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PREZIDENT ČR VÁCLAV HAVEL ZAVÍTAL 
DO LEDČE NAD SÁZAVOU 

Byla mi dopřána čest, přivítat, ve středu 25. června 1997 o jedenácté hodině dopolední, na půdě města, pana prezidenta. 
Pro město a nás, jeho občany, to byl historický okamžik. Bylo to poprvé, kdy se Ledči nad Sázavou dostalo té cti, že do ní 
zavítala hlava státu. Jsem upřímně potěšen a věřím, že spolu se mnou i většina občanů města, že jí byl právě pan Václav 
Havel. 

Návštěva Ledče nad Sázavou se uskutečnila z iniciativy pana prezidenta, který jí po delší přestávce, vyvolané jeho one-
mocněním, navázal na své předchozí cesty za občany naší republiky. Ledeč nad Sázavou byla druhou zastávkou na prezi-
dentově cestě Posázavím, když nejprve navštívil Zruč nad Sázavou. Od nás pak pokračoval do Světlé nad Sázavou a cestu 
ukončil v Havlíčkově Brodě, odkud se téhož dne vrátil do Prahy. Časový harmonogram a celý průběh návštěvy byl určen 
Kanceláří prezidenta ČR. Zde je třeba hledat vysvětlení toho, proč se pan prezident sešel se starosty Zruče nad Sázavou, 
Golčova Jeníkova, Okrouhlice a Havlíčkova Brodu v budově Domu dětí a mládeže a ne na ledečské radnici. Tomuto setká-
ní byli také přítomni přednostové okresních úřadů ing. Jaroslava Přibylová z Havlíčkova Brodu, Miroslav Richter, CSc. 
z Kutné Hory a dále ještě ředitel Úřadu práce ind. Jan Pavlas z Havlíčkova Brodu. Tématem setkání byly aktuální problé-
my měst a obcí a jejich budoucí možné řešení ve výhledu a návaznosti na připravované zřízení Vyšších územně správních 
celků. 

Přes svoji krátkost umožnilo setkání zúčastněným stranám poznat navzájem své názory, pohledy a vnímání dotknutých 
témat. V závěrečných chvílích setkání předala přednostka ing. Jaroslava Přibylová panu prezidentovi upomínkové dary, 
kopii obrazu "Výtečníkové čeští!" a "kouzelný balíček" s kolíčkem z kytary, na níž hrával Karel Havlíček Borovský. 

Po krátkém setkání s novináři před Domem dětí a mládeže jsme se s Václavem Havlem rozloučili. Jako vzpomínku na 
krátký pobyt si odvezl knihu o Ledči nad Sázavou. 

Jan Hálek 
starosta 



T 
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MĚSTSKÝ VODOVOD 
Padesát let nás dělí od významného stavebního počinu v našem městě. 

Jednalo se o rozšíření vodovodu. V Ledči se totiž projevoval kritický nedo-
statek vody, zvláště ve výše položených částech města, kde voda tekla jenom 
v noci nebo vůbec ne. 9. června bylo započato se zachycením pramenů 
u Ovčína (obec Bojiště). Aby toto nové prameniště mohlo být zapojeno na 
existující vodovodní řád, musela být provedena vykopávka a položeno potru-
bí v délce asi čtyř kilometrů. Na tyto práce nebylo dostatek pracovních sil, 
proto byli občané města vyzváni k dobrovolnému provedení těchto prací. 
Díky obětavosti občanů, kteří zahájili výkopy 14. června, byl vodovod a pra-
meniště u Ovčína už 20. listopadu 1947 v 17 hodin zapojen na hlavní vodo-
vodní potrubí města. Hlavní stavební práce provedena firma Ing. Josefa Bu-
reše z Prahy. 

OK 
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ZPRÁVY Z RADNICE 
- MR doplnila pořadník na byt 1 + 1 o dva 

uchazeče. Po doplnění je platné toto pořadí: 
1 - Josef Pajer, Stínadla, č.p. 1036, Ledeč 
nad Sázavou v 
2 - Naděžda Žemličková, M. Majerové 660, 
Ledeč nad Sázavou 
3 - Miroslav Hánečka, Zahrádecká 1125, 
Ledeč nad Sázavou 

- MR doplnila dále pořadník na byt 2+1 o dva 
uchazeče. Po doplnění je platné toto pořadí: 
1 - Květoslav Vávra, Mlýnská 147, Ledeč 
n.S. 
2 - Ivana Vobořilová, Leštinka 17, Světlá 
n.S. 
3 - Jaroslava Průchová, Kutná Hora (M. 
Majerové 655, Ledeč n.S.) 

- Kontrolní komise, jmenovaná ze zákona, se 
na svém zasedání 25.6.1997 zabývala otáz-
kou sestavování pořadníku na přidělování 
bytů a konstatovala, že sestavování pořadníku 
je v souladu s platnou vyhláškou Města. 

- Děkanský úřad nás požádal o zveřejnění 
údajů z humanitární sbírky, konané ve 
dnech 9. - 20.6.1997 na děkanském úřadě. 
Celkem bylo zabaleno: 

- 440 krabic s oblečením, lůžkovinami, byto-
vým textilem 
8 krabic s nádobím 
1 krabice s robotem a celým příslušenstvím 
6 pytlů s prošívanými a péřovými dekami 
17 pytlů bot 
3 kočárky, 2 krabice dětských hraček 
a ostatní - kabely, tašky, holicí strojek, 
žehlička, deštníky, knížky, obrázky a 300,-
Kč v hotovosti. Děkanský úřad děkuje touto 
cestou všem 15 ženám, které se obětavě 
podílely na třídění a balení této sbírky. 

- Část výše uvedené humanitární sbírky byla 
použita prostřednictvím domu pečovatelské 
služby pro potřebné občany z Ledče nad Sáza-
vou. S radostí konstatujeme, že tentokrát to 
bylo v daleko větší míře než při poslední sbírce. 

- V poslední době bylo zaznamenáno několik žá-
dostí o vyhražená parkovací místa. MR se 
shodla na tom, že vyhražená místa budou po-
skytována výhradně invalidům s omezenou po-
hyblivostí (odkázanost na vozík) a to 
v lokalitách mimo centrum města. 

