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Nezapomenutelný zážitek na letošní prázdniny bude jistě mít i dvanáctiletý Honza 
Pipek z Ledče. V sobotu ráno 17. července nebyl líný si přivstat a jít na ryby, a to se mu 
vyplatilo. U Koželužny po delším boji udolal parádního sumce, který měřil 112 
centimetrů a vážil téměř jako jeho „přemožitel". Šéf rybářů za takový úlovek slibuje 
sud piva. Nevím jak s ním šťastný rybář naloží, ale v případě nouze mu děda jistě 
vypomůže. Tak hezký zbytek prázdnin a mnoho hezkých zážitků. OK 

ČAS LÉTA. Letošní mimořádně krásné počasí vylákalo na řeku Sázavu také mnoho 
vodáků. Letos to v některé dny bylo u ledečských jezů opravdu jako na pověstném 
Václaváku. 

A PRÁZDNINY BĚŽÍ... 
Větší část prázdnin je již za námi. 

Po ulicích města procházejí turisté, 
i když je jich letos nějak méně. 
Možná jsou schováni v hospůdkách, 
kterých je zde hodně. Jen těch 
vodáků projíždí po řece letos nějak 
víc. Teploty jsou stále vysoké, dá se 
říci, že se léto vydařilo. Hovoří se 
0 plynu, který snad bude do města 
přiveden a zamezí tak silnému 
kouření některých soukromých 
komínů při t ř ice t is tupňových 
vedrech. Do toho si ještě někdo 
dovolí pálit suchou trávu na zahradě, 
místo aby ji uložil do kompostu. 
Ekologie tak dostává stále ránu za 
ránou. 

Trhy již na náměstí nebudou, 
1 když si to občané v anketě přáli. 
Možná to bude přínos, až na tu 
zeleninu. Zelináři by měli u kašny 
zůstat. Jsou sympatičtí a po ránu to tu 
zde vypadá jak někde ve Francii 
nebo Itálii. Ještě že se vrhli na prodej 
i místní a vypravili se za lidmi „na 

chodník". Budeme tedy muset za 
zdravím běžet ke kinu. Mělo se tam 
chodit do nových ordinací lékařů,* 
a místo toho zde zdravě nakoupíme. 

Desítky turistů míří na hrad -
dominantu města. Tam ale najdou jen 
hezké muzeum, ale stavba neustále 
chřadne. Chce ho někdo zase koupit, 
ale je otázkou zda to nebude další 
pomník po Thunovském letohrádku 
a hotelu Sázava. Možná by se mělo 
přeci jen město hradu ujmout 
a pomalu ho opravovat. Nikdy, ani 
v budoucnu, se radnice nezbaví 
odpovědnosti za tuto dominantu. 

Turisté i obyvatelé se brzy dočkají 
nových veřejných záchodů 
a informačního centra na náměstí. Při 
hloubení základů se zde našel 
zajímavý gotický kachel, který 
zkoumají odborníci z okresního 
muzea. 

Tak se dá říci, že se ve městě stále 
něco děje. 

Ledečák 

Srpnové padání 
hvězd 
Když se vesmír rozvlní 
a padák Zemi hvězda, 
snad se nám to nezdá, 
přej si něco - to se vyplní... 

(Lidová moudrost) 

LEDEČSKÁ RADNICE 
MÁ STRÁNKY NA 

INTERNETU 
1. s rpna 1999 uved la l edečská 

r a d n i c e do p r o v o z u v l a s t n í 
in t e rne tovou s t ránku . In te rne toví 
návštěvníci na stránce pod doménou 
w w v v . l e d e c - n e t . c z / m e s t o n a j d o u 
základní informace o městě, j e h o 
histori i , okolí , úřadě, te le fonních 
číslech. Současná podoba webové 
s t ránky j e proza t ímní , ne jpozdě j i 
počá tkem příš t ího roku bude j e j í 
nabídka podstatně rozšířena. Zvažuje 
se také možnost prezentace okolních 
obcí a ledečských firem. 

J. Kubistová, MÚ 

MĚSTSKÉ 
MUZEUM 

na ledečském hradě 
Vás srdečně zve 

na výstavu grafika 

JOSEFA SASKY 

Otevřeno: 

od 21.8. do 20,10.1999 
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ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městské rady v Ledči nad 
Sázavou dne 7. července 1999 

• MR vzala na vědomí znění Nájemní 
s m l o u v y o p r o n á j m u p o z e m k u 
v p ros to ru u kina uzavřené mezi 
NOPO-SAMARITÁN s. r. o. Ledeč nad 
Sázavou a Městem Ledeč nad Sázavou 
za účelem zřízení městské tržnice, která 
byla uzavřena dne 2. července 1999. 

• MR vzala na vědomí sdělení ing. 
Petra Zemana, předsedy představenstva 
společnosti Východočeská energetika, 
a. s. Hradec Králové ve věci žádosti 
o udělení souhlasu s převodem akcií 
na jméno v držení Města ve prospěch 
společnosti Vattenfall AB, Stockholm, že 
valná hromada žádosti nevyhověla. 

• MR schválila přidělení bytu 1 + 1 
v ulici Marie Majerové čp. 874 panu 
Janákovi, v současné době bytem Ledeč 
nad Sázavou, Čechova ulice čp. 77. Byt 
je panu Janákovi přidělen v obecném 
zájmu města, kdy důvodem pro toto 
přidělení je uvolnění bytu pro neplatiče 
nájemného. Ná jemné je stanoveno 
r e g u l o v a n é f o r m o u m a x i m á l n í h o 
nájemného, jedná se o bytovou náhradu. 

• MR schválila výměnu bytů mezi 
manželi Petrem a Janou Janákovými, 
dosud bytem Ledeč nad Sázavou, ul. 
28. října čp. 548 a ing. Petrem Fousem, 
dosud bytem Ledeč nad Sázavou, 
Hlaváčova ul. 560. 

o MR schválila cenu 100,- Kč/m2 pro 
prodej části pozemku dle usnesení MZ ze 
dne 26. 4. 1999 panu ing. Miroslavu 
Křikavovi, bytem Stínadla čp. 1046, 
Ledeč nad Sázavou - stavební pozemek. 

• MR schválila cenu 100,- Kč/m2 pro 
prodej části pozemku dle usnesení MZ ze 
dne 26. 4. 1999 panu MVDr. Pavlu 
Vrbkovi, bytem Habrecká čp. 414, Ledeč 
nad Sázavou - stavební pozemek. 

• MR schválila cenu 20,- Kč/m2 pro 
prodej části pozemku dle usnesení MZ ze 
dne 30. 6. 1999 panu Josefu Tvrdíkovi, 
bytem Mizerov čp. 86, Ledeč nad 
Sázavou. 

