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Představujeme 
Jako posiledního v řadě sedmi le-

dečských radních vám představu-
jeme pana Stanislava T e j k a l a . 

Narodil se v Ledči nad Sázavou 
dne 18. 1. 1941. Po absolvování 
ZŠ v Ledči n/S vystudoval Střed-
ní průmyslovou školu stavební v 
Havl. Brodě. 

Pan Tejkal je zaměstnancem 
Okresní správy silnic H. Brod. V 
letech 1974 - 1986 vykonával 
funkci předsedy MěNV v Ledči 
nad Sázavou a v období 1986 — 
— 1990 byl ve funkci místopřed-
sedy na ONV H. Brod. 

Pan Tejkal patří k nejzkušeněj-
ším a nejznámnějším Členům měst-
ské rady. V komunálních volbách 
kandidoval do městského zastupi-
telstva za KSČM a získal 1241 
hlasů. Do městské rady byl zvolen 
20-ti hlasy. Členem KSČM zůstal 
i v současnosti. -red-

Sbírka na gama nůž 
Místní sdružení ODS ve spolu-

práci s městským úřadem a kul-
turním střediskem vyzývá všech-
ny občany našeho města k přis-
pění minimálně 1 Kčs na zaplace-
ní již dovezeného „Leksellova ga-
ma nože", který je instalován v 
nemocnici na Homolce. 

Tuto symbolickou částku může-
te složit v městském kulturním 
středisku u pana Kubáta na Hu-
sově náměstí od 8. 6. 1992 do 
15. 7. 1992. Zároveň se t ímto obra-
címe na občany našeho okresu i 
kraje, aby nás v tomto úsilí ná-
sledovali. 

Místní sdružení ODS 
Caha Vladimír 

KVĚTNOVÉ ZASEDÁNÍ MZ 
Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sázavou se sešlo dne 26. 5. 1992 

od 16-ti hodin v Domě dětí a mládeže. Tomuto veřejnému zasedání před-
cházela dvě setkání pracovní. Koncem dubna to bylo setkání na MU, 
kde členové městské rady seznámili členy zastupitelstva s informacemi 
z oblast i školství, bytového hospodářství, zdravotnictví a se záměrem 
městské rady zahájit v letošním roce přístavbu a rekonstrukci městské-
ho kina. V sobotu 16. května se pak uskutečnilo výjezdní zasedání MZ, 
kdy členové MZ a pracovníci MU postupně navštívi l i radnici a okresní 
knihovnu v Havlíčkově Brodě, obřadní síň na MU v Polné, městský úřad, 
školu a koupaliště v Moravských Budějovicích a město Znojmo. Smys-
lem tohoto zájezdu bylo seznámit členy MZ s úrovní a vybaveností 
městských úřadů v j iných miěstefeh, neboť v záměru městské rady je za-
hájení přestavby budovy bývalého soudu na městský úřad a městskou 
knihovnu. Tento záměr byl jedním z projednávaných a nejvíce diskuto-
vaných bodů veřejného zasedání v Domě dětí. 

Mimoto městské zastupitelstvo projednalo a schváli lo vyhlášku 
o městské polici, při jalo informaci o přípravě parlamentních voleb ve 
městě a provedlo kontrolu svého usnesení z březnového zasedání. Dále 
projednalo a schváli lo vypsjání výběrového řízení na přístavbu a rekon-
strukci kina. 

Zasedání se též jako host zúčastnil přednosta Okresního úřadu ing. 
Jajtner. Realizaci přemístění knihovny do důstojnějších prostor odpoví-
dajících knižnímu fondu a zájmu ledečských čtenářů doporučil a pro 
příští rok přisl íbi l příspěvek na tuto akci, která je v souladu se zájmy 
Okresního úřadu. 

Z majetkoprávních úkonů města schváli lo MZ prodej pozemků pro 
výstavbu osmi garáží na Stínadlech, prodej pozemku v katastrálními ú-
zemí Zdeslovice pro zřízení základny organizace Český Junák a rozho-
dlo též o čerpání přebytku hospodaření města z r. 1991. K většině pro-
jednaných a schválených návrhů se podrobněji vracíme na j iném místě 
těchto novin. 

Zasedání MZ mělo tentokrát komornější průběh, k čemuž zajisté při-
spěla mizivá účast veřejnosti <\ větší informovanost členů MZ z pracov-
ních zasedáních. Například to l ik diskutovaná otázka, proč se MR roz-
hodla investovat do přístavby a rekonstrukce kina, přestavby budovy 
soudu na M U a proč raději nezahajuje práce na čist ičce odpadních vod 
(COV), byla zodpovědná seznámením členů MZ s předpokládanými roz-
počtovými náklady těchto akcí. Rekonstrukce a přístavby kina stejně 
jako nové sídlo pro MU si vyžadují řádově 5 mil. Kčs, kdežto náklady 
na COV se odhadují na cca 60 mil. Kčs! ! Takovou invest ici bez dosta-f 
tečně velké účelové dotace si dnes město nemůže dovol i t . Vždyť sou-
časný rozpočet města se pohybuje kolem 16-ti mil. korun určených po-
většinou na provoz a údržbu zařízení města, zejména škol. 