- V době distribuce tohoto čísla LN už bude 
pravděpodobně uzavřena ulice Komenského, 
ve které bude nákladem 2,7 mil. Kč rekonstruo-
vána kanalizace, firma Privátní plynárenská po-
loží plynové potrubí, následně bude nákladem 
10 mil. Kč upraven povrch vozovky, TS Města 
opraví oba chodníky a ČD opraví, za přispění 
Města finanční částkou 250 tis. Kč, železniční 
přejezd. Uzávěrka silnice z výše uvedených dů-
vodů potrvá do 30. 9. t.r. 

OKRESNÍ SPRÁVA 
SOCIÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ 
Havlíčkův Brod 

oznamuje, 
že v měsících červenci 

a srpnu 1907 nebude úřadovat 
její zástupce 

na detašovaném pracovišti 
v Ledči nad Sázavou, 

j NOVÉ HODINÁŘSTVÍ j 
V LEDČI N. S, 

; najdete na Husově náměstí ; 
: (pod rest. CENTRÁL) | 
| oprava hodin a hodinek + j 
; prodej zlatých a stříbrných ; 
I šperků ! 
L J 



600610 Číhošf-Světlá n.Sáz.-Sázavka 
Přepravu za išfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061 

jezdí v sobotu pokud není státem uznaný svátek 
b jezdí v X a S 
P jede v X po N 

x před názvem zastávky 

jezdí jen ve dnech Školního vyučovaní 
čára místo časových údajů = spoj zastávku projíždí 
tázvem zastávky = zastávka jen na znamení nebo p 

jezdí v pracovních dnech 
jezdí v neděli a ve státem uznaný svátek 
jezdí denně kromě S 
jede v X před S nebo před t 
nejede 24.12 

jezdí v t před X 
Jezdí v S a f 

600640 Ledeč n.Sázavou-KožIí-Sechov-Dolní Královice 
Přepravu zajišfu e : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061 

600590 Ledeč n.Sázavou,Podolí-nám.-Chřenovice-Bohdaneč-Zbraslavice 
Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061 

pokračování 
spoj 21 vyčká v Tč 2 (Ledeč n.Sázavou.nám.) na linku 600650 spoj 32 nejvýše 5 it 
spoj 16 vyčká v Tč 20 (Zbraslavice,žel.st.) na vlak 19211 nejvýše 15 min. 
spoj 20 vyčká v Tč 20 (Zbraslavice,žel.st.) na vlak 19215,vlak 19214 nejvýše 10 min. 1-r , Û w naní »L-nlr>r uui^tuinl 

U í ^ y ^ ^ X i ^ ^ ^ S ^ a.s. - INFORMACE O TARIFU JSOU ZVEŘEJNĚNY VE VOZIDLECH NA LINCE. 

spoj 23 jede jen 31.12. 



600560 Ledeč n.Sázavou,Podolí-nám.-Leština u Světlé-Golčův Jeníkov 
spoje 1/12,20-21^ 

600620 Ledeč n.S.,Podolí-nám-Bojiště-Trpišovice-Dolní Město-Světlá n.S.,nám-ČD 
Přepravu zajišfuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061 

600570 Ledeč n.Sázavou-Dolní Město-Lipnice n.Sáz.-Krásná Hora-Havlíčkův Brod 
Přepravu zajišťuje : Č ! 

C! 
;SAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 
:SAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 

stř. Havl. Brod, aut.nádraží, tel.0451/422538 i 
stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/62l 

j je 1,5,18,22-69) 
1 (spoje 2-4,6-17,19) 



Prezident republiky Václav Havel navštívil ve středu 25. června Posázaví. Jeho 
v 

cesta začala ve Zruči nad Sázavou, pokračovala před LEDEČ N. S., Světlou n. 
S. do okresního města - Havlíčkova Brodu. První historická návštěva prezi-
denta v našem městě byla ve znamení velké přízně obyvatel. Přesně v i l hodin 
přivítal prezidenta vřelý potlesk asi dvou tisíc občanů, kteří se shromáždili na 
Husově náměstí. 

Hlavu státu na Husově ná-
městí přivítal starosta, pan 
Jan Hálek a přednostka okre-
su paní Jaroslava Přibylová. 

Před budovou městského 
úřadu byli panu prezidentovi 
představeni členové městské 
rady: Ing. M. Palán, K. Ur-
ban, Ing. F. Slavíček a M. 
Kouba. 



Před zraky dvoutisícového 
davu, vítajícího prvního muže 
státu, se pan prezident Havel 
zapsal do kroniky města, pře-
vzal knihu o historii města a k 
velké radosti veřejnosti prošel 
od radnice k Centru - domu 
dětí a mládeže. Několik 
šťastlivců tak mohlo osobně 
pozdravit prezidenta republi-
ky. 



POSMRTNÁ NÁVŠTĚVA sv. VOJTĚCHA 29. 6.1997 V LEDČIN. S. 
(Putování lebky sv. Vojtěcha po královéhradecké diecézi) 

V minulém čísle LN jsme přinesli 
informaci, ze ve dnech 16. - 30. června 
t. r. budou putovat ostatky sv. Vojtěcha 
po královéhradecké diecézi se zastávkou 
v Ledči nad Sázavou. Návštěva v Ledči 

nad Sár. hxla následně odvolána. Po 
dalším jednání se přece podařilo najít 
malou skulinu v časovém rozvrhu, a tak 
na poslední chvíli byla dohodnuta malá 
zastávka v našem městě. Z této význam-

SPOLECNE ZA RADOSTI A ZDRAVÍM 
(pokračování) 

Domácí zvířata jako terapie 
V poslední době se staly vztahy mezi lidmi a domácími zvířaty předmětem vě-

deckého studia. Během posledních dvanácti let byly v Anglii, USA a Rakousku orga-
nizovány konfrence na průzkum vztahu mezi lidmi a domácími zvířaty. Potvrdilo se, 
že o tuto problematiku mají zájem veterinární lékaři, biologové, pediatři, psychologo-
vé a sociální pracovníci. Vědecké studie potvrzují, že domácí zvířata obohacují život 
některých lidí a fungují jako psychologická pomoc pro ty, kteří jsou uzavřeni do sebe. 
Jsou však především dvě oblasti, ve kterých se prokázaly výhody domácích zvířat. Je 
to v případě dětí a starých lidí. Zvířata pomáhají dětem naučit se důležitým dovednos-
tem, jako je komunikace beze slov. Rovněž vzbuzují v dětech respekt k přírodě, ale 
i vztah k ní. Zvířata slouží jako velmi užitečné poznání zkušenosti života a smrti, pří-
rodních věd, historie a reprodukce. Děti se učí odpovědnosti, znalosti životních pot-
řeb zvířat a samostatnosti. Prostřednictvím zvířat mohou děti a dospělí často najít 
společný zájem, láska ke zvířatům napomáhá překlenout generační propast. 