• MR schválila cenu 10,- Kč/m2 pro 
prodej části pozemku dle usnesení MZ 
ze dne 30. 6. 1999 těmto občanům Ledče 
nad Sázavou-zahrádkářům: p. Františku 
Pajerovi, Zoufalka III čp. 932, p. Jiřímu 
Pajerovi, Zoufalka III čp. 934, p. ing. 
Květoslavu Jeníčkovi, Zoufalka III čp. 
1061, p. ing. Josefu Prchalovi, Zoufalka 
III čp. 974, p. Josefu Cihlářovi, Zoufalka 
III čp. 985, p. Oldřichu Neumanovi, 
Zoufalka III čp. 1079, p. Miroslavu 
Koubovi, Zoufalka III čp. 1027 a p. 
Františku Lebedovi, Zoufalka III čp. 933. 

• MR schválila cenu 17,- Kč/m2 pro 
prodej části pozemku dle usnesení MZ ze 
dne 30. 6. 1999 panu Romanu Ročkovi, 
bytem Hutn í čp. 662, Ledeč nad 
Sázavou. 

• MR schválila cenu 70,- Kč pro výkup 
pozemku dle usnesení MZ č. 11/4.99/45-s 
od p. Lubomíra Chudoby, Svojšická 8, 
Praha 4, pí Jitky Vlkové, V Dolině 2, 
Praha 10 a dědičky po pí Bohuslavě 
Malindové, Bahno 46 v rozsahu jejich 
podílů. 

• MR schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 5.000,- Kč spol. 
FINZA s. r. o. Ledeč nad Sázavou na 
divadelní pásmo pohádek, které se 
u s k u t e č n i l o dne 7. s rpna 1999 
v prostorách hradního areálu. 

• MR schvaluje realizaci umístění 
dopravního značení „Stezka pro chodce" 
v prostoru mezi rodinnými domky v ulici 
Pod Stínadly a bývalou svobodárnou 
v ul ic i M. M a j e r o v é dop lněného 
značením „V zimě se neudržuje". 

• MR uložila vedoucímu OlaSMM 
p. Svobodovi zajistit úpravu návrhu 
smlouvy o pronájmu - umístění vývěsní 
skříně městského úřadu na domě čp. 139 
na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, 
jehož vlastníkem je firma ATOS s. r. o. 
tak, aby obsahovala též výpovědní lhůtu 
pro nájemce. 

• MR uložila vedoucímu OlaSMM 
p. Svobodovi zabezpečit z rozpočtu TS 
osvícení hradních nádvoří hradu Ledeč 
nad Sázavou v součinnosti s TS Ledeč n. 
S., s. r. o., a případně s firmou Elkomplex 
Ledeč nad Sázavou. 

• MR v Ledči nad Sázavou ukládá 
vedoucímu OlaSMM p. Svobodovi 
zakotvit ve smluvním vztahu mezi 
Městem Ledeč nad Sázavou a TS Ledeč 
nad Sázavou, s. r. o., termíny výstavby 
domu s jednotkami na Husově náměstí 
takto: 
- do 15. června 2000 - uvedení do 

provozu části veřejných WC 
- do 31. října 2000 - celkové dokončení 

stavby. 

• MR u lož i l a O V U P p í semně 
i n f o r m o v a t m a n ž e l e Paškovy 
o rozhodnutí městské rady ve věci zřízení 
obytné zóny Plácky I, ulice Zahrádecká. 

• MR neschválila žádost pí Mileny 
Patočkové, bytem Na Rámech čp. 854, 
Ledeč nad Sázavou o přidělení holobytu 
z důvodu nevhodnosti umístit zde matku 
se čtyřmi nezletilými dětmi. Uvolněný 
holobyt bude v obecném zájmu města 
přidělen neplatičům nájemného, kterým 
byla dána soudní výpověď nájmu bytu. 

• MR neschválila z důvodu finanční 
n á r o č n o s t i r e a l i z a c i u m í s t ě n í 
dopravního značení „Obytná zóna" 
v prostoru sídliště rodinných domů 
Plácky I v ulici Zahrádecká v Ledči nad 
Sázavou. 

• MR neschválila z důvodu finanční 
n á r o č n o s t i r e a l i z a c i u m í s t ě n í 
parabolického zrcadla v ulici Hradní. 

Ze zasedání Městské rady v Ledči 
nad Sázavou dne 26. července 1999 

• MR vzala na vědomí sdělení pana 
Bohumila Rozkošného , přechodně 
bytem Sechov čp. 18, ze dne 2. 7. 1999 
ve věci stavebního řízení nepovolené 
s tavby manže lů Krá tkých , bytem 
Bohumilice 54 s tím, že jí ze zákona 
č. 3 6 7 / 1 9 9 0 Sb. n e p ř í s l u š í t u to 
z á l e ž i t o s t r o z h o d o v a t a u l o ž i l a 
starostovi města panu Karlu Urbanovi 
zpracovat odpověď panu Bohumilu 
Rozkošnému. 

• MR schválila zveřejnění záměru 
Města odprodat část pozemku pare. č. 
1622 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

• MR vyhověla žádosti paní Elišky 
Binkové s tím, že povoluje parkování 
v o z i d l a (1 p a r k o v a c í m í s t o ) na 
komunikac i před domem čp. 565 
v m í s t ě , k t e r é by lo v y h r a z e n o 
p. Miloslavu Kroužkoví - EMCO. 

• MR schválila přidělení bytu 1 + 0 
v čp. 548 v ul. 28. října (byt předal 
k 31. 7. 1999 ing. Fous) paní Ivetě 
Píškové, trvale bytem Hradec čp. 25, 
která se v současné době společně 
s dcerou zdržuje na ubytovně KF, 
Ledeč nad Sázavou, ul. M. Majerové 
čp. 682. 

• MR uloži la pracovnici OŽU pí 
Vondrušové sestavit návrh na pořadník 
uchazečů na byty 1 + 1 a následně jej 
předložit MR ke schválení. 

• MR byla seznámena s návrhem 
obecně závazné vyhlášky v přenesené 
působnosti - tržní řád včetně provozního 
řádu tržiště Města Ledeč nad Sázavou, 
který předložil OŽU, a jeho projednání 
odložila na příští zasedání MR. 

• MR byla s e z n á m e n a s žádos t í 
nájemníků domu čp. 603 v ulici J. Haška, 
ve které v návaznosti na schválení 
doplnění „Pravidel pro prodej bytů" 
požadují poskytnutí slevy nabídkové 
ceny bytu ve výši 10 % i v případě, že 
prodej některého bytu nebude možný a 
nebude tak dosaženo 100 % prodejnosti. 
MR doporuč i la měs t skému zastu-
pitelstvu požadovanou slevu schválit. 

