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Potřeba záměru nalézt další prostory pro 
MěÚ v Ledči nad Sázavou se před vedením 
města objevila v závěru roku 1991 především 
ze tří důvodů: z uplatňované vládní politiky 
v roce 1990-91 byl zřejmý záměr přenést na 
obce, ale zvláště na vybraná města okresů, pů-
sobnosti, za kterými dříve musel občan, při-
nejmenším, do okresního města, za některými 
až na tehdejší krajské úřady. Rozpad bývalých 
KNV přenesl mnohé záležitosti na okresní 
úřady a ty pak postupně některé své činnosti 
předaly především pověřeným obecním úřa-
dům. Jiné činnosti na MěÚ vznikly státospráv-
ním vývojem a v minulosti neměly 
opodstatnění. Mám na mysli především zále-
žitosti v sociální oblasti a vznik obecních 
živnostenských úřadů. 

Druhým podstatným důvodem byla restitu-
ce objektu č.p. 67 v majetku Technických slu-
žeb Ledeč nad Sázavou, kde sídlila část MěÚ. 
V prvopočátku to byl odbor výstavby, místního 
hospodářství a obchodu. V pozdějším vývoji 
ještě obecní živnostenský úřad, odbor životní-
ho prostředí, odbor školství a kultury. Tady 
bylo zřejmé, že je otázkou času, kdy staronový 
majitel bude mít zájem objekt využít nejen 
komerčně, ale především podle své úvahy, 
a nezadatelného práva nakládat svobodně se 
svým majetkem. 

občané, mi dají za pravdu, jakou námahu jim 
schodiště obou budov přinášela, především pak 
to v budově č.p. 67. Nepodstatnou záležitostí 
v době asi dvou let se projevovaly nedostatky 

hodnutí, se přání stalo skutečností. Nový úřad 
by měl všechna výše zmíněná negativa býva-
lých budov č.p. 16 a 67 v převážné míře odstra-
nit ve zjednodušené podobě tím, že: 

Nové sídlo městského úřadu 
Třetí důvod byl z hlediska provozu a přístu-

pu MěÚ. Ze svých poznatků vím, že ne vždy se 
potřeba občanav dala vyřešit vstupem jen do 
jedné budovy. Často za vyřízením jedné zále-
žitosti se muselo křížem náměstím z budovy do 
budovy, mnohdy i několikrát. Umístění hlavní-
ho sídla úřadu a vedení města v nijak domi-
nantní budově, jinde typické pro sídla radnic, 
a téměř za rohem náměstí, vedlo občany, pře-
devším z okolí a návštěvníky města, ke stálému 
hledání najít to správné místo, které chci navští-
vit. Negativně působil i přístup, neboť většina 
záležitostí se řešila v prvním patře budov. 
Každý, kdo navštívil úřad, ale především staří 

prostoru pro samostatná jednání, především 
těch záležitostí, kdy občan se potřeboval svěřit 
se svými těžkostmi a problémy pracovníkovi 
MěÚ, tzv. mezi čtyřma očima. 

Toto vše vedlo bývalého starostu města 
pana Kolaříka k tomu, aby v Ledečských novi-
nách č. 2, roku 1992 v „Představách o potře-
bách města" prvotně zmínil záměr rekonstruk-
ce budovy č.p. 7 na MěÚ. Uskutečnění tohoto 
záměru nebylo jednoduché, byť jen z hlediska 
projednání. Až květnové zasedání městského 
zastupitelstva v roce 1994 rozhodlo o provede-
ní přestavby budovy č.p. 7 - bývalého soudu 
- na MěÚ. Nyní, po čtrnácti měsících po roz-

—budova je tak dominantní, že i návštěvník 
neznalý města odhadne významnost budo-
vy, kterou ozdobí na průčelí znak města 

—přístup do budovy, ale i do dalších podlaží, 
je řešen bezbariérově, nově a pohodlně je 
řešeno schodiště. Nejen pro staré a pohybli-
vě postižené občany bude sloužit výtah. 