Domácí zvířata mají velkou roli i v pozdějším životě většiny lidí. Přinášejí zlepšení 
kvality života starých občanů, které se projevuje ve fyzickém zdraví i v citovém 
uspokojení. 

Zvířata nacházejí své uplatnění v psychiatrii. Vytvořená vazba mezi člověkem 
a zvířetem a odpovědnost, kterou tento vztah vyvolal, napomáhá pacientovi k rozvi-
nutí důvěry k druhým lidem a pozitivnímu přístupu k životu. Nepodmíněná láska, 
kterou člověku nabízí zvíře, může být překvapivě nápomocná i ve velmi vážných 
psychiatrických případech. Lidé odkázaní na vozík často shledávají, že jim zvíře na-
pomáhá vyrovnat se s jejich situací. Je dobře známo, že pouhé pohlazení zvířete při-
náší úlevu a uvolnění a může rovněž sloužit jako účinné odtržení od smutku 
a depresí. 

Vztah ke zvířeti, který si člověk utvoří, je pro něj naplňující a uspokojivý. Domácí 
zvířata nám nabízejí společnost, oddanost a nepodmíněnou lásku, která je svým způ-
sobem jedinečná. 

"Vztah ke zvířeti stojí na prvopočátku cesty k porozumění sounáležitosti člověka 
s přírodou, cesty k úctě a lásce ke všemu živému, k sobě samému i k ostatním lidem". 
Tato věta se stala mottem projektu zaměřenému na využití zooterapie při rehabilitaci, 
popř. léčbě, psychické a fyzické relaxaci, výchově, k náplni volného času. Za tímto 
účelem chceme vybudovat v našem městě areál, ve kterém se budou moci zájemci vě-
novat jezdectví a hipologii, hipoterapii, péči o zvířata v zookoutku, canisterapii a ve 
kterém se budou cítit dobře lidé i zvířata. Popřejme sobě i jim hodně štěstí na cestě za 
radostí a zdravím. 

Kontaktní adresa: Ing. Marie Dvořáčková, OS SRAZ, Údolní 841 
Ledeč nad Sázavou 

ne události přinášíme přivítací projev 
pana děkana Srnského. 
"Jde zemí českou svatý biskup, 
jde žehnající jejím rozkvetlým jarem,... 
jde ustavičný nositel kříže do naší země, 
svatý Vojtěch - náš Patron nejvzácnější" 

(Podle Karla Schulze) 
Vážení přítomní, v Kristu shromáždění! 

Těmito verši Karla Schulze chci při-
vítat po padesáti letech v našem městě, 
při jeho posmrtném putování, slavného 
světce a královéhradeckého diecézana, 
sv. Vojtěcha. I po tisíci letech od jeho 
mučednické smrti je nám všem - ne jen 
duchovenstvu, ale i každému pokřtěné-
mu - nehynoucím vzorem v mnoha 
ohledech: Horlil pro živého Krista a ne 
pro nějakou pomíjivou a oslnivou 
lidskou ideu. Byl napojen na zdroj vší 
milosti a záchrany. Proto měl odvahu 
říkat pravdu vhod i nevhod. Dostal sílu, 
ab> čelil těm, kdo skládali svou naději 
v člověka i když musel proti své vůli 
stále putovat, stal se viditelným zname-
ním pevné důvěry v Boha. Uměl se vy-
manit ze všech malicherností a veškeré 
přízemnosti. Postavil svou pastýřskou 
službu na důvěře v Pána, aniž mohl 
vidět plody své práce. "Tak bývá požeh-
nán muž, který se bojí Hospodina". 

Je nasnadě připojit vroucí modlitbu: 
"Bože, prosíme tě, naplň nás svým Du-
chem, abychom celým svým životem, ve 
štěstí i v protivenství, směřovali k Tobě 
tak, jako svatý Vojtěch". 

Význam sv. Vojtěcha přesahuje hrani-
ce našeho státu. Milénium smrti tohoto 
světce si proto připomínají nejen věřící, 
ale celý kulturní svět. Proto shromáždě-
ní k uctění památky sv. Vojtěcha oslovil 
svým projevem i starosta Města p. Jan 
Hálek. 

Ing. SLAVÍČEK 



PSAL SE ROK 1947 
Rok 1947 byl ve znamení čilého 

stavebního podnikání, které v mnoha 
případech měnilo tvář města. Nad bu-
dovou ONV (poliklinika) rychle vy-
rostl činžovní troj dům, s jehož 
stavbou bylo započato 29. července 
slavnostním výkopem základů. Ještě 
téhož roku byla schválena stavba 
dalších bytových jednotek na parce-
lách sousedících s trojdomem. Stavby 
vedlo konsorcium, skládající se z le-
dečských stavitelů - Vojtěcha Buka, 
Josefa Boudníka a Eduarda Radi-
kovského. 

V létě byla také povolena stavba 
textilní továrny (nynější Kovofiniš). 
Jako vhodná lokalita byly vybrány po-
zemky po pravé straně silnice do Bo-
humilic. Pozemky po levé straně 
silnice byly vytipovány pro stavbu by-
tových jednotek, patřících k textilce. 
Značná část těchto pozemků patřila 
statkáři panu Rudolfu Pejcharovi 
z Podolí, s nímž se nakonec radní do-
hodli na odprodeji. Tehdejším MNV 
bylo rozhodnuto, že kromě pozemků 
poskytne město na výstavbu textilky 
ještě 50 m3 kulatiny, 450 m3 lomové-
ho kamene a další výhody. 