Slávek Poborský 



ZA Ý JOSEFEM RIHOU 
ZE ZAHRÁDKY 

Uprostřed slunečných a krásných májo-
vých dní 26. května 1999 zemřel ve věku ne-
dožitých pětasedmdesáti let Josef Říha, bý-
valý starousedlík ze Zahrádky, který po 
zatopení městečka žil a pracoval (v ČSAD) 
v Ledči nad Sázavou. Je to další - rodem 
i srdcem - Zahrádečák, který byl přizván na 
onen svět, aby tam rozšířil už tak početnou 
"nebeskou zahrádeckou kolonii". Znal jsem 
tohoto muže jako člověka laskavého, srdeč-
ného a pracovitého, který rád poklábosil 
a s nostalgickým smutkem zavzpomínal na 
zatopený svět svého mládí, kteiý se jmeno-
val tak poeticky - ZAHRÁDKA. A je zvlášt-
ní, že jedna z mých vůbec prvních životních 
vzpomínek se váže právě k tomuto místu 
a právě k Josefu Říhovi: Je teplý den, snad 
roku 1972 nebo 1973, jsou mi asi tři roky, 
jdeme lesem z kopce někam pořád dolů, až 
přicházíme do rozbourávaného městečka. 
Lidé stojí u domů nebo na střechách, jsou 
zpocení a krumpáči a kladivy rozbíjejí zdi, 
sundávají tašky a když rozdělávají krovy, 
trámy hrozivě skřípou a naříkají. Zastavuje-
me se u stavení pana Říhy, bylo to tuším ně-
kde po levé straně pod zahrádeckou sokolov-
nou. I u nich se bourá. Zcela hmatatelně si 
vzpomínám na onu tehdejší atmosféru plnou 
napětí, strachu a zmaru, který říkal: "Sice 
jdeme do nového, ale právě odtud, kde jsme 
žili po staletí, kde jsme to měli hluboce rádi, 
kde jsme se navzájem důvěrně znali a viděli 
si do talířů, kde nás obklopovala krajina se 
Šafranicí a s čistou řekou a kde-jsme měli 
i svá pole, svůj kostel a svoji hospodu". 

Mohlo by se tedy říci, jako v té říkance, že 
voda navždy a vše vzala a že tu vodu voli vy-
pili a že ti voli jsou už také dávno mrtví... 
atakdále. Jenže voda a smrt vše nevezme 
a při každém úmrtí svého bližního si to nalé-
havě uvědomujeme - nemůže vzít vnitřní, 
duchovní ustrojení, které žije z Boží podsta-
ty, ať si to člověk připustí či nikoli. A proto 
nemůže vzít ani to dobré a kvalitní, co člověk 
pro druhé a pro svět udělal. A nemusí to být 
zrovna nějaké heroické úkony, stačí ona poc-
tivě vykonávaná práce, drobná blíženecká 
pomoc atd. 

Josef Říha již nebude bourat svůj rodný 
dům, již nebude odnikud vyháněn a nucen 
k odstěhování a to dobré, o co se přičinil, se 
znásobí. Bude totiž obývat svoji stálou a ne-
zaplavitelnou NEBESKOU ZAHRÁDKU. 

Miloš Doležal 

ZI JI MEZI NAMI 
Doba je zlá? Ne, je taková, jakou ji my 

lidé vytváříme. Doba za nic nemůže. 
A tak se opět musíme naučit otáčet v dla-
ni každou korunu, dbát na delší životnost 
námi již pořízených věcí. A tady vlastně 
začíná význam profese člověka, kterého 
bych Vám dnes ráda přiblížila, protože 
máme velké štěstí, že jeho dílna je ještě 
v Ledči nad Sázavou. 

Jedná se o pana Jaroslava Doležala 
z Ledče nad Sázavou. Jeho "kšeftík" -
opravna obuvi a všeho možného - nyní 
sídlí v budově Automotoklubu. Co vlast-
ně přivedlo tohoto muže k této profesi? 
Nebylo to nic výjimečného - otec, ale 
i dědeček pana Jaroslava byli opraváři 
obuvi a pan synáček jim vypomáhal boty 
opravovat, a tak se pomalu naučil abece-
du této profese. Ne, nevyučil se tomuto 
řemeslu, je vyučen nástrojařem. Život si 
s panem Jaroslavem hrál tak, jako s kaž-
dým z nás. Hned dělal to a pak zase ono, 
ale rok 1989 všechno rozhodl. 

Otec již boty neopravoval (vlastně je 
v Ledči již neopravoval nikdo). Doma 
zůstala spousta strojů a nástrojů - chuť 
podnikat podnítila doba a nový opravář 
bot byl na světě. Začátek je vždy těžký, 
a tak také každý nový podnikatel po 
r. 1989 si musel vlastními lokty a pílí vy-
bojovat své místo na slunci. 

Ono ani opravovat boty nemůžete jen 
tak na ulici nebo pod mostem. A tady po-
mohl Automotoklub v Ledči nad Sáza-
vou. A aby ne, když pan Jaroslav Doležal 
byl dlouholetým aktivním motokroso-
vým závodníkem na 500 ccm motorce. 
Byl 5x mistrem republiky, byl mnohokrát 
přeborníkem kraje a i když přestal aktiv-
ně sám závodit, začal trénovat svého 
syna Radima, který se ctí nese štafetu 
nejlepšího jezdce ledečského Automo-
toklubu dál. A tak nyní jeho otec - Jaro-
slav Doležal dělí svůj čas mezi řemeslo 
a trenérský post. Jeho žena a druhý syn si 
již zvykli, že vídat pana Jaroslava praco-
vat na zahradě je výjimečná chvilka. Ale 
kdo nám bude jednou opravovat boty po 
panu Jaroslavovi? I to jsem se ho zeptala 
a on se zarděním odpověděl, že starší syn 
Jaroslav mu občas vypomáhá, a tak snad 
- snad jednou.... 

Daniela Geherová 

UZNANÍ A PODĚKOVANÍ 
24. července t. r. uspořádalo Myslivec-

ké sdružení Kožlí z pověření Okresního 
výboru českomoravské myslivecké jed-
noty v Havlíčkově Brodě lesní zkoušky 
ohařů. Z původně přihlášených 12 psů se 
dostavilo 10. Zkoušky byly perfektně při-
praveny. Výběr terénu na jednotlivé dis-
ciplíny ideální. Překvapující a potěšitelný 
byl zájem veřejnosti. Občerstvení fungo-
valo bezchybně a velmi zdařilý den byl 
zakončen příjemným večerním poseze-
ním. My, kteří se v tomto prostředí pohy-
bujeme, můžeme porovnávat s podobný-
mi podniky pořádanými mimo náš okres. 
Koželští se svého úkolu zhostili na jednič-
ku a mnozí pořadatelé různých vrchol-
ných zkoušek a soutěží by se od nich moh-
li učit. 

To jsou klady lesních zkoušek v Kožlí. 
Horší to bylo s výkony psů. To, že se 
v první ceně umístil jediný pes a že dva 
neobstáli a ti ostatní v některé disciplíně 
selhali, svědčí o nedocvičenosti předve-
dených ohařů. Vítězem se stal český fou-
sek Art Fujavice vedený St. Daleckým 
z Chrudimi. 

Kolekt iv Mysl iveckého sdružení 
v Kožlí vedený p. Bohoušem Pospíšilem 
zaslouží nejvyšší uznání a poděkování. 