Požadavek na dotaci uplatňují představitelé města i pro výše uvede-
né investiční akce, hlavně na přestavbu MU, na kterou přednosta o-
né investiční akce, hlavně na přestavbu MU. Na přístavbu a rekon-
strukci kina budou použity sdružené prostředky, určené původně pro vý-
stavbu „akce Z" — kulturního domu. 

Stanislav Vrba 

Go s přebytkem ? 
Přebytek hospodaření města za 

rok 1991 čini l 2,2 mil. Kčs. Z této 
sumy lze pro posílení rozpočtu 
MU použít 1,9 mil. Kčs. Na návrh 
městské rady odsouhlasilo měst-
ské zastupitelstvo pro 1. pololetí 
toto posílení rozpočtu MÚ z části 
loňského přebytku: 

— oprava ZS Komenského ul. (ha-
vari jní stav jídelny, stropů, no-
vý nábytek) 780 000 Kčs 

— oprava střech ZŠ Nádražní ul. 
300 000 Kčs 

— kuchyňský robot, pro školní jí-
delnu 60 000 Kčs 

Zbytek bude použit až v 2. polo-
letí podle f inanční situace města. 



BOJAR V HÁJI 
V pátek 15. května po skončení 

mit ingu Občanského hnutí nav-
štívi l i nemocnici v Háj i ministr 
zdravotnictví České republiky 
MUDr. Mart in Bojar a MUDr. Ja-
roslav Henzl. V doprovodu ředite-
le Zdravotnických zařízení MUDr. 
F. Vyroubala, primářky MUDr. Ho-
rákové, starosty pana Kolaříka a 
jeho zástupce pana Urbana si 
prohlédli nejprve starou budovu 
nemocnice — oddělení pro dlou-
hodobě nemocné, rentgen, labora-
toř a interní oddělení, pohovoři l i 
s pacienty a personálem. Pan mi-
nistr vyslovil personálu nemocni-
ce uznání za to, že v takových 
technických podmínkách odvádí 
dobrou diagnostickou, léčebnou i 
ošetřovatelskou péči. Na závěr si 
návštěvníci prohlédli rozestavěnou 
budovu LDN a doplni l i si informa-
ce o stavu stavby a příčině jejího 
přerušení a př is l íb i l i pomoc při 
řešení této situace. 

Po návštěvě pana ministra ná-
sledovala v úterý 19. května náv-
štěva jeho náměstka pro Jéčebně 
preventivní péči MUDr. Šilhana. 
Také on se zajímal o problém vý-
stavby a rekonstrukce nemocnice. 
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Pan ministr přisl íbi l nemocnici 
v době své návštěvy okamžitou 
výpomoc v podobě zdravotnické-
ho materiálu. Hned ve středu 20. 
května poskytlo ministerstvo zdra-
votnictví nemocnici v Háj i jedno-
rázové injekční stříkačky, jehly a 
léky v hodnotě asi 18 000 Kčs. 

MUDr. J. Horáková 

Dobře nás reprezentovali 
I když trochu s časovým odstu-

pem, přece jen by asi neměla za-
padnout zpráva o mezinárodním 
úspěchu ledečských mladších do-
rostenců, účastníků východočeské-
ho oblastního přeboru v kopané. 

Společně s družstvem TJ Bohe-
mia Světlá n/S. využil i pozvánky 
nizozemského města Haarlému a 
na velkém mezinárodním turnaj i , 
který se tam konal o velikono-
cích, nám rozhodně ostudu ani 
vystupováním ani výkonem neudě-
lal i . 

Ledečtí dokonce vyhrál i svou 
skupinu a z celkového počtu 25-ti 
družstev se umísti l i na čestném 
5. místě když v sedmi utkáních 
okusi l i jen jednou hořkost poráž-
ky. 

_ Krom toho jejich útočník Libor 
Čapek se stal s pěti vstřelenými 
brankami nejlepším střelcem tur-
naje. 

Výsledky TJ KOVOFINIŠ Le-
deč n/S: 
Val l iadol id (Španělsko) 0 : 0 
Ostende (Belg ie) 0 : 0 
Al l iance Haarlem (Nizo- 1 : 0 
zemí) 
Zaan 90 (Nizozemí) 3 : 0 
Mi l ton Kyens Rangers 0 : 2 
(Angl.) 
Boldkluben Dalglas 2 : 0 
(Dánsko) 
Travans FC (Austrál ie) 1 : 0 

Družstvo vedli trenéři Jaroslav 
Habásko a Adolf Rajdl. 

Dr. Eduard Doubek 

Oprava věže kostela 
Letos se opět dostává do po-

zornosti občanů města Ledče n/S 
věž kostela sv. Petra a Pavla. Od 
začátku května zde 1. Lhotecká 
stavební společnost s r. o. pod 
vedením pana Škvaři la začala s 
obnovou fasády. 