Koncem července hostila naše 
místní sokolská jednota sokolské pra-
covníky celého kraje, kteří se zde sešli 
na župní vzdělavatelské škole. Jednalo 
se asi o 45 účastníků. 

Současně se stavbou vodovodu byla 
vydlážděna Čechova ulice. 

Aby občané města mohli pozorovat 
pokroky v podnikání města, byla na 
náměstí zřízena velká vývěsní skříň 
s nadpisem: "Budujeme na výstavbě 
našeho města v jednotě a svornosti". 
Byly tu plány bytových jednotek a vo-
dovodu, uznání občanům i spolkům za 
pochopení pro dobrovolnou práci. 
Skříň se těšila velké pozornosti obča-
nů. 

18. července v Brně zemřel le-
dečský rodák, profesor hudby, 
Maxmilián Škvor, výborný cellista 
a virtuos na violu da gamba. 

OK 

Nové P O D I V I C E 
V minulých dnech vyšla v prestižním 

brněnském nakladatelství ATLANTIS 
v druhém rozšířeném vydání (první vy-
dání vyšlo v Praze v nakladatelství Area 
JiMFa) kniha mladého ledečského 
básníka Miloše Doležala - PODIVICE. 
Básně převážně z rodné vesničky jeho 
rodičů zachycují prostý život lidí v této 
části vrchoviny - vesničky Podivice. Na 
obálce knihy je ilustrace vrány od le-
dečského malíře a sochaře Jiřího Bašty. 
Kniha vyšla v nákladu 700 ks. Zájemci 
si ji mohou zakoupit v ledečském 
informačním středisku za 86 Kč. 

-Fp-

Odbor vnitřních věcí 
Odbor vnitřních věcí je jedním z mála odborů, které nevznikly v návaznosti na 

nové právní předpisy. Navzdory tomu musíme konstatovat, že ne každému je 
činnost odboru zřejmá. Pro seznámení širší veřejnosti s činností odboru jsou vě-
novány další řádky, které mají za úkol ve stručnosti popsat práci odboru. 

Odbor vnitřních věcí tvoří čtyři pracovnice a vedoucí odboru. Práci odboru lze 
rozdělit celkem na několik částí: 

- matriční úřad 
- evidenci obyvatel 
- sekretariát starosty 
- ostatní 
Matriční úřad - patří mezi nejvytíženější pracoviště městského úřadu. Za-

bezpečuje vedení matriky, pro obyvatele vydává matriční výpisy z knihy naroze-
ní, manželství a úmrtí. Vystavuje podklady matričních dokladů pro použití 
v cizině. Vyznačuje státní občanství do občanských průkazů. Přijímá žádosti 
o uzavření manželství, zabezpečuje výkon obřadů uzavření manželství a vydává 
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Provádí ověřování opisů 
listin a podpisů na listinách. Rozhoduje o povolení změny jména a příjmení 
u občanů ČR. Zabezpečuje pátrání po pozůstalých k soudním rehabilitacím. Při-
jímá hlášení občanů o ztrátách a nálezech, eviduje je a napomáhá k vrácení věcí 
vlastníkům. 

Evidence obyvatel - vede místní evidenci obyvatel a evidenci vojenských 
osob a branců. Vede ohlašovnu a evidenci pobytu občanů ve městě a plní úkoly 
s tím související, potvrzuje občanům vybrané údaje zejména v občanských prů-
kazech. Provádí organizačně technické zabezpečení úkolů při sčítání lidu. Sesta-
vuje a průběžně aktualizuje seznam voličů, vydává voličské průkazy, 
organizačně a technicky zabezpečuje volby do zákonodárných sborů, zastupi-
telstva města a konání referenda. Vede přehled o územních obvodech města 
a jeho částech. Zabezpečuje práci spojenou s výdejem občanských průkazů 15-ti 
letým osobám. Vede archiv a provádí skartační řízení. 

Sekretariát starosty - jeho činnost lze rozdělit na dvě části: 
a) Činnost spojená se zabezpečením plynulého chodu úřadu - sem patří pře-

devším vedení podatelny, výpravny a ústřední spisovny. Vyhotovování zápisů 
z jednání městského zastupitelstva a městské rady a shromažďování podkladů 
pro tato jednání. Zabezpečení informovanosti občanů vyvěšením zápisů na úřed-
ní desce. Vedení agendy provozu referentských vozidel. Zabezpečení styku 
s Českou poštou a zajištění veškerých administrativních prací sekretariátu staros-
ty. 

b) Činnost zaměřená na styk s veřejností - tato činnost, jak vyplývá již i z její-
ho označení, slouží především občanům. Znamená to především, že sekretariát 
zabezpečuje evidenci obecně závazných vyhlášek města a nařízení okresního 
úřadu a zpřístupňuje je občanům města k nahlédnutí. Zajišťuje informovanost ob-
čanů o platných obecně závazných vyhláškách zveřejněním jejich seznamu. Za-
kládá a eviduje sbírky zákonů a zpřístupňuje je veřejnosti dle platných právních 
předpisů. Přijímá stížnosti a podněty od občanů, zabezpečuje jejich předání pří-
slušným orgánům a provádí zapisování při projednávání přestupků. 

Ostatní - pod tímto názvem je ukryta další rozsáhlá činnost odboru. Jedná se 
především o projednávám přestupků na úseku proti veřejnému pořádku, proti ob-
čanskému soužití a proti majetku a to i pro obce, které mají s Městem Ledeč nad 
Sázavou uzavřenou dohodu o zabezpečení projednávání přestupků. Dále odbor 
vyřizuje stížnosti občanů na svěřeném úseku. Pro ostatní státní orgány (policie, 
soudy apod.), na základě jejich žádostí, vypracovává sdělení o chování občanů. 
Spolupracuje na zajištění listinných materiálů týkajících se soudních řízení 
města. Přijímá oznámení o konání shromáždění, stanovuje podmínky konání 
shromáždění a plní další úkoly vůči oznamovateli. Pro ostatní odbory zajišťuje 
technické vybavení a prostory pro jejich činnost. Poskytuje ochranu občanům 
v případech porušení zásad v soužití občanů a může předběžně rozhodnout o zá-
sahu do práva. 