J. Fulín 

J E D E N Z P O D Z I M U 1 9 3 8 
Jistě se sluší připomenout prostého člověka a vojáka četaře Arnošta Hrada, jenž pohnuté události před 61 lety nepřežil. Narodil se v Praze 

5. dubna 1914 a jak to tehdy bývalo, existovala tzv. domovská příslušnost. A právě on příslušel do Martinic u Onšova, tehdy okres Ledeč nad 
Sázavou. I jeho otec z tohoto koutu naší vlasti pocházel. Rodina to byla normální, bylo více nouze nežli toho druhého. Když přišla 1. světová 
válka, tak otec František ihned rukoval a s nej větší pravděpodobností padl již v roce 1914. Každopádně to byla rodina vlastenecká a matka 
měla se čtyřmi dětmi práce nad hlavu. V roce 1936 Arnošt Hrad narukoval a prošel řadou vojenských kurzů, až nakonec se stal četařem 12. 
roty 6. hraničářského pluku ze Šumperku. Byl proškolen jako člen osádky těžkého opevnění a v mobilizaci v září 1938 sloužil jako zástupce 
velitele pěchotního srubu K - S 14 „U cihelny". Je to srub severně od města Králíky. Byl to člověk energický, měl velké národní i sociální cí-
tění a byl velice ukázněným vlastencem. Když přišel rozkaz k vyklizení pevností, tak i srub K - S 14 se musel opustit. Četař Hrad tuto skuteč-
nost neunesl a spáchal v pevnosti sebevraždu, když po sobě zanechal dopisy na rozloučenou. A nebyl jediný. 

Loni na podzim byla na srubu obnovena pamětní deska tomuto vojákovi a byla tam zajímavá vzpomínková akce navštívená vzdor nepříznivému 
počasí tisíci občanů. Byla tam dokonce realizována vojenská akce v dobových uniformách a s technikou ukazující jak to tehdy vypadalo na hranici. 

Vzhledem k tomu, že jisté kořeny k ledečskému okresu minulých let bezesporu jsou, je potřeba si připomenout právě tohoto vlastence. 
Jeho čin i vlastenectví je nyní už těžko pochopitelné a je škoda, že je to realita. O to nutnější je nezapomínat i na lidi, pro které to byly hodno-
ty nad měšec peněz. 

Dr. Miroslav Vostatek 



N E N Á V I S T 
Potýkám se už delší dobu s otázkou, co to nenávist vlastně je a kde se v lidech bere. Je to 

jed, který postupně stravuje tělo i duši, bere lidem to, co v nich ještě zůstalo, toleranci a vzá-
jemnou úctu k životu. Touha po majetku a moci je na prvním místě u většiny z nás, protože 
my lidé máme jednu špatnou vlastnost, která se nezmění dokud lidé budou lidmi. 

Tou vlastností je bezohlednost a nezájem vůči zlu, které se kolem prochází a zasévá svoje 
sémě, kde se jen dá. Nenávist, je to opačná strana lásky. Často je nenávist právě tím, co part-
nerům po několikaletém, často poklidném manželském soužití zbude. Mnozí jistě namít-
nou, že je to přirozená vlastnost člověka a za blázna je v dnešní době považován pouze ten 
šťastlivec, který tvrdí že se s nenávistí dosud nesetkal. To mu buď ostatní ve skrytech svých 
bytů tiše závidí, nebo ho považují nahlas za slabomyslného nebo dokonce snad za malo-
městského červíčka s nízkými ambicemi. V tomto okamžiku se i ten nejnevinnější a nejpři-
způsobivější setkává se slepou a naprostou hloupostí a slabomyslností těch, kteří si přes svět 
nevšimnou vesmíru před sebou. 

Nenávist není pouze rasová, geneticky zakódovaná, ale i nenávist vybudovaná vlivy 
prostředí, v němž se člověk už v raném dětství pohyboval a v němž vyrůstal, oženil (vdal) se, 
nebo založil rodinu. Se založením rodiny do jejího jádra přecházejí problémy jak už finanč-
ní, tak i problémy výchovy dětí, na nichž se rodiče, nebo nesezdaní partneři až příliš často 
nemohou shodnout. Tehdy a právě teď je na řadě nenávist. Ať už dítě, nebo později dospělý 
jedinec se stále více dostává mimo výchovný vliv rodičů, není vhodnější doba pro první set-
kání s nenávistí. Ve škole začnou problémy, protože kolektiv si povšimne té odlišnosti, je-
jich spolužák (spolužačka) jsou odlišného vyznání, váhy, barvy pleti, názoru nebo vzhledu. 
Nenávist nyní vykonává svou pomstu. 

Nejen děti dovedou své slabší a kolektivem odvržené spolužáky ošklivě poškodit, najdou 
se dokonce takové případy, kdy kolektivní bezohlednost dovedla dotyčného nešťastníka, 
kolektivem vybranou oběť, dohnat dokonce tak daleko, že nebožák (nebožačka) sáhl až 
k tomu nejkrajnějšímu řešení - sebevraždě. Sama uznala (uznal), že než aby dál vlastní tělo 
i duše trpěly věčnými nátlaky, utlačováním, bitím a věčným šikanováním, raději si sáhnou 
na život. 

A tak se vás já svým jménem za všechny oběti v minulosti, i za ty, které přibudou v blízké 
budoucnosti ptám, PROČ? Na tak zdánlivě prostou otázku mi dosud zatím nikdo neuměl 
odpovědět. Ale proč? Protože ani jednou v životě jsem nepotkala člověka, ať už muže, nebo 
ženu, žádnou bytost, která by neuměla alespoň trochu nenávidět. Všude kolem jen lež a pře-
tvářka, falešné úsměvy a za rohem krutý a vše odsuzující, nenávistný smích těch, kteří sami 
nemají víc, než ti nejubožejší z ubohých. Právě v tom je ten klíč. Ti, kteří sami mají nejméně 
závidí vždy zpravidla všem těm, kteří jsou alespoň o něco šťastnější než oni, a to byť jen 
o maličký zlomeček. 

Nemusí tomu zpravidla vždy a všude být tak, i ti, kteří mají nejvíce a sami nejsou a nebu-
dou nikdy dost šťastni, závidí těm, kteří jsou spokojeni sami se sebou a rozhodně k tomu ne-
potřebují výjimečné postavení nebo obrovský a mnohdy i naprosto zbytečný majetek. I bez 
života plného drahých kýčů a přebytečností se dá prožít krásný a plnohodnotný život. 

