i informacemi, podávanými včas ve-
řejnosti. O záměru skácet ledečský kaštan 
občané informováni nebyli. 

Zdeněk Vorlíček 

DESATY SBORNÍK 
Na začátku letošního roku se objevil v pořadí desátý vlasti-

vědný sborník "Havlíčkobrodsko". Tato neperiodická publikace 
je známa jen nízkému okruhu čtenářů, vždyť její náklad je jen 
150 kusů. Využívají ji ke své práci většinou kronikáři, odborní 
pracovníci a studenti. Tech jedenáct sešitů (nulté číslo z r. 1971 
nebylo číslováno) tématicky postihuje historii regionu, jeho 
významných osobností, ale i faunu a flóru jednotlivých část: 
okresu. 

Záměrně se zmiňuji o posledním výtisku. Je pro Ledeč vý-
znamný hned z několika důvodů. Hned na přebalu je výřez-
rytiny Eduarda Herolda se známým motivem ledečského hradu. 
Na úvodní stránce je oznámení, že toto vydání je věnováno 
památce Dr. E. Doubka, který byl blízkým spolupracovníkem 
redakčního kolektivu vlastivědného sborníku a jeho častým při-
spěvovatelem. Na 25. stránce :u najdete Ďoubkův příspěvek 
"Trčkové a Albrecht z Valdštejna". Do třetice je tu odborně 
zaměřený článek "novodobého historika" Leďče, Františka 
Plevy. Jeho stať ze strany čtyřicet pět nese název: Historie 
ledečských židů. 

Patrioti mají tedy dost důvodů si vlastivědný sborník zakou-
pit. nebo alespoň prolistovat. Distributorem je Okresní vlasti-
vědné muzeum v Havlíčkově Brodě. 

O. Kubát 

Přepážkový terminál 
APOST 
v Ledči nad Sázavou 

Filatelisté se zajímají i o novinky v poštovnictví. Uvedená 
záležitost je ;edy zavedení počítače na naše pošty a dojde tím 
k automatizaci a mechanizaci poštovních úkonů. Jde o to, že 
pracovnice pošty zadá na klávesnici počítače údaje, které se 
týkají druhu zásilky, tedy doporučené zásilky, expres, balíku 
apod. Počítač pak už podle hmotnosti a druhu zásilky automa-
ticky spočítá poštovné, na obrazovce se objeví podací číslo, 
hmotnost, poštovné, kód i název pošty a vše se vytiskne na 
samolepící nálepku normalizovaného typu. Tak asi lze v kostce 
popsat terminál. Po ověřování v provozu pošty zahájily první 
dva terminály v červnu 1994 na pošiách Kroměříž 1 a Havířov 
1. Do konce roku bylo vybaveno tímto zařízením už 120 pošt 
u nás. V tomto pololetí 1995 se připravuje dalších 50 terminálů. 
V plánu na den 24. března 1995 je zavedení na poště v Ledči 
nad Sázavou a v Novém Boru. Ledečská pošta je tedy jednou 
z těch ve druhé stovce u nás, kde se toto zajímavé zařízení 
objeví. 

Dr. M. Vostatek 



Š V Ý C A R S K Á FIRMA s komplet-
ním výrobním a projekčním progra-
mem pro galvanovny: galvanoauto-
maty, počítačem řízené, dávkovacíza-
řízení podle pH, Ah, Redox, vodivosti, 
foto a kolometrie, přesná dávkovači 
čerpadla americké modifikace, zaříze-
ní na rekuperaci kovu z ekonomických 
oplachů a nepotřebných galvanických 
lázní (Cu, Zn, Ms, Cd, Ag, Au), 
kompl etn í zařízen íneutral izačn ích sta-
nic, včetně iontoměničové techniky. 
S výrobními a bytovými prostory (cca 
800 m2) na pozemku (cca 3000 m2) 
v pěkném prostředí na úpatí Beskyd, 
částečně se strojovým a přístrojovým 
vybavením. S okruhem zákazníků, 
účastí v několika nabídkových a výbě-
rových řízeních. S prokazatelným 
obratem za rok 1994. 

PODMÍNKA: Č á s t e č n á kapitálová 
účast s výhledem pozdějšího odkou-
pení celé firmy. Nejlépe 1-2 schopní, 
podnikaví lidé (mechano-elektro), 
eventuelně se zkušenostmi v galvano-
technice. 

NABÍDKY ADRESUJTE NA: 
C + H ELECTRONIC 
9651 ENNETBUHLŠVÝCARSKO 
TEL. 0041/7442233, Fax: 42223 

NOVÁ PRODEJNA 
HOBBY ZOO - l í h e ň 
Čechova ul. 248, tel. 2168 
(proti hotelu Sázava) 

Nabízí prodej krmiv a směsí pro 
zvířata, výkup a prodej drobných zví-
řat a exotů. Prodej chov. potřeb (i ko-
mise). 

Každé úterý až do května - prodej 
třídenních kuřat. 

Kontaktní místo 
Dne 21. února 1995 proběhlo na 

městském úřadě výběrové řízení na obsa-
zení dvou pracovníků tzv. kontaktního 
místa. Jeho zřizovatelem je okresní úřad. 
Toto detašované pracoviště OkÚ je sou-
částí celostátně budované sítě 460 
kontaktních míst. Budou realizátory při-
pravovaného systému vyplácení soci-
álních dávek, který by se odvíjel od pra-
covních příjmů a striktně by dodržoval 
princip adresnosti dávek. 