Na horní části věže si pozvali 
na pomoc jihlavské horolezce. Ti-
to odvážní lidé provedli ze závěs-
né lávky a závěsné sedačky o-
tlučení staré omítky a nové omít-
nutí. Na žádost památkářů byla 
použita pouze vápenná omítka bez 
cementu, zatočená dřevěným hla-
dítkem. Celá omítka pak byla na-
puštěna hydroizolačním roztokem 
LUKOFOBILU. Horolezci provedli 
horní část věže od paty střechy 
věže ve výšce 33 metrů dolů. Sa-
motná věž má půdorysné rozmě-
ry 6 X 8 m. Do výšky 16 m bu-
de postaveno lešení a práce bude 
vykonávat f i rma 1. Lhotecká sta-
vební. Po dokončení opravy bu-. 
dou na věž zavěšeny restaurova-
né ciferníky a uveden do provozu 
hodinový stroj. 

Pokud vše dobře dopadne, bude 
následovat oprava střechy, okapů 
a zbytku omítek samotného koste-
la. Kostel sv. Petra a Pavla se 
tak po desítkách let objeví opět 
v nové kráse. F. Pleva 

I N F O R M A Č N Í S E R V I S 
• Odbor výstavby navrhl změnu 
zástavby území v lokal i tě Horní 
Ledeč. Na místo dvou šestiřado-
vých domů navrhuje zastavit toto 
území vždy jedním dvojdomkem a 
jedním rodinným domkem. Podně-
tem k této změně je skončení fi-
nančního zvýhodnění výstavby ra-
dových bytových jednotek. Měst-
ská rada tento návrh odsouhlasi-
la. 

• Přestavba MŠ v Barborce na 
základní školu I. stupně, kterou 
provádí společnost GLOST s r. o., 
je v plném proudu. Městská rada 
předpokládá, že provoz v nové ZŠ 
bude zahájen již 1. 9. 1992. Bezú-
platný převod z s. p. KOVOFI-
NIŠ na město však dosud nebyl 
uskutečněn! Ministerstvo pro pri-
vatizaci CR se bude bezúplatný-
mi převody zabývat v nejbližší do-
bě po rozjezdu kupónové privati-
zace. Obdobná situace je i v pří-
padě převodu podnikových bytů 
na město. 

• Městská rada vypsala zadáva-
cí řízení na projekt tělocvičny a 
bazénu u ZŠ v Barborce s tím, že 
bazén má být 25 metrů dlouhý. 
Projekt je jednou ze základních 
podmínek pro možnost uplatnění 
požadavků na dotaci, která bude 
vzhledem k výši předpokládaných 
nákladů (25 mil.) nezbytná. 

• Obecní úřad a Sbor dobrovol-
ných hasičů v Ovesné Lhotě po-
řádá 27. — 28. června _ od 14-ti 
hod. S E T K A N Í R O D Á K Ů . 

Komerční banka a.s. 
Na základě privatizačního^ pro-

jektu schváleného vládou ČSFR 
se Komerční banka stala zápisem 
do obchodního rejstříku dne 5. 3. 
1992 akciovou společností. Naše 
základní jmění činí 4,5 mld. Kčs 
a v privatizačním projektu je roz-
děleno takto: 
53 % pro kuponovou privatizaci 
44 % státní podíl 

3 % státní resti tuční fond 
Při této pří ležitosti všem našim 

kl ientům sdělujeme, že Komerční 
banka a. s. přebírá veškeré závaz-
ky, práva a povinnosti dřívějšího 
státního peněžního ústavu stejné-
ho jména. 

Jsme přesvědčeni, že i nadále 
budou trvat dobré obchodní vzta-
hy se všemi našimi kl ienty a že 
i v budoucnu budou využívat na-
šich služeb. My se naopak vyna-
snažíme dále zlepšovat a zkvalit-
ňovat naši práci tak, aby každý 
náš kl ient byl se službami Komer-
ční banky a. s. spokojen. Kromě 
toho chceme zaj ist i t spokojenost 
našich kl ientů nabídkou dalších 
služeb, jejichž zavedení Komerční 
banka a. s. připravuje. 