Můj názor je prostý, kdyby se lidé více zaměřovali na hodnotnější a prospěšnější věci, než 
je naprosto zbytečná nenávist, klepy a závist, měli bychom se všichni o mnoho lépe, než se 
máme teď. I život v našem systémovém společenství by se potýkal daleko méně s problémy 
než dnes. Bez nenávisti by se lidé nebáli vylézt v noci na ulici, nebo se hádat o zbytečnosti 
a prát se mezi sebou o majetek a moc, protože každý by byl naprosto v pohodě a spokojený 
sám se sebou. Uznejte sami, že to není špatná představa světa, který ani při nej lepší vůli 
není, ale kdyby lidé pohlédli až na hloubi dna svých srdcí, já věřím, že každý si kousek tako-
vého ráje nese hluboko v sobě a je jen na něm, zda ten ideál vzkřísí svou pílí k životu, nebo 
jej předčasně pohřbí na dno své mysli dříve, než mu vůbec dá šanci se zrodit a rozvinout do 
plné krásy. 

Erika Svobodová 

V místě bývalé tržnice a veřejných záchodků 
na Husově náměstí bylo koncem července zapo-
čato s výstavbou víceúčelového domu. V přízemí 
rohové budovy bude prostor pro městské infor-
mační a kulturní středisko, v zadním traktu se po-
čítá s výstavbou veřejných toalet a sprch. Budoucí 
provozovatel Město Ledeč nad Sázavou počítá 
s nadstandardním vybavením „ sociálek" včetně 
obsluhy. O dalším využití informačního střediska 
se vede diskuse a bude předmětem dalších úvah. 
Firma Elkomplex, která je spoluinvestorem 
a budoucím spolumajitelem celého projektu, 
využije nadzemní prostory. S uvedením do pro-
vozu veřejných WC se počítá k 15. červnu příš-
tího roku. Termín dokončení výstavby celého 
domu je stanoven na říjen roku 2000. 

Investice v rozpočtových nákladech přes 
4 miliony je zajímavě architektonicky pojata 
a jistě přispěje ke zlepšení infrastruktury měs-
ta, ale i oživí tuto část náměstí. 

Slávek Poborský, místostarosta 

VÁŽENÍ OBČANÉ, 
oslovuji Vás jménem všech českých ob-

chodníků, kteří prodávají na trzích pořáda-
ných v Ledči nad Sázavou na náměstí. Když si 
půjdete vyřídit živnostenský list, budete mít 
stejné podmínky jako všichni ostatní. Když 
však nebudete mít vlastní obchod, ale stánek, 
se kterým budete cestovat po trzích, už jste 
něco méně a dle názoru mnohých slušných 
a poctivých podnikatelů prodáváte zboží "po-
chybné existence". V současné době obchod-
ník prodávající na stánku české výrobky a čes-
ké zboží nemá žádnou šanci. Vietnamský 
obchodník má větší práva a lepší podmínky 
pro obchodování, než český. 

Žijeme prý v demokratickém státě. Volíme si 
svobodně své zástupce do čela měst a obcí. Kdo 
mi potom vysvětlí postup ledečského zastupi-
telstva? Jednoho dne se na dveřích obchodů ob-
jevily petice (autor bohužel neměl odvahu se 
podepsat), ve kterých jsme byli dost ošklivým 
způsobem napadeni my, prodávající na stánku. 
Obecní zastupitelé rozeslali občanům dotazní-
ky, aby vyjádřili svůj názor na pořádání trhů 
v Ledči na náměstí, nebo přesun mimo náměstí. 
Hlas lidu se vyjádřil pro to, aby trhy zůstaly 
tam, kde nyní jsou. Ovšem zástupci lidu tyto 
trhy přesunuli do prostor vzdálených od ná-
městí, na místa, kde se bohužel vejdou pouze 
vietnamští obchodníci. Jak už jsem naznačila, ti 
mají v Ledči přednostní práva a český obchod-
ník je diskriminován, protože k vietnamským 
obchodníkům si to nikdo nesmí nebo spíše ne-
chce dovolit. I toto by mohl někdo ze zastupi-
telstva objasnit. 

Vážení občané, když sáhneme hluboko do 
historie, tak trhy na náměstích ve městech už 
se pořádají mnoho let, ba století. V dřívějších 
dobách to byla čest pro město pořádat trh 
a hlavně přísun peněz do obecní pokladny. 
Dnes mají obce peněz dost, tak trhy ruší. Zá-
stupci města by se měli zajímat o to, jakým 
způsobem pořádají trhy jiná města. I my trhov-
ci bychom mohli přispět radou, aby bylo spo-
kojené město, obyvatelé i obchodníci. 

Tímto článkem apelujeme na všechny obča-
ny města Ledče nad Sázavou. Nenechte za 
sebe rozhodovat jiné. My trhovci v žádném 
případě nechceme zpochybnit pověst Vašeho 
města, ani odradit návštěvníky, jak bylo uve-
deno v petici ledečských podnikatelů. Ba na-
opak. Rádi bychom i my přispěli se svou troš-
kou ku prospěchu města Ledče nad Sázavou. 

Jménem českých obchodníků 
Eva Sajfrtová 

Ilona Březinová 



LINKA 150 
3.7. Vznikl požár po pálení klestí v lese u tábora Letového provozu 
5.7. Hořela tráva v Pivovarské ulici 
5.7. Opět požár po pálení klestí - tentokrát ve Světlé n. S. 
6. 7. Ledečští hasiči pomáhali s odčerpáváním vody ze sklepních prostor 

hotelu Koruna ve Světlé n. S. 
11.7. Likvidace požáru osobního automobilu v Havlíčkově ulici v Ledči n. S. 
12. 7. Po úderu blesku vznikl požár mrazáku (el. instalace) v domě čp. 69 

v obci Leštinka 
19. 7. Jednotka PS zasahovala při požáru prádla pověšeného na balkonu 

v ul. M. Majerové v Ledči n. S. 
21.7. Byl odchycen včelí roj v rodinném domku v Kožlí 
21.7. Zásah jednotky PS u požáru 

nákladního automobilu 
u Kynic a zneškodnění 
uniklých látek sorbentem 

26. 7. Vyprošťování osobního 
automobilu z příkopu u obce 
Chotěměřice 

28.7. Pomoc místní jednotky PS 
s převráceným traktorem 
a vážně zraněným řidičem 
v Koutech. 

ZURADU 
PRÁCE 

® Na Ledečsku je v současné 
době zaznamenáno 347 ucha-
zečů o zaměstnání, z tohoto 
počtu je 246 žen. To znamená, 
že na Ledečsku je 6,9 procent 
nezaměstnaných. To je stejné 
číslo jako na celém okrese 
Havlíčkův Brod. Na jedno 
volné místo tak připadá 5,78 
uchazečů (na okrese 9,07). 

• Přímo v Ledči se o práci hlásí 
211 zájemců, z toho 142 žen. 