— v budově jsou umístěny všechny odbory 
MěÚ, vedení města, středisko investic a ob-
řadní síň, tentokrát již víceúčelová 

—nadále bude umožněna, za pronájem, 
činnost dalších subjektů: např. notáře, po-
jišťoven a dalších s výkony pro občany. 
Navíc zde bude kontaktní pracoviště referá-
tu sociálních věcí okresního úřadu, které po 
novu bude zabezpečovaťdalší služby. 
Celkové pojetí městského úřadu vytvořilo 

nové, podstatně výhodnější podmínky, nejen 
pro občany, ale též pro jeho pracovníky. Interi-
er budovy je řešen prakticky, aíekl bych střízli-
vě, s výraznou kvalitou stavebních prací. Pře-
sto stavební program, který jsem zpracoval, 
nebyl vyčerpán a ten předpokládaly přístavbu 
dalších prostor ve dvoře budovy MěÚ. Rozhod-
ně však není záměrem vedení města a jeho 
zastupitelstva budování MěÚ pro úředníky, ale 
především proto, aby co nejvíce svých záleži-
tostí mohl občan nebo třeba podnikatel vyřídit 
ve svém městě. My se do budoucna činností, 
které mohou přejít do ostatních úřadů mimo 
naše město na náš úřad, zříkat nebudeme. 
Činnost MěÚ musí být přínosem Vám všem. 

Závěrem Vám, ale i sobě, přeji, aby při ná-
vštěvě nového MěÚ jste byli potěšeni nejen 
jeho stavebním řešením, ale hlavně ze setkání 
a z jednání s pracovníky tohoto úřadu. 

Karel Urban 
zástupce starosty 



HISTORIE 
BUDOVY NOVÉ RADNICE 

Byla to smutná podívaná, když 2. dubna 1848 odpoledne hořel dům č. 6 na 
ledečském náměstí. Tento dům patřil Eliáši Wintersteinovi. Požár se rozšířil po celé 
severní straně náměstí až k Hrnčířům. Zachráněna byla pouze radnice na východní 
straně. Tehdy vyhořelo 28 domů s hospodářskými budovami, ale i dolní mlýn se 
zásobou obilí. 

Jen pomalu se začala opravovat celá severní fronta domků. V té době se do L&fte 
přistěhoval nový lékárník Jan Hlaváč. Zakoupil si na náměstí dva ohořelé domy, č. 7 a 
č. 8 a započal stavět dvoupatrový výstavní dům. Pro Ledeč to byla v té době velká 
událost, vždyť daleko větší města neměla takové stavby. Hlaváč si takový dům mohl 
dovolit, neboť jeho otec byl bohatý mlynář na Kolínsku. V nově postaveném domě chtěl 
zřídit velkou lékárnu v přízemí a další prostory pronajmout nově založenému politické-
mu okresu v Ledči. Část měla sloužit i pro byty zaměstnanců. 

Po dokončení výstavby zde byla dlouhou dobu lékárna „U černého orla", kde 
provozoval svoji živnost Jan Hlaváč s manželkou. Těm se zde také 23. března 1849 
narodil syn Vojtěch Hlaváč, který se později stal významným hudebníkem, uznávaným 
na celém světě. 

Po založení politického okresu v Ledči, 1.1.1850, byla budova používána pro justiční 
sjprávu. Budovu později odkoupil Tereziánský řád zchudlých šlechtičen. Po vzniku 
Československé republiky, v roce 1918, přešlo zákonem vlastnické právo na Českoslo-
venský stát. V roce 1946 byla budova opět potvrzena pro Československý stát - justiční 
správu. 

V roce 1960 zanikl v Ledči nad Sázavou okres, ten byl převeden do Havlíčkova 
Brodu a budova bývalého soudu byla převedena, 20. dubna 1961, na Městský národní 
výbor v Ledči nad Sázavou. Město zde zřídilo základní školu pro žáky 1. až 5. ročníku. 
V červnu 1992 byla škola z budovy přestěhována do nové školy v Barborce a budova 
se začala přestavovat pro nové sídlo Městského úřadu. Radnice bude slavnostně otevřena 
21. července 1995. 

Tato budova však vždy nesloužila jen těmto účelům. Konaly se před ní mítinky 
obyvatel v roce 1918, 1945, 1948, 1968 a 1989. Z balkonu zazněla slova mnoha 
předních politiků našeho státu i města, slavnostní projev vojáků Rudé armády v květnu 
1945 a projevy při oslavách 1. máje ve městě. 