Úkolem tohoto článku však není dopodrobna vypsat celkovou pracovní náplň 
odboru, která je podstatně rozsáhlejší než, je výše uvedeno, ale seznámit občany 
především s tou činností odboru, kterou mohou využít a která má sloužit nám 
všem. Doufám, že výše napsané řádky pomohou našim občanům k lepší orienta-
ci a snazšímu využívání právních služeb poskytovaných odborem vnitřních věcí. 

Ing. J. BARTA 



PREZIDENT 
NA VYSOČINĚ 

Ve druhé polovině září 1935 
končily na Českomoravské 
vrchovině velké vojenské ma-
névry. Závěrečná cvičení pro-
bíhala v okolí Ledče nad 
Sázavou. Byla tu také připra-
vena na náměstí závěrečná 
vojenská přehlídka. Svou pří-
tomnost přislíbila řada vý-
značných hostii. Mezi nimi 
i host nejmilejší, prezident 
osvoboditel, T. G. Masaryk. 
Zdravotní stav mu však zabrá-
nil v účasti na této přehlídce. 
Zastupoval ho předseda vlády 
Jan Malypetr. 

Občané města dostali příle-
žitost přivítat svého prezidenta 
až po šedesáti dvou letech. Při 
své návštěvě Posázaví, se zde 
zastavil současný prezident 
České republiky, pan Václav 
Havel. Byl vřele uvítán dvěma 
tisíci občanů města a jeho 
okolí. 

Region pan Havel navštívil 
ještě jako disident v roce 
1988. Přijel navštívit svého 
přítele, disidenta Sergeje Ma-
chonina, na jeho chalupě 
v Dolním Městě. Spolu navští-
vili i festival Haškovu Lipnici. 
Václav Havel přednesl krátký 
projev a paradoxem je, že 
tehdy byli v pohotovosti 
všichni členové SNB okresu, 
aby mu v tom zabránili. Při 
letošní návštěvě ho zase Poli-
cie celého okresu ochraňova-
la. 

-FP-



V budově DDM se prezident sešel s představiteli okresu, jednotlivých měst a starosty nej-
bližších posázavských měst Ti jej seznámili nejen s činností městských a obecních úřadu, ale ne-
chyběly ani informace o některých problémech radnic, zejména nedostatku financí, útlumu 
autobusových spojit i uvažovaném zrušení "posázavského pacifiku". Podobná témata byla 
předmětem krátkých setkání prezidenta s novináři před budovou DDM. Přesně po hodině své ná-
vštěvy v perle Posázaví pan prezident naposledy zamával obyvatelům města a s celým svým do-
provodem odcestoval. 

Fotografovali: J. Barta sn., B. Jakl, F. Pleva a M. Sekot 



600660 Ledeč-H.Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-Hr.Králové-Trutnov-Janské Lázně 
Přepravu zajišťuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/2211 ( spoje 16,19) 

ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Havl. Brod, aut.nádraží, tel.0451/422538 (spoje 9,18) 
ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061 ( spoje 1-8,10-

* spoje 1,3,11,4,8,10 nejedou 31.12. k spoje 13,12 nejedou od 30.6. do 31.8.,od 22.12. do 4.1. 
m spoj 12,vyčká v Tč 34 ÍHradec Králové,aut.st.Koruna) na linku 650240 spoj 8 nejvýše 5 min. 
NA LINCE PLATÍ TARIF VYHLÁŠENY ČSAD BUS CHRUDIM a.s. - INFORMACE O TARIFU JSOU ZVEňEJNĚNY VE VOZIDLECH NA LINCE. Dětské kočárky se nepřepravu)í. 

600670 Světlá n.Sázavou-Ovesná Lhota-Opatovice-Ledeč n.Sázavou 
Přepravu zajišťuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061 
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600580 Kozlov 
Ledeč n.Sázavou,Podolí-nám. Číhošť 

Dobrovítov 
Přepravu zajištu e : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061 



600650 Ledeč n.S.,Podolí-nám-Pavlov-Světlá n.Sázavou-Havl.Brod,aut.st.-ČD 
Přepravu zajišťuje : ČSAD BUS Chrudim a.s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061 

600110 Ždírec n.D.-Chotěboř-Havl.Brod-Světlá n.S.-Ledeč n.S.-Čáslav-Praha 
Přepravu zajišťuje : ČSAD BUS Chrudim í 

ČSAD BUS Chrudim a. 
,s„ Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Chotěboř, Sokolohradská 629, tel.0453/2211 ( spoje 1-9,14-18) 
s., Chrudim, Na ostrově 177 , stř. Ledeč n. Sáz., Koželská 679, tel.0452/626061 ( spoje 10-13) 



Důchodci bilancují 
Každému v našem městě neušla sku-

tečnost, že zde existuje a j>racuje silná 
organizace Svazu důchodců České republi-
ky, která je dobrovolným a nepolitickým 
sdružením občanů bez ohledu na politickou 
či náboženskou příslušnost. Organizace má 
491 členů a z toho mimo Ledeč nad Sáza-
vou 25. 

Dne prvého července se uskutečnilo 
společné zasedání výboru organizace spo-
lečně s radou a revizní komisí. Účelem 
bylo posouzení výsledků práce za 1. polo-
letí letošního roku. 

Skutečností je, že došlo k poklesu členů 
o 70 osob a někdy v tom hrálo roli i zrušení 
slevenek na nákup potravin ve smluvních 
prodejnách, kde sleva činila 10 %. K jejich 
zrušení došlo i z důvodu ekonomické situ-
ace, ale hlavně z důvodů značně rozkolísa-
ných cen. Stávalo se, že v jedné prodejně 
cena po slevě byla vyšší než ve druhé, kde 
sleva nebyla poskytována. 