Případné další informace o pře-
měně Komerční banky na akcio-
vou společnost získáte u našich 
pracovníků na pobočce v Havlíč-
kově Brodě nebo v jejich expozi-
turách v Chotěboři a v Ledči n/S. 
ing. Josef Tomek 
ředitel pobočky 
KB a. s. H. Brod 



POHLED VÝCHODNÍ 

POHLED JIŽNÍ 

t_ KULTURNÍ DUM KINO 

PŘÍSTAVBA MĚSTSKÉHO KINA 



IDo sedadla kina jsem poprvé usedl jako ždk osmileté škoíy v roce 
1957. Tedy byl jsem prvními, kteří mohli vychutnat okamžiky v zcela 
nově otevřeném kině. Zážitek pro žáčka, kterému mimo interiéru byl 
poprvé představen i širokoúhlý záběr f i lmového pásu. Ten byl mocným 
zážitkem nejen okamžiku, ale i mé trvalé přízně kinu v Ledči nad Sá-
zavou. Zcela přesvědčivě mohu říci, že řadu let bylo naše kino výraz-
ně na špici mezi okolními kiny jak po stránce stavebního řešení, pří-
strojovým vybavením, tak též po obsahové stránce f i lmových výběrů 
díky neúnavné starostl ivosti a fandovství vedoucího kina pana Pražá-
ka, kterému za jeho činnost stále patří jen slova uznání 

Městské kino v Ledči nad Sázavou 
Dnes, po pětatř icet i leté činnost i kina, se projevilo stáří objektu, kino 

potřebuje podstatné opravy. Je itřeba řešit vytápění objektu, což je po-
tíží již několika minulých let, potřebujeme změnit vývoj interiéru, který 
dnes již nesplňuje platné normy. Na patřičnou úroveň je zapotřebí do-
stat hygienické zázemí. S t ímto vším [počítal generel výstavby kulturně 
osvětového střediska, kdy již zahájená výstavba kulturního domu měla 
plnou návaznost na městské kino. V generelu areálu KOZ se navíc po-
čítalo s přístavbou kina pro zvýšení jeho víceúčelovosti. Byl to záměr 
značně předvídaný a ipo roce 1989 se potvrzuje účelnost této přístavby 
navíc spojené s i potřebnou rekonstrukcí. Po úpravách bude možné vyšší 
druhové využití programové, když tato potřeba se projevuje již nyní. 

Vzhledem k tomu, že časový horizont výstavby kul turního domu je 
nejasný, přistoupilo se ke zpracování var ianty přístavby a rekonstrukce 
kina, ze které Vám na stránkách Ledečských novin představujeme ar-
chitektonické řešení. Projektant navrhuje úpravy tak, aby všechny stra-
ny Jkina byly pohledové. Území vlevo od k ina předpokládá využití po-
zemku jako městské tržiště s parkovištěm v původní vel ikost i . Tomuto 
záměru je přizpůsobeno řešení fasády, kdy (podloubí s předsazenými 
pergolami porostlými popínavou zelení by přirozeným způsobem navá-
zalo na upravenou plochu tržiště a zároveň přineslo oživení této části . 

Oprot i původnímu záměru dochází k protažení j ižního křídla s šatna-
mi účinkujících tak, aby Iv případě výstavby kulturního domu mohlo do-
jít k napojení jeho (prodloužené varianty. Zvětšené užitné plochy šaten 
přinášejí i možnost využívat místností jako učeben. Skladové zázemí 
pro uložení variabi lního mobil iáře je dostatečně nadimenzováno. Míst-
nost za vstupem do provozního zázemí bude využita jako sídlo Měst-
ského kulturního střediska se vstupem z ulice Hrnčíře. Přístavbou bude 
vytvořeno jeviště )s nejnutnějším zařízením pro malou divadelní scénu 
a podobné akce. 

Prostor pro diváky bude prodloužen s mírným navýšením křivky hle-
diště, čemuž napomůže i zvýšení Vzdáleností sedadel ze 700 mm na 950 
mm. Těmito úpravami ale dojde ke snížení kapacity na cca 260 míst, 
to však zvýší osobní pohodu diváka. V suterénu pod vestibulem budou 
vytvořeny prostory pro výstavbu, které mohou zpříjemnit čekání na zahá-
jení představení. Vytápění objektu bude elektrické, zcela samostatné. To 
umožní pružnost pro tepelnou kl imat izaci objektu, kdy obsluhu obstará 
sám vedoucí či správce objektu pomocí časového spínače. 

Zahájení stavby bude započato přístavbou a ukončeno celkovou re-
konstrukcí. Po provedeném výběrovém řízení na dodavatele počítáme 
se zahájením stavebních prací v období mezi 3. a 4. čtvr t let ím roku 
1992. Z uzavřené smlouvy s dodavatelem vyplyne i termín ukončení. 

Závěrem svého seznámení občanů o kině Ledeč n. S. přeji všem, 
aby naznačené postupy se co nejrychleji naplnily, a až se sejdeme 
v rekonstruovaném objektu, aby v nás setrval zážitek školáka, který 
jsem v úvodu popsal. 