F. PLEVA 

Město Ledeč nad Sázavou občanům 
Zástupce přednostky OkÚ VI. Dolejš 

a starosta města Jan Hálek v pátek dopo-
ledne zahájili slavnostně přestřižením 
stužky provoz v druhém pavilonu Domu 
- penzionu s byty pro důchodce. Penzion 
postavila z výběrového řízení na dodava-
tele stavby, vítězná firma Glost v nezvyk-
le krátké době. Se stavbou se započalo na 
jaře loňského roku. Dokazuje to, že lze 
v krátkém termínu vytvořit dílo, které 
představuje hodnotu 13. mil. Kč ve výbor-
né kvalitě. Ke konečnému vzhledu ještě 
chybí osázení přilehlých ploch parkovými 
křovinami, které bylo odloženo na 
vhodnější vegetační období. 

Budova je dvoupodlažní a je vybavena 
výtahem, jehož rozměry byly upraveny 
pro použití vozíčkářů. Nová budova je 
spojena se stávající spojovacím krčkem. 
V pavilonu je deset bytů jednopokojo-
vých s kuchyňským koutem, sociálním 
příslušenstvím - sprchovým koutem. Devět dvoupokojových, vybavených koupelnami. 
Při jejich řešení bylo uvažováno s využitím pro méně mobilní uživatele. Součástí 
každého bytu jsou vestavěné skříně, kuchyňská linka včetně elektrického sporáku. 
Každý byt je vybaven samostatným měřením spotřeby vody a elektrické energie. 
V každém bytě je připravena vývodka pro připojení telefonu, zásuvka na rozvod 
kabelové televize. Pro pocit klidu a bezpečí je v každém bytě naistalováno signalizační 
zařízení SONICOM, pro možnost přivolání okamžité pomoci. Do vstupního prostoru 
bude ještě nainstalován telefonní automat na mince. Z lodžií, které jsou součástí každého 
bytu, mají obyvatelé krásný výhled na město Ledeč nad Sázavou. Výhodou pro obě 
budovy je jejich napojení na sociální zařízení města - pečovatelskou službu, která je 
zázemím pro poskytování služeb zajišťující nejen obyvatelům penzionu, ale i ostatním 
spoluobčanům města důstojné prožití svého stáří. 

Forst J. 

Zprávy z radnice 
—20. 6. 95 MZ na svém zasedání schválilo 

novou vyhláškou č. 7/95 o hospodaření 
s městskými byty (tzn. jejich přidělování) 
a změnu vyhlášky c. 1/95 o vytvoření a pou-
žití účelových prostředků „Fondu rozvoje 
bydlení na území města Ledeč n.S." 

Dále MZ schválilo ponechání pozemků, 
na kterých je část dětského hřiště v Mele-
chovské ulici, v majetku města Ledeč nad 
Sázavou a neodprodávat je. Bližší údaje na-
jdete v článku „Město Ledeč nad Sázavou 
občanům." 

—21. 7. 95 bude slavnostně otevřena nová 
budova MěÚ na Husově náměstí č.p. 7. 
K přestěhování úřadu dojde až po dovole-
ných v měsíci srpnu. O termínu bude ve-
řejnost včas informována. 

— K 12. 7. 95 vypisuje MěÚ soutěž na řešení 
odpadového hospodářství v Ledči n. Sáza-
vou, protože skládkování na stávající sklád-
ce „Rašovec" je povoleno nadřízenými 
orgány jen do 1. 8. 96. 

—14. 6. 95 se konala za předsednictví ing. 
Palána schůzka školské komise, ve které 
jsou zástupci všech škol. Na schůzce vznikl 
spontánní požadavek častějších schůzek, 
zejména proto, aby se problematika škol 
řešila komplexně. 

—Plynofikace Ledče ru S. je dlouho diskuto-
vaná otázka. Znovu se projednávala 3.7.95 
na MěÚ se zainteresovanými místními pod-
nikateli. Ze schůzky vzešel požadavek na 
zavedení plynu do Ledče n.S., a proto město 
Ledeč n.S. se chápe iniciativy, a protože 
nemá dostatek vlastních finančních 
prostředků, žádá Fond životního prostředí 
o přidělení dotace. O dalším průběhu Vás 
budeme průběžně informovat. 

—MěÚ vydal mapu města Ledče n.S. a tzv. 
skládačku, na které jsou uvedeny paměti-
hodnosti a krátká historie města. „Skládač-
ka" je provedena i v cizojazyčných muta-
cích. Prodej map a skládaček zajišťuje 

. „Informační středisko" (fotoateliér p. Pleva, 
' nám. Svobody). 