V prvém pololetí byly uspořádány tři 
akce v Domě pečovatelské služby v rámci 
programu "Cestujeme s obrazem". Použí-
vají se videokazety, diapozitivy s výkla-
dem. Počátkem měsíce května společně 
s městským úřadem bylo setkání ke dni 
svátku matek a poté i v Domě pečovatelské 
služby. 

Byly uspořádány dva zájezdy do Ná-
rodního divadla v Brně a sice na operu 
TOSCA a na operetu Netopýr. Tento zá-
jezd byl spojen ještě s návštěvou zámku ve 
Slavkově u Brna. 

Koncem května byl uspořádán šestiden-
ní zájezd do Jeseníků, bohužel nám nepřálo 
počasí. Na Pradědu bylo prý 10 cm sněhu 
a teploty klesaly pod bod mrazu a pronásle-
doval nás déšť. Muselo se proto více využí-
vat prohlídek hradů, muzeí a i jeskyní. 
Zajímavá byla exkurze do poslední ruční 
papírny v republice, ve Velkých Losinách. 

Probíhala řada jednání o záměrech na II. 
pololetí, jako zájezd na SAFARI do Ra-
kouska a o pobytovém zájezdu na Slo-
vensko. Uskuteční se od 31. 8. do 6. 9. t. r. 

Co nás trápí, jsou neustále se zvyšující 
ceny za dopravu, v roce minulém stál ujetý 
km 9,80 Kč a letos již 13 Kč. Je skutečnos-
tí, že náš smluvní partner na dopravu 
AGRO Královice během roku ceny ne-
upravuje, takže máme určitou jistotu. Cena 
za dopravu do Brna proti minulému roku je 
rozdíl kolem 800 Kč. 

Již se začínají projevovat výsledky naší 
iniciativy ve věci Podnikatelského 
penzijního fondu. Po posledním "odpoledni 
otázek a odpovědí", kterého se zúčastnili 
zástupci fondu, dochází již k výplatám a k 
oznámením o stavu na účtě s určením 
termínu, ve kterém bude výplata usku-
tečněna. 

Pokud se týče Ledečského investičního 
fondu, jeví se jako nereálná výplata 15 500 
Kč do roka a do dne od vydání akcí majite-
lům akcií fondu. 

Na společném zasedání bylo přijato roz-
hodnutí o zrušení podnikatelské činnosti do 
konce letošního roku. Důvodem je to, že již 
téměř tři roky není vyvíjena žádná aktivita, 
která by byla rozhodující pro posílení zdro-
jů naší organizace na její činnost. 

Výroční schůze se uskuteční v únoru 
příštího roku. J. BROŽ 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Za^velké účasti rodičů a hostu se uskutečnila 29. května v sále gymnázia 2. akademie 

žáků ŠD z Ledče n. S. V programu vystoupily děti z jednotlivých zájmových kroužků (cel-
kem pracuje ve ŠD 20 zájmových kroužků), aby předvedly všem přítomným ukázky ze své 
činnosti. Hravost dětí, jejich radost z pohybu a ze všeho, co dovedou a mohou předvést, 
zde slavila opět svůj úspěch. Všichni přítomní se zde mohli seznámit s činností ledečské 
družiny a výstupy dětí odměnili častým potleskem. Naše poděkování za příjemnou 
atmosféru patří především dětem a jejich rodičům, vedení gymnázia za zapůjčení sálu a od-
boru kultury MěÚ za rozhlasovou aparaturu. Již v této době se připravujeme na nový škol-
ní rok. Věříme, že si děti opět vyberou ze široké nabídky našich kroužků němčiny pro 
začátečníky a pokročilé, angličtiny pro začátečníky a pokročilé, divadelního kr., výtvarné-
ho kr., novinářského kr., zdravotní TV, počítačů, ručních prací, sauny, jógy, gymnastiky, 
vaření, disko tanců, míčových her + atletiky a výletů na kolech a že čas strávený ve ŠD 
bude pro ně vždy nejen příjemný, ale i užitečný. 

Za ŠD J. Palánová 

PŘEBÍRÁME ODKAZ Dr. EDUARDA DOUBKA 
Občané našeho malého městečka nemají bohužel mnoho možností kulturního vyžití, na což si 

často stěžují, neboť duševní hygiena je nezbytností v současné uspěchané době. Co tedy s tím? 
Na jaře tohoto roku se objevily dvě báječné dámy - pí uč. Neumannová a pí uč. Knížáková, 

které se rozhodly obnovit celoživotní lásku Dr. Eduarda Doubka - divadlo. Nám, studentům le-
dečského gymnázia, byla nabídnuta možnost navštěvovat dramatický kroužek pod vedením právě 
těchto dam. 

O naší třídě kvartě se říká, že jsme "komedianti". Rozhodli jsme se to tedy všem dokázat. 
Od nás se totiž přihlásil rekordní počet zájemců - rovných 7, kteří byli ostatními, mohutně 
podporováni. Jmenovitě: Jarka Balíčková, Jana Fantová, Irena Sýsová, Klárka Čubanová, 
Martina Brabcová, Láďa Šindelář a já, Iva Zikmundová. Z tercie pak Míša Uhrová, ale nutno 
podotkout, že t a je vlastně také „naše", jelikož kvůli dlouhodobé nemoci musela opakovat roč-
ník. Dalšími zájemkyněmi byly Katka Holoubková, Mirka Fotrová a Zuzka Čubanová ze se-
kundy a Iveta Zvolenská s Luckou Doležalovou z kvinty. Nesmíme zapomenout ani na 
nejstaršího člena našeho souboru - na Tomáše Zdechovského ze sexty. Jak sami vidíte, na-
prosto převládají dívky. A to si ještě, Láďo, musíš přiznat, že kdyby nebylo jablečného štrůd-
lu, který jsem ti slíbila upéct na naše představení, byl by jediným mužským zástupcem Tomáš. 

Po dlouhém vybírání divadelní hry, kterou jsme se všem milovníkům divadla chtěli představit, 
jsme zvolili hru Jaroslava Dvořáčka na motivy Soudniček Františka Němce. Nesla název 
"Vzpoura na Ovocném trhu". Jednalo se o období 19. století, o "drby" a sousedské hádky, které 
tradičně vyústily v soudní spory. Žádná z "dam" na pavlači totiž nemohla přenést přes srdce uráž-
ky, pomlouvání a ponižování. 