® Větší nárůst nezaměstnanosti 
se očekává v září, až se o práci 
budou ucházet letošní absol-
venti středních a vysokých 
škol, kteří si dosud užívají 
prázdnin a léta. Výše jmeno-
vaný stav je k 31. červenci 
1999, 

CERVENEC NA RADNICI 
V městském muzeu se konala vernisáž výstavy fotografií „Egypt - chaos a pohoda" autora Zdeňka Duška. Potrvá do 
6. srpna 1999. 
K 1. červenci 1999 došlo k přejmenování ulice Zahradní v Horní Ledči. Vznikly nové názvy: Jabloňová, Nad Strání, 
Nad Lesem, Letní. 
Započaly úřední postupy ve věci plynofikace města, výstavby nové tržnice a informačního střediska. 
Odbor školství a kultury MÚ se organizačně a pracovně spolupodílel na Pivních slavnostech v Ledči nad Sázavou. 
Městské muzeum zaznamenalo v měsíci červenci 1655 návštěvníků. 
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství na trzích byl v měsíci červenci vybrán do městské pokladny ve výši 
Kč 49 795,-. 
Městské kino pořádalo 16 filmových představení s celkovým počtem 681 diváků. 
Odbor životního prostředí likvidoval ekologickou havárii (úhyn ryb) v nepojmenované vodoteči v Barborce. 
Byl objednán ohňostroj k 1. 1. 2000, na jeho financování se budou spolupodílet některé ledečské firmy. 
V měsíci červenci se konal pouze jeden svatební obřad (občanský). 
Odbor vnitřních věcí přijal 6 oznámení přestupků proti veřejnému pořádku (od počátku roku celkem 51), úřad vyřizo-
val 3 stížnosti. 
Počet obyvatel (včetně spádových obcí) k 31. červenci 1999 je 6248. 

8. května 1936 se v prostoru Bělé 
zřítilo letadlo. Pro ústřední i místní 
dokumentaci hledáme materiál, 
zejména existuj e-li z této události 
fotografie. Případné majitele této 
fotografie prosíme, aby nás kontak-
tovali na MU v Ledči n. S. 

Redakce 



KONTAKTNÍ CENTRUM 
sdružení pro pomoc v problému s drogami 

Náš životní styl se v posledních deseti letech od základů změnil, a to nejen 
v uvažování, ale u mnohých lidí v konkrétním způsobu života. Návykové látky, 
jež trvale provázejí člověka v jeho radostech a starostech, jej provázejí i v této 
změně. Po letech stabilizované spotřeby, dokonce i s mírným poklesem, 
v posledních deseti letech spotřeba nealkoholových drog pravidelně stoupá. 

Nové společenské uspořádání provází řada problémů a zátěžových situa-
cí. Návykové látky nabízejí jednoduchou cestu k jejich řešení. Bohužel však 
jsou v zátěžových situacích tím nejhorším rádcem. 

S narůstající spotřebou návykových látek zákonitě přibývá následků souvi-
sejících s jejich užíváním, mezi jinými i závislostí. Dosavadní poměrně nedo-
statečná či zkreslená informovanost laické i odborné veřejnosti o příčinách, 
projevech, důsledcích a především možnostech léčby a prevence této závaž-
né choroby přitom často vede k přehlížení časných vývojových stádií i k rezig-
naci nad stadii pokročilými, a tím ke zbytečným individuálním i celospolečen-
ským škodám. 

Tato měnící se situace si vyžádala i změnu přístupu k řešení drogového 
problému. Nejdříve ve velkých městech a následně i v okresních městech za-
čaly vznikat Kontaktní centra (K-centra), která se zabývají řešením vzniklého 
problému. Od loňského léta pracuje K-centrum i v Havlíčkově Brodě se sídlem 
v ulici 5. května 356, tel.: 0451/218 45. 

Kontaktní centrum (K-centrum) je určeno přímo drogové klientele, u které 
není jiný poradenský přístup vhodný, nutný nebo možný. Jeho předpokladem 
je nízkoprahovost, tj. psychologická přístupnost pro každého (anonymita, širo-
ká nabídka služeb). 
Obsah práce a poskytované služby: 
• první pomoc telefonická nebo osobní s provozem 

pondělí - pátek od 09°° do 1900 

• krizová intervence a odborné poradenské služby (pro klien-
ty, rodiče, pedagogy) 

• odborná sociální služba 
• výměnný program jehel a stříkaček, distribuce kondomů 
• monitorování drogové scény 
• zprostředkování detoxu a léčby 

Kontaktní centrum slouží především pro ty narkomany, 
kteří zatím nejsou schopni nebo ochotni systematičtější práce 
na změně. Nabízí to, o co mohou při svém životním stylu stát. 
Kontaktu se využívá k podchycení, motivování ke změně, popř. zařazení do 
odpovídajícího léčebného procesu. 

Nejúčinnější metodou je tzv. „Terénní práce". Její služby dosahují až 
70-80 % uživatelů drog. Jedná se o specifickou formu sociální práce, která se 
odehrává přímo na ulici. Terénní práce s drogovými uživateli se zaměřuje na 
uživatele drog, kteří žijí nebo se vyskytují na ulici a nejsou v kontaktu s žádnou 
zdravotní, sociální či jinou pomáhající organizací, jsou tím pádem těžko za-
chytitelní a ovlivnitelní. 

Na tuto skupinu se terénní práce zaměřuje proto, že svým rizikovým chová-
ním představuje značné nebezpečí přenosu infekčních chorob (Hepatitid 
a HIV/AIDS) pro své okolí. 

ZÁKLADNÍ STATISTIKA 

(ev idence počtů osob a mater iá lu v rámci Jednotlivých služeb) 
za období od 1. 1. 1999 do 30 . 6 . 1999 

STATISTIKA KONTAKTNÍHO CENTRA 
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STATISTIKA VÝMĚNNÉHO PROGRAMU 

i n j e k č n í 
s t ř í k a č k y O U T 

I n j e k č n í 
s t ř í k a č k y IN 

A l k o h o l o v é 
t a m p ó n y V i t a m i n y K o n d o m y 

4 4 6 4 4 7 4 4 6 6 2 3 2 6 8 

Mgr. Miloš Havlík, vedoucí Kontaktního centra 

kontaktní 
centrum 
sdrulenf pro pomoc 

v problému s drogami 

ulice S.kvétna 356 
Havlíčkův Brod 

pondělí- pátek 
9 - 19 hod. 