Městský úřad v Ledči nad 
Sázavou vypisuje výběrové 

řízení na 
samostatného referenta 

Odboru výstavby 
a územního plánování. 

Požadované vzdělání je vyso-
koškolské nebo středoškolské sta-

vebního oboru. 
Přihlášky na Městském úřadě přijí-

mají do 27. července 1995. 

Policie ČR, Okresní ředitelství 
v Havlíčkově Brodě, přijme pro 
pracoviště Obvodního oddělení 

policie v Ledči 

TOPIČE 
k obsluze samotížného kotle 

VSB 1 na tuhá paliva. Rozsah 
práce 22 hodiny týdně s odmě-

nou 1 300 Kč měsíčně. 
Bližší informace na OOP 

v Ledči, případně na telefonu 
0452/2705. 



Naše snímky zachycují slavnost svěcení kapliček v Ledči nad Sázavou. Na p trním snímku je kaplička v Komenského ulici, zasvěcená Nejsvětějšímu 
srdci Pana Ježíše. Uprostřed jsou iniciátoři celé akce, manželé Jania a John VERSTEEGOVI, při slavnostní bohoslužbě v kostele sv. Petra a Pavla. 
Poslední snímek je z Kozelské ulice, kde je kaplička zasvěcená Panně Marii. Zde je také zachycen pomocný biskup Josef Kajnek. 

Všední den byl svátkem 
Každý, kdo nechodí nevšímavě naším měs-

tem, si jistě uvědomí existenci 'malých 
sakrálních objektů - kapliček zářících novotou 
svého vnějšku i vnitřní výzdobou. 

Kapličky jsme byli zvyklí nacházet předev-
ším ve volné krajině. V městské zástavbě je-
jich výskyt tak obvyklý není. Kdo z nás si 
pamatuje Ledeč z uplynulých desetiletí, ví, že 
kaplička byla součástí plotové zdi ve 
„Švondráku". Někdo z pamětníků si připo-
mene i jiná místa našeho města. Přes léta to-
tality vcelku bez úhony přežila kaplička 
v Hrnčířích, která je také součástí plotového 
ohrazení. Se střídavou přízní se setkávaly 
kapličky v ulici Komenského nad bývalou 
kartáčovnou a na druhém konci Ledče 
v blízkosti WAN Servisu u silnice navazující 
na Koželskou ulici. Nejsmutnější úděl potkal 
kapličku v ulici 28. října za bývalou polikli-
nikou. Z té zbyl jen pahýl zdiva. 

Tragicky zemřelý starosta města Světlá nad 
Sázavou pan Staněk při svém návratu do vlasti 
z emigrace díky dobrému jménu, které získal 
při svém pobytu v holandském Haarlemu, 

odtud do našeho kraje přivedl své holandské 
přátele. Mezi ně patří i manželé Jania a John 
Versteeg. Jejich hluboký duchovní zážitek 
a zkušenost víry je přivedly k tomu, že věnují 
finanční prostředky na obnovu poškozených 
a zničených sakrálních objektů. Zde v Posázaví 
nejprve nechali zbudovat kapličku ve Smrčné, 
která slouží obyvatelům domova důchodců. 
V následujících letech bylo díky jejich iniciati-
vě opraveno šest kapliček ve Světlé nad Sáza-
vou. Při svých návštěvách v naší domovině se 
seznámili s vedoucím domova důchodců ve 
Smrčné a ledečským rodákem panem Josefem 
Hnikem. Byl to on, kdo dokázal nasměrovat 
aktivitu holandských dobrodinců i do Ledče 
nad Sázavou. Jejím ovocem jsou tři obnovené 
kapličky na území našeho města. Stavební 
práce na nich provedl pan Václav Král z Ledče. 
K jejich slavnostnímu předání věřícím v Ledči, 
avšak nejen jim, ale i každému, kdo se jejich 
přítomností nechá oslovit, byl zvolen 29. čer-
ven, svátek hlasatelů Kristova evangelia 
apoštolů Petra a Pavla. K významnosti 
okamžiku, ale i k radosti Janii a Johna Versteeg 
přispěla přítomnost pomocného biskupa 
z Hradce Králové Josefa Kajneka. Po bo-

Jak se nakupuje na sídlišti-p ohled z jiné strany 
V minulém čísle LN vyšel článek paní Bernardové, kde kritizuje zásobování sídliště. Mám rád, když se věci, byť 

i nepříjemné, řeší přímo. Rozhodl jsem se vypátrat autorku a vzájemně si vyříkat všechny problémy, což se stalo a bylo 
velmi korektní. K mému překvapení jsem se dozvěděl, že jde o naši stálou a věrnou zákaznici a také to, že kritika 
nebyla míněna pouze na moji prodejnu, ale na všechny prodejny v Ledči n. S. 