Přechod k novému systému bude ná-
ročný. Systém má začít fungovat ve dvou 
etapách - v přechodové (od i. 7. 95) 
a komplexní (od 1.1. 96). Při výběrovém 
řízení v Ledči n. S. byla přítomna zá-
stupkyně OkÚ. Okresní úřad stanovil také 
kritéria pro přijetí uchazečů. Obě přijaté 
pracovnice budou zaměstnankyněmi 
OkÚ a budou tedy i platově kryty OkÚ. 

Jindřich Topič 
tajemník MěÚ 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 
70. narozeniny 

8. 4. Čapek Jan 
Na Pláckách 602 

8. 4. Nečilová Jarmila 
M. Majerové 660 

75. narozeniny 
25. 3. Málková Vlasta 

Zahrádecká 966 
1. 4. Pechová Marie 

Vrbka 1 

80. narozeniny 
25. 3. Kovařík František 

J. Haška 603 
10. 4. Bártová Julie 

J. Haška 570 
10. 4. Havlínová Marie 

Na Žižkově 296 

Narození 
26. 1. Fialová Zuzana 

Zahradní 1198 
31. 1. Kameník Martin 

28. října 550 
19. 2. Marková Simona 

Vrbka 6 

S v a t b a 
25. 2. Marcela Smejkalová 

Ledeč n. S. 560 
Martin Karban 
Sázavka 

Ú m r t í 
28. 1. Holý Otakar (1922) 

Na Sibiři 390 
14. 2. Kolaříková Anna (1913) 

5. května 1202 
15.2. Polanecká Marie (1922) 

Z. Fibicha 781 

KINO L e d e č 
nad S á z a v o u 
I .4 . rORRESTGUMP 
20.ooh. Úspěšná filmová komedie 
2.4. s Tomem Hanksem v hlav. 
20.oo h. roli 

4. 4. JAK SI ZASLOUŽIT PRINCEZNU 
18.oo h. Pohádka podle románu B. Němcové 

6.4. FRANKENSTEIN 
20.ooh. ^ege.ndárn[vyprávění 

8.4. ČTYŘPROCENTNÍ MUŽ 
20.oo h. Úspěšná filmová komedie, která 
9.4. získala v loňském roce milióny 
20.oo h. diváků. 

I I . 4 . WYATT EARP 
20.oo h. V hlavní roli nového amer. 

filmu populární Kevin Costner 

13.4. .VIŮŽS TO POTKAT I VÁS 
20.oo h. Americký film, typický drsňák 

15.4. DIVOKÁ ŘEKA 
20.oo h. Dobrodružný film, v hlavní 

roli Meryl Streepová 

17.4. ZACHRAŇTE WILLYHO 
17.30 h. Příběh přátelství chlapce 

s kosatkou 

20.4. TANHC S VLKY 
20.oo h. Jeden z neúspěšnějších filmů 

posledních let. 

22. 4. ZÓNA ÚNIKU 
20.oo h. Akční dramatický příběh v na-
23.4. pínavém a velice překvapivém 
20.oo h. filmu z leteckého prostředí. 

25.4. SKANDÁLNÍ ODHALENÍ 
20.oo h. Milostný erotický příběh 

27.4. ŠVÉDSKÁ TROJKA 
20.oo h. Úspěšný film o milostných vzta-

zích mladé dívky a dvou mladíků. 

29.4. TIMECOP 
20.oo h. Americký, divácky přitažlivý 

film 

Komety a Cácorky z Centra DDM 
Ledeč n. S. v Táboře 

V letošním školním roce 1994/95 začaly v našem DDM pracovat taneční soubory 
pod vedením p. Ziny Smolařové. Těchto skupin je v současné době pět. 

V neděli 12. 2. 1995 se dva taneční soubory ("Komety" ve složení Zina Smolarová, 
Diana Nemeškalová, Katka Pavlíčková, Vendula Langrová, Renata Choutková a Alena 
Krupková a "Cácorky" Pavla Krupková, Ivana Krupková, Eva Pavlíčková, Hanka Mali-
mánková, Šárka Pidimová a Věra Kuběnová) zúčastnily postupové soutěže ve společenském 
tanci a tanečních kolektivu v Táboře. Tuio soutěž organizoval 1. armádní sbor se sídlem 
v Táboře. 

S radostí všem našim příznivcům oznamujeme, že v této soutěži skupina Komety 
obsadila 1. místo a skupina Cácorky se umístila na 4. místě. Jelikož tato soutěž byla 
postupová, soubor, který se umístil na 1. místě, postupuje na celostátní finále soutěže 
ve společenském tanci v kategorii kolektivních choreografií, který pořádají Oddělení 
zabezpečení kultury gen. štábu AČR, 4. sbor PVO, Městský úřad Slaný, Horák - Taneční 
škola Slaný ve dnech 18. -19. 3.1995 ve Slaném v sálu hotelu Grand Slaný, kde bude 
bojovat o přední místa. 

Komety a Cácorky děkují všem dívkám a chlapcům z Ledče nad Sázavou (i rodi-
čům), kteří je jeli do Tábora vytrvale povzbuzovat a tak dopomohli překonat velkou 
trému. 

Taneční soubor Komety jste mohli vidět nejen na dětském discoplesu pořádaném 
Centrem DDM Ledeč n. S.. ale i na místní discotéce v sokolovně, kde hudbu pouštěl 
Jan Černý. Dále soubor vystupoval na reprezentačním plese Sudexu. -zs-
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