f ř 
0451/218 45 

k-c0ntrum@highhnds.cz 

Z POLICEJNÍCH 
ZÁPISKŮ 

1.1. Zřejmě nedbale uložený klíč byl 
příčinou odcizení razítka a tiskopisu 
na recepty v jedné z lékařských 
ordinací místní polikliniky. Dejte si 
tedy pozor na samozvaného „lékaře", 
který teď vystavuje recepty jako na 
běžícím pásu. 
9. 7. ZD Kožlí má na svědomí, že 
v tento den došlo k úniku fekálií z jejich 
kompostu do rybníků v lokalitě 
Barborka, kde došlo k úhynu ryb. Dle 
rozhodnutí OKÚ v Havl. Brodě bylo 
družstvo v Kožlí pokutováno. Na 
snímku vzorek uhynulých ryb. 
10. 7. Dlouho se z lupu neradoval 
zručský zlodějíček, který ve svém 
domovském městě kradl a jel si 
prohlížet a užívat kořisti do našeho 
města. Naši policisté mu však radost 
zkazili. 
12. 7. Důvěrně známý objekt místní 
zvláštní školy bez dovolení a o 
prázdninách „navštívil" místní poberta 
J. P. Na své prázdninové rejdy si hned 
z kraje července ukradl horské kolo. 
21. 7. V Jedli se řešily sousedské 
spory. Jejich smutným hrdinou se stal 
pes, jehož nehodný soused zastřelil, ač 
není majitelem zbrojního průkazu. 
Už několikrát jsme v našem sloupku 
narazili na snědé „obchodníky", kteří 
pod záminkou nabídky zboží kradou 
co vidí. Tentokrát se jejich obětí stala 
naše spoluobčanka z Růžové ulice. 
V této souvislosti je třeba připomenout, 
že v Ledči byla zadržena falešná 
pětitisícovka. Sousedé, buďte opatrní! 
31. 7. V tento den měli policisté 
i obchodníci pěkný fofr. Příznivci 
hnutí punk prožili bouřlivou noc se 
svou kapelou v Ledči a druhý den 
otravovali obyvatele města a zejména 
obchodníky, kde zcela bezostyšně 
kradli. Je k úvaze všem pořadatelům, 
jestli je dobré vystavovat sebe 
i spoluobčany nestoudné čeládce. 
Doba dovolených s sebou nese i zvýšený 
ruch na silnicích a následně i v do-
pravních nehodách. Za červenec jich 
místní policisté zaevidovali šestnáct. 
Přímo magická byla silnice u Hněv-
kovic, kde se vzájemně utkávala auta 
s následnou škodou více jak 250 tisíc 
korun. 

OK 
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JAKUB TEPLÝ 
Psal se rok 1729. V tomto roce se 

27. Července narodil sedláku Jiříkovi 
a Kateřině Teplých prvorozený syn Jakub. 
Bylo to v malé vesničce Plátěnice u Pardubic. 
Dětství prožil jako každý vesnický chlapec. 
Vyučil se řezbářem. V devatenácti letech 
odešel studovat do Vídně na uměleckou 
akademii. Pobyt na studiu mu uhradil hejtman 
pardubického panství Franz Brandstein, který 
v něm již v mládí rozpoznal velký talent. 

Do Pardubic se vrátil jako mistr sochař 
a řezbář v roce 1759. Přivedl i svoji manželku 
Petronilu. Na jeho žádost mu dvorská komora 
kladně vyřídila žádost o propuštění na 
svobodu z poddanství, za což musel zaplatit 
70 zlatých. Koupil si ve městě dům čp. 72 
u Zelené brány a stal se tak pardubickým 
měšťanem. V té době zhotovil v ledečském 
kostele sv. Petra a Pavla barokní oltář 
v severní kapli. 

Po ukončení velkolepé výzdoby pardubické 
radnice se mistr odstěhoval do Ledče. Koupil 
si zde v roce 1766 dům v Koželské ulici 
i s poli. Osud mu zde nepřál. Když pracoval na 
barokním sousoší k uctění P. Marie na 
ledečském náměstí, vypukl 18. dubna 1766 
odpoledne požár. Vyhořela celá levá strana až 
k mostu, dolní mlýn, větší část kostelní ulice, 
dohromady 63 domů a 13 stodol. 

Tak dva měsíce po koupi mistrovi dům 
vyhořel. Prodal spáleniště a odstěhoval se 
natrvalo do Pardubic. Mistr pracoval 
v pardubických kostelích a v Hostivicích. 
Táhlo ho to však stále do Ledče, kde pro kostel 
zhotovil krásnou barokní kazatelnu se 
sochami čtyř evangelistů, sv. Jana Křtitele 
a sochu sv. Jana Nepomuckého před farou. 

Mistr umírá v domě čp. 59 na Perštýnském 
náměstí 20. února 1802, ve věku 73 let. 

Jakub Teplý patřil mezi významné umělce 
druhé poloviny 18. století. Jeho životním 
posláním bylo být nositelem kultury 
v širokých vrstvách lidu. Umělcem, který 
netvoří pro několik vyvolených, ale pro široké 
lidové vrstvy, pro česká města a vesničky. 
Protvářel hmotu v mimořádném sepětí tvůrčí 
vůle a dával jí smělý tvar pozdního baroka 
a nástupu nového slohu, rokoka. Dodnes jsou 
jeho díla obdivována širokou veřejností 
v Pardubicích i Ledči nad Sázavou. 

Největší povodeň 
na Sázavě 

K největší povodni na řece Sázavě, jakou 
kdy historie zaznamenala, došlo před 285 lety, 
dne 31. července 1714, kdy po velkých ̂ deštích 
se protrhlo několik rybníků na Žd'ársku 
a Polensku. 

Ničivý příval vod, který přišel velmi náhle, 
strhl mosty v Havlíčkově Brodě a v Ledči n. S. 
a způsobil velké škody na nemovitém 
i movitém majetku. Tak např. v Havlíčkově 
Brodě bylo podemleto nebo zbořeno na 60 
domů, v Ledči n. S. zcela odplaveno 9 domů 
(včetně hospodářských stavení a dobytka) 
a 86 stavení silně poškozeno, v Chřenovicích 
byl zničen celý mlýn (zjeho obyvatel se nikdo 
nezachránil), mnoho pozemků bylo zaplaveno 
nánosem a úroda zničena. (Jen v samotném 
městě Ledči n. S. byly škody odhadovány 
na 18 tisíc zlatých.) 

Jak uvádí zápis ve staré kronice, sahala 
voda v ledečském děkanském kostele 6 
loket vysoko a polovina domů ve městě 
stála až po střechy ve vodě. 

Povodeň si však bohužel vyžádala 
i mnoho lidských životů. V Havlíčkově 
Brodě se utopilo na 80 lidí, v Bavících 42, 
ve Světlé n. S. 73 a v Ledči n. S. 35 
(celkových obětí, o nichž se záznamy 
nezmiňují, však bylo patrně ještě víc). 

OK 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

POSLANKYNĚ 
Ing. HANA ORGONÍKOVÁ 

Vážený pane místostarosto, 

navazuji na naše jednání dne 23. 6. 1999 při mém poslaneckém dnu na okrese 
Havlíčkův Brod a zasílám příspěvek do městského zpravodaje. Prosím o jeho 
otištění. 

BUDOUCNOST GYMNÁZIA V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Podle programu poslaneckého dne 23. června 1999 na okrese Havlíčkův Brod 
jsem navštívila dvě gymnázia, a to ve Světlé nad Sázavou a v Ledči nad Sázavou. 
Osobně považuji vzdělání za prioritní v žebříčku hodnot a musím konstatovat, že obě 
gymnázia plní svoje poslání vzdělávat mladou generaci v tomto krásném kraji. 