Je mi jasné, že takto směrovaná kritika není ojedinělá. Chtěl bych proto všem nespokojencům vzkázat, ať si 
uvědomí, kdo tuto situaci způsobil a kdo je ve městě od toho, aby takovéto situace řešil. Při této příležitosti si 
vzpomínám, že zhruba před rokem mě navštívil starosta menší obce na Světelsku, kde Jednota uzavřela obchod 
a společnými silami jsme se snažili situaci vyřešit. Pokud by z Ledče n.S. kdokoli povolaný přišel s konkrétním 
návrhem, jak tuto situaci vyřešit, určitě by neodešel s nepořízenou, naopak, sám jsem žádal u České spořitelny 
(které objekt Severky dočasně patří) o společné zprovoznění potravin Severka do doby, než se vyřeší majetková 
účast. Odpověděli, že k této činnosti nemají oprávnění. 

Monopol je pro každého podnikatele velice přitažlivý jev, ale ať se každý ve své profesi zamyslí nad tím, jak 
by se choval, kdyby mu naložili tolik, jako se stalo v Ledči n. S. nám. 

Uzavření Severky byl už třetí případ, kdy skončila prodejna v sousedství některé naší prodejny, nikde se však 
nejednalo o samoobsluhu takovéto velikosti. 

Ohledně cenových relací doporučuji nahlédnout do některých minulých čísel těchto novin, kde j sou k dispozici 
srovnávací tabulky určitého zboží, kde moje prodejna spolu s Diskontem vychází nejlépe. Rád bych zmínil i to, 
že otevírací doba je do 20 hod. a provádíme i nedělní prodej. Zavírací dny za 2,5 roku, co prodejnu vlastním by 
se daly spočítat na prstech jedné ruky. 

Dále je zmíněn občasný nedostatek chleba a pečiva v odpoledních hodinách. K tomu lze namítnout to, že 
pokud není v celé Ledči chléb a pečivo k dostání, je vykoupen těmi, kteří si jej normálně kupují na náměstí nebo 
přímo v pekárně. Často ale i při takovém nedostatku chléb nebo pečivo přivezu osobně z pekárny ze Světlé nebo 
Havlíčkova Brodu. Obdobně je to i s mlékem, pouze s tím rozdílem, že tímto zbožím zásobuje Ledeč n. S. pouze 
mlékárna z Havl. Brodu, která má v tomto monopol. Další odpolední rozvoz nebo pouze odpolední rozvoz mléka 
(čerstvé mléko se vyrábí už během dopoledne a čeká na rozvoz do druhého dne a tímto by se prodloužila i jeho 
trvanlivost), ale byl jsem odmítnut s tím, že o takovýto rozvoz nemá nikdo další zájem a nedošlo by k vytížení 
vozidla. Uzenina, lahůdky, ovoce, zelenina a mrazírenské zboží nám dováží téměř každý den čerstvé. Další 
potraviny jsou naváženy i několikrát denně, někdy i včetně sobot, nedělí a svátků z našeho skladu a doplňkově i 
z dalších velkoobchodů a velmi často i přímo od výrobce. Z našeho skladu jsou některým sortimentem zásobo-
vány i některé další prodejny v tomto městě, takže mám velice dobré srovnání sortimentu, kvality a množství 
prodeje. 

Samozřejmě, že při nadměrně vysoké kupní síle obyvatel, která v Ledči na sídlišti nastala, dochází k velmi 
rychlému vyprazdňování regálů a tak se nelze divit, že je občas třeba obejít i nějakou tu krabici se zbožím, protože 
doplňování probíhá neustále. Zmíněný zastaralý interiér (i když za dobu mého provozování doznalo zařízení 
prodejny významné změny) bych také raději vyhodil a nahradil novým, ale nelze si zdaleka dovolit to, co bych 
si představoval. 