Nastal však problém. Bylo tu více mužských rolí, než jsme měli chlapců. Kde vezmeme kluky? 
Co si počneme? Vyřešili jsme to jediným možným způsobem: Zuzka, Lucka a Mirka se zkrátka 
převlékly do mužských kostýmů. Role se rozpadly tak, aby byl každý spokojen, popřípadě naše 
skvělé paní učitelky upravily roli tak, jak to nám, hercům, vyhovovalo. A začalo se. Časté zkoušky, 
trpělivá režie obou učitelek a snaha všech herců, aby postavy byly co nejvěrohodnější. Po dlouhém 
nacvičování, úpravách a vylepšování jsme si za pomoci naší třídy, kvarty, sami vyrobili kulisy a z 
půjčovny jsme si opatřili opravdové dobové kostýmy. 

Zbývalo domluvit jen přesný termín naší premiéry. Ten byl stanoven na 25. června 1997. 
V tento pro nás velice významný den jsme hráli ve 12.00 hod. pro studenty a profesory gymnázia a 
v 18.00 hod. pro rodiče, přátele a vás - ledečskou veřejnost. Měli jsme úspěch a všem, kteří si na 
nás udělali čas, moc děkujeme za projevení přízně, za podporu a dodání sebedůvěry. Jedno nás však 
přece jen mrzelo. Všichni tvrdí a jak jsem již uvedla - stěžují si, že v Ledči není mnoho kulturních 
akcí. My všichni z dramatického kroužku jsme se to snažili alespoň trochu změnit, ale účast vás, 
občanů, přesto nebyla příliš hojná. Možná to bylo způsobeno tím, že jsme pro vás byli neznámí. 
Doufám tedy, že jste se díky tomuto článku o nás něco dozvěděli a již nyní vás za celý kroužek 
srdečně zvu na naše další představení, která na sebe, věřme, nenechají dlouho čekat Vždyť hrajeme 
pro radost naši, ale i vaši. 

Zvláštní poděkování bych chtěla vyjádřit našim dvěma báječným režisérkám se vzka-
zem: "Díky za vše, máme vás moc rádi a prosíme vás, vydržte to s námi co nejdéle!!!" 

Iva Zikmundová, studentka gymnázia 
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Svaz důchodců ČR 
Ledeč nad Sázavou 
- informace červenec - srpen 

Kdy a kde nás najdete? 
15. 7. od 14-ti hodin 
19. 8. od 14-ti hodin 

Vždy v Domě pečovatelské služby, 
přítomen bude pan Rudl za Podnika-
telský penzijní fond. 

ZÁJEZDY 
31. července doplňkový zájezd pro 

účastníky pobytového zájezdu do Jesení-
ku. Odjezd v 5 hodin od KINA, cena 60 
korun včetně pojištění. V případě 
volných míst budou informace u pana 
Plevy, cena by činila pro ostatní 150 Kč. 

POBYTOVÝ zájezd na SLO-
VENSKO se uskuteční na základě 
potvrzení rezervace v hotelu Jana Šver-
my od 31. srpna do 6. září, cena cca 
2 500 Kč. Ještě je omezený počet 
volných míst. Přihlášky včetně složení 
zálohy 1000 Kč u pana Plevy. V ceně je 
zahrnuta doprava, plná penze a dva výle-
ty autobusem. 

1. října se uskuteční zájezd do Ja-
náčkova divadla v Brně na operetu Rose 
Marie. Cena 180 Kč, přihlášky včetně 
složení poplatku od 1. září u pana Plevy. 

Ledečský investiční fond 
Upozorňujeme členy svazu, že valná 

hromada se bude konat dne 5. srpna t. r., 
od 16-ti hodin v sále KINA v Ledči nad 
Sázavou. Registrace akcionářů bude za-
hájena v 15 hodin. Každý předloží prů-
kaz totožnosti a poslední výpis ze 
střediska cenných papírů. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
18.7. Musil Karel, M. Majerové 924 
6. 8. Tomek František, Na Žižkově 797 

11.8. Chudoba Milan, Zoufalka III, 982 
11.8. Ochová Věra, Zahradní 736 

75. narozeniny 
16.7. Chaloupková Jarmila, 

Pivovarská 739 
18. 7. Škvor Josef, Pivovarská 597 
28. 7. Slezák Ladislav, Zahrádecká 929 
28. 7. Vorlíček Zdeněk, Komenského 426 
29. 7. Polívková Božena, Zahrádecká 948 

80. narozeniny 

17.7. Bálek Antonín, Hlaváčova 607 

91. narozeniny 

19. 7. Šebek Augustin, Hůrka 243 

SVATBA: 
5. 7. Helena Popková, Ledeč n. S. 930 

Jaroslav Stoupa, Přerov 21 
NAROZENÍ: 
30. 5. Kysilka Matěj, M. Majerové 924 
13.6. Kopecká Denisa, Vrbka 14 
23. 6. Rejnek Ondřej, Stínadla 1040 
23. 6. Tyrner Josef, Stínadla 1040 
ZEMŘELÍ: 
12. 6. Hůla Ladislav, M. Majerové 874 
14. 6. Johanes Ludvík, 5. května 598 
16. 6. Štíehová Marie, 5. května 1252 
19.6. Lébr František, Koželská 216 
21.6. Černý Miloslav, Háj 1253 
22. 6. Kovaříková Miloslava, J. Haška 603 
25. 6. Šedivý Jaroslav, nám. Svobody 107 

PROGRAM KINA 
srpen 1997 — . V; 

2 8. VÝCHOVA DÍVEK V ČECHÁCH 
17.30 Premiéra českého barevného-filmu 
20.00 
5 8 TICHÝ NEPŘÍTEL 
20.00 Thriller, v hlavní roli H. Ford 
7 8 STRIPTÝZ 
20.00 Skandální drama 
9 8 DIVOKÁ STVOŘENÍ 
20.00 Bláznivá americká komedie 
12 8 DVĚ TVÁŘE LÁSKY 
20.00 Úspěšná komedie 

s B. Streisandovou 
14 8 MICHAEL 
20.00 Nový americká film, 

v hlavní roli J. Travolta 
16 8 ROMEO A JULIE 
20.00 Největší milostný příběh 

v kouzelné Veroně 
19 8 DLOUHÝ POLIBEK 
20.00 (na dobrou noc) 