Karel Urban, zástupce starosty 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 
1 Foyer 84,0 m2 14 Jeviště 166,0 m2 

2 Kancelář s pokladnou 12,3 m2 15 Bezbariérový vstup 4,2 m2 

3 Občerstvení 13,8 m2 16 W C inval idů 4,1 m2 

4 Zázemí 6,6 m2 17 Sklad 84,0 m2 

5 Rozvodna 2,2 m2 18 Závětří 2,3 m2 

6 Schodiště do kabin 5,1 m2 19 Zádveří 4,2 m2 

7 Šatna diváků 18,6 m2 20 Chodba 16,5 m2 

8 Vstup do galerie 9,7 m2 21 Šatna personálu 24,0 m2 

9 W C muži 13,2 m2 22 Schodiště 11,9 m2 

10 W C ženy 12,1 m2 23 Úkl id 6,2 m2 

11 Úkl id 1,2 m2 24 Toalety 6,1 m2 

12 Vstup do strojovny 3,2 m2 25 Strojovna 15,4 m2 

13 Hlediště 236,0 m2 

Nové sídlo pro MÚ 
Všechno začalo velkorysou na-

bídkou s. p. KOVOFINIS na bezú-
platný převod MS v Barborce na 
město. Nevyužitá kapacita MŠ a 
přeplněné školy základní dovedly 
městskou radu k rozhodnutí přebu-
dovat MŠ v Barborce na ZŠ. Tím 
však časem dojde k uvolnění pros 
torů v bývalé budově soudu, pro 
kterou je tedy třeba nalézt nové 
využití. Nové prostory potřebuje 
městská knihovna, též část měst-
ského úřadu umístěná na „Stat-
kách" ztrácí střechu nad hlavou, 
gymnasium požaduje uvolnění pro-
storů pro rozšíření tříd, ZUS též 
sídlí v nevyhovujících prostorech. 
Proto městská rada předložila MZ 
návrh na přestavbu budovy býva-
lého soudu na městský úřad a 
městskou knihovnu. S umístěním 
knihovny se uvažuje v přízemí bu-
dovy, v dalších by byl soustře-
děn celý městský úřad, včetně 
obřadní síně, která by byla vy-
užívána i jako velká zasedací 
místnost. V půdním prostoru je 
plánována vestavba pro umístění 
živnostenského odboru, archivu, 
skladu a odboru výstavby. Osvě-
t lení tohoto prostoru bude zřejmě 
provedeno instalací střešních o-
ken. 

Ve dvoře bývalého soudu by by-
lo vybudováno sídlo městské po-
licie. 

Uvolněné prostory dnešního MÚ 
by bylo možno využít pro činnost i 
ZUŠ, které by se tak konečně do-
stalo to l ikrát sl ibovaných nových 
a hlavně větších prostorů. 

Sídlo MKS je plánováno v pří-
stavbě kina, jak uvádíme na ji-
ném místě. -sv-

JAK JSME VOLILI 
Výsledky: ČNR SL SN 

ODS - KDS 29,64 32,13 32,70 
KSČM + DL 16,14 16,90 16,61 
KDU - ČSL 9,26 10,35 9,06 
ČSSD 7,79 7,55 7,98 
SPR - RSČ 6,86 6,84 6,98 
LSU 5,40 5,00 4,86 
ODA 5,29 4,35 5,46 
HDŽJ 3,83 3,58 4,12 
OH 3,43 2,90 2,43 
KAN 3,40 2,75 2,62 
SČPŽR 3,02 2,66 2,41 
NEI 1,69 1,21 1,26 
SPP 1,64 1,38 1,38 
HSS 1,38 1,45 1,29 
D92 0,52 0,43 0,26 
HSD - SMS 0,38 0,26 0,26 
SfcNDJ 0,21 0,16 0,21 
NSS - ČSNS 0,07 0,10 0,10 
ROI 0,02 - — 

Účast na parlamentních volbách 
(údaje o počtu hlasů uvádíme v % 
z celkového počtu platných hlasů) 
v Ledči nad Sázavou: 
Očast ve volbách (90,78 %) 4243 
Počet vol ičů dle seznamů 4674 
Počet platných hlasů do ČNR 4211 
Z údajů MO Ledeč n/S sestavil 

-sv-



70. narozeniny 
1. 6. Josef Hnik, Ledeč n/S 

28. října 555 
7. 6. Josef Záviška, Ledeč n/S 

Na Plackách 424 
9. 6. Josef Švanda, Obrvaň 2 

13. 6. Ludmila Vomelová, Ledeč 
n/S, Nádražní 280 

15. 6. Věra Žáková, Ledeč n/S 
Sázavská 507 

20. 6. Květoslava Košíková, 
Ledeč n/S, 28. října 400 

27. 6. Marie Kašpárková, Ledeč 
n/S, Zoufalka 980 

S p o l e č e n s k á kronika 

75. narozeniny 
30. 5. Antonie Coufalová, Vrbka 4 
14. 6. Miloslava Vítková, Ledeč 

n/S, Stínadla 1096 

80. narozeniny 
2. 6. Milada Kovářová, Ledeč n/S 

Hrnčíře 521 

85. narozeniny 
25. 6. Marie Křivánková, Ledeč 

n/S, Havlíčkova 202 

SVATBY 
25. 4. Petr Husák, Hněvkovice 52 

Jana Pechová, Kouty 76 
25. 4. Jiří Hrstka, N, Ves u Sv. 87 

Jaroslava Prášková, Nez-
dín 4 

25. 4. Václav Dbalý, Kladno 2566 
Marie Jelínková, Kosmonosy 

NAROZENÍ 
14. 4. Danica Pechová, Ledeč n/S 

A. Jiráska 784 
23. 4. David Výborný, Souboř 14 
28. 4. Daniela Pecová, Ledeč n/S, 

J. Haška 568 
4. 5. Miroslav Vosyka, Ledeč n/S, 

5. května 627 
9. 5. Roman Turek, Ledeč n/S, 

M. Majerová 660 
15. 5. Nikoja Tomková, Ledeč n/S, 

Na Žižkově 797 

ZEMŘELÍ 
24. 4. Barbora Kabeláčová (r. 