Nechci situaci v Ledči n.S. na sídlišti nějak zlehčovat a lakovat svoji prodejnu na růžovo. Chci pouze 
pochopení, že prodejna není nafukovací a i trochu uznání těm, kteří v této prodejně pracují. Všem nám jde 
především o to, aby zákazník se u nás cítil spokojený a rád se k nám vracel. 

Milan Hart, majitel prodejny v ulici Fibichova, Ledeč nad Sázavou 

hoslužbách v děkanském kostele se biskup 
Kajnek, manželé Jania a John Versteeg a řada 
dalších věncích a hostů vydala na cestu od 
jedné kapličky ke druhé. Zvláště radostné bylo 
druhé zastavení, jehož se účastnily i děti 
z křesťanské třídy mateřské školy v ulici 28. 
října. Při zastavení posledním u kapličky v sou-
sedství Najdenových jsem si dovolil přítomné 
oslovit za obyvatele města i já. Poděkoval jsem 
dobrodincům z Haarlemu a reagoval na vyslo-
vené obavy o budoucí osud obnovených kapli-
ček. Ať už je potká dobré či zlé, vždycky to bude 
chápáno jako výpověď o obyvatelích našeho 
města. Bude to výpověď o míře jejich 
schopnosti vzájemné tolerance a snášenlivosti. 
Bude to výpověď o úctě a respektu k cítění, ale 
i k práci druhých lidí. 

Ještě jednou Janie a Johnu Versteeg děkuji 
za jejich přízeň projevenou tímto způsobem 
našemu městu. Děkuji i panu Josefu Hnikovi, 
že jejich kroky dokázal nasměrovat i k nám do 
Ledče nad Sázavou. Děkuji všem, kdo aktivně 
přiložili ruku k tomuto dobrému dílu. Díky 
nim jsme mohli zakusit, že i všední den se 
může stát dnem svátečním. 

Jan Hálek, starosta 

Maturitní a závěrečné 
v 

zkoušky na ISS strojnické 
Závěr školního roku bývá na středních školách 

ve znamení maturitních a závěrečných zkoušek, 
kdy studenti prokazují své vědomosti a dovednosti 
získané v průběhu studia. Stejně tomu bylo i na 
Integrované střední škole strojnické v Ledči nad 
Sázavou. 

Ve dnech 29. - 31. května se uskutečnily matu-
ritní zkoušky studijního oboru mechanik seřizovač 
pro obráběcí stroje a linky. Maturitní zkouška 
měla tři části - písemnou, praktickou a ústní. Ve 
všech zkouškách prokázali studenti dobré vědo-
mosti a dovednosti, přičemž dva z nich vykonali 
maturitní zkoušku s vyznamenáním. 

Ve dnech 12. - 23. června se pak uskutečnily 
závěrečné zkoušk\• v tříletých učebních oborech 
strojní mechanik pro stroje a zařízení a úpravář 
kovů pro pokování. I tady konali studenti písem-
nou, praktickou a ústní zoušku a tři z nich prospěli 
s vyznamenáním. 

Slavnostního předávání maturitních vysvědče-
ní se zúčastnili i významní hosté - generální ředitel 
a.s. Kov o finiš Ing. Svoboda, výrobní ředitel firmy 
EST p. Pánek a zástupce firmy EKOL Ing. Horá-
ková. 

Slavnostního předávání výučních listů se zú-
častnil starosta města p. Hálek. 

Všichni zúčastnění zdůraznili potřebu nových 
absolventů, přičemž zájem strojírenských podniků 
o strojírenské profese je tak velký\ že se naši 
absolventi zcela bez problémů uplatní v těch pro-
fesích, kterým se vyučili a kdybychom měli jednou 
tolik absolventů, přesto by neměli problém se 
uplatnit. 

Mgj\ Radomír Nulíček 
ISS Ledeč n.S. 