Akce, intriky, napětí a láska 
v úspěšném filmu USA 

21.8. ZELENÝ SVĚT 
20.00 Volné pokračování úspěšného 

filmu Vodní svět 
23.8 NÁVRAT JEDIHO 
20.00 USA velkofilm - již třetí 

ze ságy Hvězdných válek 
26 8 BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA 
17.30 Nostalgická komedie - český film 
20.00 
28.8. SPÁČI 
20.00 Kriminální drama z podsvětí 

velkoměsta 
30. 8 ANGLICKÝ PACIENT 
20.00 Skvělý film, vyznamenaný 

Zlatým globusem 

Oznámení uživatelům a návštěvníkům k o l u m b á r i a 
v Husově sboru v Ledči nad Sázavou 
Vzhledem k tomu, že opakovaně došlo v budově Husova sboru CČSH v Koželská ulici k nepřístojnos-
tem, poškozování zařízení a nakonec i ke zcizení věcí, jsme nuceni upustit od systému, kdy uživatelé 
kolumbária měli k dispozici klíč od budovy. 
Kolumbárium bude nadále přístupné vždy při konání bohoslužeb. Krom toho bude kolumbárium přístup-
né v sobotu od 10.00 hodin do 16.00 hodin a v neděli od 13.00 hodin do 16.00 hodin. 
K tomuto opatření jsme donuceni i v zájmu zajištění důstojného a bezpečného uložení uren s popelem 
zesnulých. 

Děkuji za pochopení Za radu starších CČSH v Ledči n. S. 
Jan Hálek, předseda 

O JMENECH 
Slovanská jména jsem probral ve zkrat-

ce minule a tentokrát se letmo zmíním 
o jménech německých. Německá jména 
k nám pronikala od nejstarších dob. Přiná-
šely je německé manželky Přemyslovců (v 
jejich rodu se brzy objevují jména Konrád, 
Ota, Litold, Děpolt, Bedřich), němečtí 
mniši (břevnovský opat Meinhard, Udal-
rik). Ale i čeští kněží dostávali při vysvěce-
ní německá jména: sv. Vojtěch přejal 
jméno svého učitele Adalberta, Jaromír 
a Zdík se jmenovali jako biskupové 
Gebhart a Jindřich. Německá jména se dá-
vala při biřmování: Přemysl dostal jméno 
Otakar. Později přicházeli němečtí rytíři 
a kolonisté. Nejoblíbenější byla ve staré 
době jména Konrád, Bedřich, Jindřich, 
Oldřich. 

Ve vybraných jménech na červenec 
zřejmě dominují Anny a Markéty, proto 
jsem je v tomto malém přehledu nemohl 
pominout. 

ANNA (26. 7.) je jméno pradávné, dá se 
říci z úsvitu lidského věku. Podle nejranější 
křesťanské tradice se tak jmenovala matka 

Panny Marie, proto se jméno často vyklá-
dalo z hebrejštiny, v níž "channáh" zname-
ná "milostná". Nejstarší známou Annou je 
sestra královny Didony, zakladatelky 
Kartága. Historických osobností jménem 
Anna je hned na celou knihu. V Ledči by 
tento spis byl o něco tenčí - ledečských 
Aniček je totiž rovných sedmdesát. 

MARKÉTA (13. 7. - Gréta, Peela, Pela-
gie, Margareta, Jindřich). Jméno se uvádí 
ještě na 10. 6. Má několik výše uvedených 
variací. Je východního původu, buď staro-
indického, nebo íránského, v každém pří-
padě však znamená "perla" a s tímto 
významem byla užívána i v latině. V Ledči 
"perlí" 35 Markét. 

JAROSLAVA ( 1 . 7 . - Děpold, Teobald). 
Jméno je ženským protějškem mužského 
jména Jaroslav (psal jsem o něm v dubno-
vém čísle LN). Jaroslavu jako známou histo-
rickou osobnost nenajdeme, zato v našem 
městě jich je hnedle 117! 

OLGA (11. 7. - Helga, Benedikt, Bene-
dikta). Je to jméno, jehož obliba se u nás 
šíří od konce 19. století. Je pokládáno za 
staroruské a společně s jinými ruskými 
a slovanskými jmény obráželo dobové 
tužby po slovanské vzájemnosti. Olga však 

není původně jménem ruským, nýbrž se-
verským. Jméno nesli členové knížecího 
rodu slavného Rurika (Vikinga) z dalekého 
severu. Teprve postupně se vikingští Igoro-
vé a Olegové měnili ve slovanské pojme-
nování. U nás v matrice je zapsáno 18 
nositelek tohoto jména. 

Zdá se, že červenci vládnou ženy, tak na 
závěr alespoň dvě jména mužská. 

JINDŘICH (15. 7. - Bonaventura, Egon, 
Egbert). Je to jméno dokonale panevropské, 
najdeme ho ve všech zemích našeho stalého 
kontinentu (Heinrich, Henryk, Enrico, 
Henri). Je ovšem oblíbeným i mimo Evropu, 
američtí chlapci se často jmenují Harry. Pů-
vodně znamená "vládce domu". V kalendáři 
je Jindřichů povícero. Na toto datum připadá 
vzpomínka na Jindřicha II., německého krále 
a válečníka. Ne válčit, ale oslavovat bude 26 
místních Jindrů. 

LUBOŠ (16. 7. - Marie, Karmela, Kar-
men). 34 ledečských Lubošů se právě do-
zvídá, že jejich jméno je velmi oblíbené, 
ale jedná se vlastně o domáckou zkratku 
jména Lubomír, jehož význam j e velmi 
jasný - tedy člověk milující mír. O jeho 
oblíbenosti svědčí i názvy několika obcí 
v našich zemích. O K 
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