1913), Obrvaň 13 
9. 5. Jaroslav Kácal (r. 1921) 

Ledeč n/S, 28. října 549 
3. 5. Jaroslav Meloun (r. 1922) 

Ledeč n/S, Ke Stínadlům 556 
17. 5. Josef Slepička (r. 1925) 

Ledeč n/S, Koželská 205 

ZLATA SVATBA 
27. 4. Vlasta a Bohumil Morav-

covi, Ledeč n/S Zahrádec-
ká 949 

OPRAVA Z MINULÉ KRONIKY 
V odstavci SVATBY nám zaúřa-

doval až po korekturách tiskařský 
šotek. 

Správně k Marii Benešové pa-
tří Miloslav Pecha z Kožlí 79. 

-mú-

Svaz důchodců informuje . . . 
Sběrna obuvi převzala za obdo-

bí od 6. dubna do konce měsíce 
dubna celkem 80 párů obuvi na 
opravu. Opravy provádí pan Pos-
píchal ze Světlé n/S. Ještě v tom-
to pololetí se předpokládá rozší-
ření činnosti sběrny o zajišťování 
oprav drobných elektrospořtebičů. 

Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ 
Zájezdy na Krimellské vodopády 

se uskuteční ve dnech 24. — 25.6. 
a 29. - 30. 6. 

Dne 17. 6. se koná výlet vlakem 
na hrad Český Šternberk. 

V prvé polovině července se u-
skuteční sraz účastníků zájezdu 
na Dachstein, který plánujeme na 
začátek září. Bude dohodnut pro-
gram zájezdu. 

Besedu v Domě pečovatelské 
služby uspořádáme dne 16. 6. od 
13.30 hod. a ve městě dne 18. 6.. 
Program bude oznámen na vývěs-
ních skříňkách. 

Na četné dotazy o vedení orga-
nizace uvádíme, že na výroční 
schůzi byli do výboru zvoleni: 
Anna Syrovátková, Vlasta Svobo-
dová, Sylva Bezlojová, Božena Ur-
banová, Růžena Almerová, Stani-
slav Kovařík, Karel Škvor, Věra 
Miláčková, Bohumil Jakl, Jaroslav 
Brož a František Caha. 

Do aktivu výboru byli zvoleni 
pro vedení zájezdů pánové Anto-
nín Kovařík a Ladislav Veleta, zá-
roveň jako vedoucí zájmové čin-
nosti. Dále paní MUDr. Nápravní-
ková Eva pro zabezpečování naší 
činnosti v Domě pečovatelské 
služby. 

V květnu se uskutečnila akade-
mie ke Svátku matek s vysokou 
účastí obecenstva, zájezdy do Ma-
rizellu, Karlštejna a Římova s pro-
hlídkou zámku Hluboká. 

Jaroslav Brož 

M K S p ř i p r a v u j e : 

TANEČNÍ 1992 

Od poloviny září proběhnou tra-
diční kursy tance a společenské-
ho chování, které povedou man-
želé Holanovi. 

Účastníci kursu budou zapsáni 
až po zaplacení kursovného, které 
bude 300 Kčs. Platit se bude pro-
ti potvrzení přímo v kulturním 
středisku. 

JAZYKOVÉ KURSY 

Pro školní rok 1992/93 budou po-
dle zájmu veřejnosti otevřeny I. 
a II. ročníky angličtiny, němčiny 
a francouzštiny. Podle zájmu bu-
de otevřen i intenzívní kurs z ně-
kterého z uvedených jazyků. 

O prázdninách proběhne v klu-
bovně MKS, kromě tří plánova-
ných výstav výtvarného umění, i 
BAZAR dětského oblečení. 

Uskuteční se v termínu od 14. 7. 
do 17. 7. -ok-

f Jaroslav MELOUN 
Počátkem května zemřel v Pra-

ze po krátké nemoci ve věku 69 
let pan Jaroslav MELOUN. 
Do Ledče n/S přišel v roce 1951. 
Byl dlouholetou vůdčí osobností 
místního ochotnického spolku 
TYL. Kromě ochotnického divadla 
se dlouhá léta věnoval sbírání a 
stavění modelů, hlavně vojenské 
techniky. Část své sbírky něko-
likrát vystavoval v Ledči n/S i v 
jiných městech. 