Myslivci varují 
Vzhledem k tomu, že v současném ob-

dobí kladení mláďat se v honitbě neustále 
zvětšuje počet volně pobíhajících psů, 
obracíme se na Vás s následujícím poža-
davkem: 

Upozorněte, prosím, co nejdůrazněji 
občany Vaší obce či města, že podle § 21, 
odst. 3 zákona 512/92 je vlastníkům psů 
a koček zakázáno nechat je volně pobíhat 
v honitbě a že týž zákon v § 21, odst 1, 
písm. c opravňuje členy mysliveckého 
sdružení usmrcovat v honitbě psy, kteří 
mimo vliv svého vedoucího a ve vzdále-
nosti větší než 200 m od nejbližšího trvale 
obydleného domu hledají nebo pronásle-
dují zvěř anebo se k ní plíží, dále pak 
podle písm. d téhož odstavce hubit zvířata 
škodlivá myslivosti (pytlačící psy 
a kočky). 

Věříme, že nám tímto způsobem pomů-
žete zamezit zbytečným ztrátám na volně 
žijící zvěři zejména srnčí a těšíme se na 
další dobrou spolupráci. 

Antonín KAREL 
v 

Mistrovství České re-
publiky v lukostřelbě 

V sobotu 24. června se v Ledči Na 
Pláckách konaly závody Mistrovství České 
republiky v lukostřelbě žáků. Po stránce vý-
konů to pro reprezentanty našeho města ne-
bylo moc potěšující, ale po stránce organi-
zační to byl velký úspěch. Přes šedesát žáků 
z osmi lukostřeleckých oddílů z Prahy, 
Plzně, Litvínova, Prostějova, Votic a Ledče 
závodilo v této soutěži. Hostitelem 
mistrovství byl lukostřelecký oddíl TJ Ko-
vofiniš, pod vedením mladého lukostřelce 
Zdenka Rychlého. 

Starosta města pan Jan Hálek nejen 
slavnostně zahájil závody, ale také je se zá-
jmem sledoval až do konce. K rozdávání cen 
a diplomů se k panu starostovi připojil i ře-
ditel Kovofiniše ing. Martin Svoboda a zá-
stupce Svazu lukostřelby ing. Luňáček. 

Mistrovský titul získal Petr Novotný ze 
Startu Praha. Nejlepším oddílem pro rok 
1995 byl vyhlášen Dako Prostějov. 

Není to náhoda, že malé město Ledeč nad 
Sázavou pořádalo tak významné závody. Le-
dečský lukostřelecký oddíl, který vznikl na 
podzim roku 1981, dnes patří k nejaktivněj-
ším v Cechách. Díky neúnavnému úsilí tre-
nérky paní Daniely Geherové, dosáhli místní 
mladí lukostřelci velkých úspěchů na ce-
lostátní úrovni a jsou držiteli dosud nepřeko-
naného českého rekordu. Žákovské 
mistrovství České republiky v roce 1991 vy-
hrál Jaroslav Siřínek. O rok později získal 
stejný titul ve Voticích Aleš Siřínek. Vidu 
Gunaratna z ledečského oddílu obsadil 
v roce 1994 na halovém mistrovství 
v Nymburku třetí místo, Český pohár a titul 
Mistr republiky. Ve složení Vidu Gunaratna, 
Tomáš Mach a Mirek Smejkal byli na zmí-
něném mistrovství nejlepším družstvem. Ve 
stejném roce vyhráli i ligu. Toto družstvo 
také velmi úspěšně reprezentovalo v němec-
kém Bayreutu. Dva dorostenci - Eva Ko-
lovratníková a Roman Žák byli povoláni do 
reprezentace na XIV. mistrovství Evropy. 

Většina občanů města si ani neuvědomu-
je, jak kvalitní členskou základnu má zdejší 
lukostřelecký oddíl. Celá řada našich spolu-
občanů tak má možnost poznat tento 
ušlechtilý sport. 

P. Gunaratna 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
19. 7. Boček Josef 

Havlíčkova 610 
19. 7. Vadinská Vlastimila 

Habrek 17 
20. 7. Javůrková Anna 

M. Majerové 660 
20. 7. Kluchová Věnceslava 

Na Pláckách 401 
22. 7. Šafránková Božena 

M. Majerové 660 
27. 7. Hospodka Jaroslav 

Lovčen 236 
30. 7. Krandová Anna 

Hrnčíře 28 
75. narozeniny 
18.7. Kunc Karel 

Z. Fibicha 677 
22. 7. Vondráková Marie 

M. Majerové 670 
23.7. Faltová Anna 

Pivovarská 479 
13.8. Pechová Růžena 

Zahrádecká 1139 
85. narozeniny 
25.7. Klimešová Františka 

Hlaváčova 554 
94. narozeniny 
31.7. Maršounová Marie 

Stínadla 1047 

PROGRAM KINA - srpen 
1. 8. STREET FIGHTER • POSLEDNÍ BOJ 
20.00 h Vzrušující akční thriller, v hl. roli J. C. 