Gest jeho památce! 

Městské kulturní středisko 
v Ledči nad Sázavou 

V Á M N A B Í Z Í : 

Kopírování Vašich materiá-
lů včetně zvětšování a zmen-
šování od formátu A5 — A3. 
Tisk se provádí černobíle 

na kopírovacím stroji 
T O S H I B A 1 7 1 0 

CENÍK: 
Jednostranný tisk: 
A5, A4 2 Kčs/1 ks 
A3 3 Kčs/1 ks 
Oboustranný tisk: 
A5, A4 3 Kčs/1 ks 
A3 5 Kčs/1 ks 

Slevu poskytujeme nad 100 
ks t isku formátu A5 — A3 
od jednoho listu, sleva 0,50 
Kčs/ks nad 500 ks je sleva 
1 Kčs/ks. 

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a čalouněného nábytku 

přístrojem WAP provádí 
Taťana S O U Č K O V Á 

Ledeč n/S, Stínadla 1090 
tel. 0452/3331 

Cena: 
koberce 1 m2 6,— Kčs 
čalounění 1 m2 8,— Kčs 

K O U P Í M 
h i s t o r i c k é 

p s a c í s t r o j e 
p o č í t a c í s t r o j e 

k r á m s k é k a s y 

M a r t i n H O U D E K 
V Háji 41 

170 00 PRAHA 7 



Tragédie Ledečských židů 
V Ledči nad Sázavou žíla pos-

politě s českým obyvatelstvem ži-
dovská komunita několik století. 
Byli to lidé vážení, kteří se ži-
vili obchodem, řemesly, byli mezi 
nimi lékaři, právníci, podnikate-
lé i soukromníci. Svoji každoden-
ní pílí přispívali k rozvoji města. 
Nikdo zde neznal nějaké rasové 
předsudky, ani výstřelky nebyly 
známy. 

Ale v roce 1939 přišla německá 
okupace a s ní i rasové zákony. 

Bezesporu je nutné si připome-
nout skutečnost spojenou s těmi-
to zákony. Tehdejší protektorátní 
ministr dr. Jiří Havelka jako práv-
ník zabránil vydání protižidov-
ských zákonů a protektorát se 
stal jediným územím pod nacis-
tickým vlivem, který zákony ne-
přijal. Slovensko naopak mělo nej-
přísnější zákony tohoto typu. Ale 
nakonec tyto zákony vydal K. H. 
Frank jako představitel okupační 
moci. Zajímavé je, že ministr J. 
Havelka byl po válce souzen a 
osvobozen. 

Nejdříve museli ledečtí židé 
podstoupit řadu persekučních o-
patření, které si z dnešního po-
hledu už stěží dovedeme předsta-
vit. Vyhláška stíhala vyhlášku a 
každá něco zakazovala a něco o-
mezovala z jejich někdějších práv. 
Tak např. ve školním roce 1940 — 
— 41 byl židovským dětem zaká-
zán přístup na jakékoliv školy. 
Pamatuji se, jak naši spolužáci 
chodili po bytech s taškami a tam 
se učili. Např. chodili k Jakubu 
Beerovi, obchodníkovi. 

Všichni museli povinně nosit 
žlutou Davidovu hvězdu s nápi-
sem „Jude". Měli i zvláštní po-
travinové lístky. Na nákup měli 
vyhrazen určitý obchod a určité 
hodiny, což museli přísně dodr-
žovat. Pro potraviny a chléb cho-
dili např. do obchodu a pekařství 
Marie Junové na Žižkov. Dále ne-
směli chodit do parků, do kina, 
na kulturní pořady, koupaliště 
atd... Byli omezeni ve všem mož-
ném a nemožném. Díky malému 
městu však byl jejich svízelný o-
sud přeci jen o něco snesitelněj-
ší. I tak se do nich i jejich přátel 
„strefoval" fašistický plátek „A-
rijský boj", jehož čáslavská o-
blastní redakce musela mít i v 
Ledči n/S donášeče (nikdy pak 
neobjevené). 

Faktem zůstává, že se ještě za 
okupace mohli scházet v synago-
ze na bohoslužbách. Viděl jsem, 
jak odtud vycházeli a ženu byly 
uplakané a muži vážní. Musely to 
být nevyslovitelně kruté měsíce 
jejich života. 

O transportu dostali ledečtí ži-
dé vyrozumění v květnu nebo čer-
vnu 1942 a do transportu byli za-
řazeni dne 9. června 1942, v době 
nevídané okupační zběsilosti a kr-
vavých orgií okupantů. 

Němci záležitost řešili rafino-
vaně. Židé dostáli vyrozumění, kde 
byli návody vypracované do nej-
ne smyslnějších podrobností — 
— vhodnější by bylo slovo zhova-
dilostí — jak a co mají udělat, 
jak předat byt, co deponovat 
(šperky, cennosti aj.) a u všeho 
sankce a tresty za nesplnění. Dá-
le to byly návody, jak označit zá-
silky mužů, žen a dětí atd., Vše 
bylo v němčině a německy se vy-
plňovalo. A tak konkrétně v Led-
či n/S nebyl nijaký Němec, který 
by to snad organizoval. Rafino-
vanost tkvěla v tom, že to vyřizo-
val židovský starší a ten se mu-
sel zachovat dle instrukcí. 