Van Damme 
3.8. VÁLKA BAREV 
20.00 h. Nový český barevný film 
5. a 6. 8. TIMECOP 
20.00 h. napínavý akční film 
8.8. 101DALMATINŮ 
16.00 h Aminovaný barevný film v české řeči 
10.8. HIGHLANDER III 
20.00 h. Akční horor 
12.8. STAR TREK: GENERATIONS 
20.00 h. Nejnovější příběh slavného filmového 

seriálu 
15.8. SKRÝŠ 
20.00 h. Nový americký barevný film 
17.8. SPECIALISTA 
20.00 h. Úspěšný film se superhvězdným obsa-

zením - S. Stallone a S. Stoneová 
19.8. ROBROY 
20.00 h. Historický velkofilm 
22.8. SMRTÍCÍ EPIDEMIE 
20.00 h. D. Hoffman v nezvyklé roli hrdiny 

akčního filmu 
24.8. BLBÝ A BLBĚJŠÍ 
20.00 h. Americká filmová komedie 
26.8. BLÁZNIVÁ STŘELA III 
20.00 h. L. Nielsen je připraven vás opět roze-

smát 
29.8. RYCHLEJŠÍ NEŽ SMRT 
20.00 h. S. Stoneová, jako anděl pomsty 

v americkém westernu. 

Bezohlednost v sobotní noci 
První sobotní večer letošních prázdnin až do jedné hodiny po půlnoci ovládala 

údolí Sázavy a přilehlé okolí ohlušující produkce skupin Ludwichek, Pedofilní děti 
a Perpetuum debile. Procházel jsem naše město již v pozdním večeru po 22. hodině 
a z betonové plochy zimního kluziště TJ KOVOFINIŠ se tiadále v neztenčené 
intenzitě ozýval ohlušující rachot a hluk, které se zdráhám definovat jako hudbu. 
Při této neutěšené procházce se na mne obrátila starší paní, která byla bezohlednou 
produkcí, sloužící k nevím jakému uspokojení několika desítek mladých lidí, doslo-
va vyhnána z domova ven na ulici, aby ke svému smutku zjistila, že před touto noční 
trýzní není úniku. 

Krátce před 23. hodinou jsem na vštívil přímo místo této ohlušující a bezohledné 
produkce. Obrátil jsem se na jednoho z hráčů skupiny Ludwichek s tím, že už je 
pozdní hodina a měli by tedy on a jeho kolegové brát ohled na ty obyvatele města, 
kteří tím, že jejich produkci nenavštívili, dali najevo, že by se sešlost těchto skupin 
a jejich příznivců měla přiměřeně chovat. To jest snížit hladinu zvuku pocházející 
z jejich počínání a zábavy natolik, aby neobtěžovala ostatní lidi. Mladíkova odpo-
věď byla jednoznačná, máme povolení do 01 hodin. 

Žijeme ve svobodné společnosti. Máme v podstatě dvě možnosti, jak tuto 
svobodu ve své životní praxi realizovat. Svoboda nám může být příležitostí 
k prosazování sebe sama, což bývá provázeno bezohledností a sobectvím, a tak 
vlastně k popírání svobody těch, kdo s námi nesdílejí naše chápání života mezi 
lidmi a s lidmi. 

Naproti tomu se nám nabízí i takovéto pojetí svobody v našem životě. Jeho znaky 
jsou ohleduplnost, laskavost, sebeovládání, trpělivost, sebezapření. Shrnuto, jak 
chceš, aby druzí jednali s tebou, tak ve všem s nimi jednej i ty. 

Pravidlo říkající, že v demokratické společnosti je svobodnému občanu dovoleno 
vše, co není zakázáno, předpokládá jeho určitou míru schopnosti sociálně myslet 
a žít. 

Pro ty z nás, kdo pracují ve veřejné službě, platí, pravda,, pravidlo jiné, že smíme 
konat jen to, co je dovoleno. Dle toho musíme volit prostředky k obraně těch, kdo 
jsou omezováni a ubližováni bezohledností druhých. 

Jan Hálek 
starosta 
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