(Pokračování příště) 

RNDr. M. Vostatek 

K 50. výročí odvlečení židovské 
komuni ty z Ledče n/S se rozhodlo 
městské zastupi te ls tvo k uctění 
památky nevinných obětí dá t zho-
tov i t a odha l i t pamětní desku se 
jmény odvlečených " a ztracených 
ledečských židů. -sv-

Program kina 
13. - 14.6. (20.00) 

ZAVŘI MÉ OČI 
(Ang l ie ) , mi lostný příběh 

15. 6. (20.00) 
S M A D O N O U V POSTELI 
(repríza komedie) 

17.6. (20.00) 
MLČENÍ JEHNATEK 
thr i l ler USA — repríza 

18. 6. ( 1 8 . 0 0 ) , ( 2 0 . 0 0 ) 
PŘÍSNĚ TAJNĚ PRÁZDNI-
NY 
komedie USA — premiéra 

19.6. (20.00) 
ŽHAVÉ VÝSTŘELY 
vzrušující f i lm USA 

20. - 21. 6. (20.00) 
PROMĚNA 
milostná komedie USA 

23.6. (18.00), (20.00) 
ZNOVU PO SMRTI 
napínavý příběh USA 

2 5 . 6 . ( 1 8 . 0 0 ) , ( 20 .00 ) 
POLICEJNÍ AKADEMIE č. 6 
bláznivá komedie USA 

2§. 6. ( 20 .00 ) 
NAVRAŤ DO MODRÉ LA-
GUNY 
dobrodružný f i lm 

28. - 29.6. (20.00) 
INDIANA JONES A PO-
SLEDNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRA-
VA dobrodružný příběh 

30. 6. (20.00) 
M A F I Á N I 
epická sága USA 

1.7. (18.00), (20.00) 
MAFIÁNI 
epická sága USA 

2.7. 
SMRTONOSNÁ PAST 2. 
katast ro f ický f i lm 

Z rozhodnutí MZ byla od 1. 
dubna t . r. zřízena v Ledči n/S 
městská pol ic ie, která je unifor-
movaným a ozbrojeným útvarem 
města a každý její pracovník má 
funkc i „s t rážník" . Č innost měst-
ské pol ic ie řídí starosta města, 
její pravomoce určuje vyhláška 
města č. 6/92. 

Městská policie 
Počet strážníků byl MZ stano-

ven na dva. Budou vystro jeni stej-
nokrojem v barvě černé, osmihran-
ná čepice a levé zálokt í bundy č i 
koši le budou opatřeny městským 
znakem. 

Do výzbroje strážníka patř í sl-
zotvorné prostředky, obušek, pou-
ta, krá tká kulová zbraň, služební 
pes, popř. i vysí lačka. Strážník 
je oprávněn používat služebních 
vozidel města se souhlasem sta-
rosty. 

Každý občan má právo obracet 
se na strážníky s žádostí o po-
moc a strážníci jsou pov inn i po-
žadovanou pomoc v rozsahu svých 
pravomocí poskytnout. 

Strážníci zabezpečují záležitos-
t i veřejného pořádku města, a to 
zejména: 
— dohlížejí na dodržování obec-

ně závazných předpisů o o-
chraně veřejného pořádku 

— dohlížejí na dodržování pravi-
del občanského soužit í 

— pomáhaj í zaj išťovat bezpečnost 
osob tak, že chrání je j ich zdra-
ví, ž ivoty a majetek 

— upozorňují osoby na zj ištěné 
nedostatky a č iní opatření k 
je j ich odstranění 

— odhalu j í přestupky a ve stano-
veném rozsahu též ukládaj í a 
vybíraj í v blokovém řízení po-
kuty za přestupky (max. 500 
Kčs) 

Povinnost i a oprávnění strážníků, 
použi t í donucovacích prostředků, 
psa a služební zbraně přesně spe-
c i f i ku je vyhláška č. 6/92 o měst-
ské po l ic i i v Ledči n/S, která na-
bývá účinnost i dne 15. 6. 1992. 

-sv-

4. - 5. 7. 
B A T M A N 
napínavý příběh 

6. - 7.7. 
POSLEDNÍ SKAUT 
příběh fotbalové mafie 

8. 7. 
ŽELVÍ N INDZOVÉ 
dobrodružný příběh 

9. 7. 
MYSLETE NA HENRYHO 
mi lostný příběh 

11.7. 
ŽHAVÉ VÝSTŘELY 
vzrušující příběh 

12.7. 
NOČNÍ MORA V ELM 
STREET 
horror USA 

13.7. 
VRAŽEDNÝ TANEC 
f i lmová komedie 
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