Faktem je, že světelské gymnázium jako nejmladší ze 4 gymnázií na okrese 
(Havl. Brod, Chotěboř, Ledeč n. Sázavou a Světlá n. Sázavou) bylo již určeno 
k zániku. Ředitelce gymnázia paní Pláteníkové, starostovi Světlé panu Jenčíkovi, 
Jindřichu Vodičkovi a Bedřichu Skalickému (oba ČSSD) nebyl tento stav lhostejný. 
Obrátili se na mne se žádostí o pomoc. Jednali j sme o tomto problému s ministrem 
školství Eduardem Zemanem a při dalším jednání dopilovávali tehdy ješ tě 
s ředitelem odboru, nyní již náměstkem ministra, Jaroslavem Souralem. 

Při těchto jednáních se ani jednou neobjevil návrh, aby místo světelského 
gymnázia bylo zrušeno gymnázium ledečské. Zkrátka to nikoho ani nenapadlo! 
Hledali jsme řešení pro zachování gymnázia ve Světlé a našli jsme je. Gymnázium ve 
Světlé se sloučí se středním odborným učilištěm sklářským, změní režim atd. 

Samozřejmě tato otázka gadla při rozhovoru s panem místostarostou Poborským, 
zástupci gymnázia a přáteli Žaloudkem a Chládem (oba ČSSD) na radnici v Ledči. 
Stejně jako světelským, ani občanům Ledče není situace kolem gymnázia lhostejná 
a protože měli pochybnosti, tak se zeptali. A proto já teď píšu do městských novin to, 
co jsem již sdělila zástupcům ledečských občanů ústně. Budoucnost gymnázia 
v Ledči není ohrožena. Myslím, že v této nejproblémovější části okresu Havlíčkův 
Brod je potřeba obou vzdělávacích ústavů. Jsem ráda, že se dobrá věc podařila. 
Budoucnost ukáže, že to bylo správné rozhodnutí. 

Přeji všem v Ledči nad Sázavou krásné léto. 

/ 
V Praze dne 21.7. 1999 

Městský úřad 
Ledeč n/S 

Ing. Hana4Írgoníková 

ZNÁME SVÉ PŘÍŠTÍ SOUPEŘE 
Kopaná v Ledči nad Sázavou - P O D Z I M 1999 

MUŽI „A" 

Dne Utkání Zač. D/V Odiezd 
15.8. NE KF-Polička 17.00 D 
21.8. SO Načešice - KF 17.00 V 15.00 
29.8. NE KF - Slatiňanv 17.00 D 
5.9. NE Přeovchv - KF 17.00 V 13.30 
11.9. SO Skuteč - KF 17.00 V 14.15 
19.9. NE KF - Lípa n. O. 16.30 D 
25.9. SO Přelouč - KF 16.30 V 12.00 
3.10. NE KF - Dolní Úiezd 16.00 D 
10.10. NE Králíkv - KF 16.00 V 11.00 
17.10. NE KF — Světlá n. S. 15.30 D 
23.10. SO Dobříkov - KF 15.30 V 12.15 
31.10. NE KF - AFK Chrudim 14.00 D 
6.11. SO Kostelec n. O. - KF 14.00 V 10.45 



TRIANGL LEASING 
NEPLAŤTE ANI 

O KORUNU VÍC ! 
Firma nabízí široký sortiment 

domácích spotřebičů, elektroniky, 
zahraniční techniky a dalších 

výrobků ke koupi na splátky, a to bez 
ručitele! 

Katalog a informace získáte 
u Libuše Novákové vždy ve středu: 

8.00 - 9.45; 1 4 - 1 6 h 
a v pátek 14 - 16 h 

Pojišťovna UNIVERSAL 
Havlíčkova 186 

T.: 0452/626 037; 621 108 

V současné době platí akční nabídka 
až do vyprodání zásob! 

ČESKA 
POJIŠŤOVNA 

oznamuje všem motoristům, 
že z důvodu probíhající 

velké letní hry 

,BEZ N E H O D Y DO P O H O D Y " 

provádí od 28. července 1999 
aktivace klientských karet 

i na jednatelství 
Ledeč nad Sázavou 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA 

70. narozeniny 
1.8. Steinova Libuše, Habrecká 346 
3. 8. Čeplová Libuše, J. Haška 645 

12. 8. Schischmová Konstancie, J. Haška 474 
18. 8. Volfová Jarmila, Poděbradova 382 
22. 8. Lebeda Jan, M. Majerové 667 
27. 8. Průšová Marie, M. Majerové 670 
28. 8. Pavelka Jaroslav, Habrek 10 
75. narozeniny 
12. 8. Vondrušová Anastazie, Havlíčkova 816 
27. 8. Pertlová Marie, 5. května 1252 
80. narozeniny 
14. 8. Maleček Bohuslav, Z. Fibicha 781 
21. 8. Strejček Jan, Stínadla 1035 
30. 8. Nováková Miroslava, J. Fučíka 876 
85. narozeniny 
12. 8. Dufek Vladimír, Havlíčkova 180 
92. narozeniny 21.8. Nováková Anna, 5. května 1202 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
NAROZENI: 
26. 6. Klamt Tomáš, P. Bezruče 1070 
10. 7. Marek Dominik, Pod Skalkou 1188 
12.7. Bezděk Cedrik, A. Jiráska 784 
16. 7. Vaňková Kateřina, Na Sibiři 392 
28. 7. Kratochvíl Michal, Čechova 77 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vašeho 
děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůstalo ve 
zdraví a k všeobecné radosti. 
SVATBA: 
17. 7. Klofáčová Dagmar, 

Havlíčkův Brod 1202 
Pavlíček Karel, Havlíčkův Brod 1202 

Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 
ZEMŘELÍ: 
10. 7. Rajdl Bedřich (1910), Hradní 727 
17. 7. Rajdl Josef (1953), 5. května 627 

PROGRAM KINA 
září 1999 

2.9 TAKOVA NORMÁLNÍ HOLKA 
20.00 h Romantická komedie 

4.9. AKTAX 
20.00 h Akční sci-fi thriller 

7 9 DVOJROLE 
20.00 h Premiéra českého filmu 

9 9 VŘÍSKOT 2 
20.00 h Horror 

11.9 TENKÁ ČERVENÁ UNIE 
20.00 h Filmové drama 

14.9 DRUHÁ NEBO PRVNÍ 
20.00 h Filmová komedie 

16 9 VELMI NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI 
20.00 h Milostný příběh 

18.9 Z PEKLA ŠTĚSTÍ 
17.30 h Úspěšná filmová pohádka 
20.00 h 

219 MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ MARŤAN 
20.00 h Bláznivá komedie 

23 9 PŘEBER SI TO 
20.00h Kriminální komedie 

25. 9 ŽIVELNÁ POHROMA 
20.00 h Filmová komedie 

28 9 VÁLKA GANGŮ 
20.00 h Akční kriminální příběh 

30 9 TŘI MUŽI A NOHA 
20.00 h Báječná filmová komedie 

STALO SE ROKU... 
1879 
24. 7. v pět hodin odpoledne stalo se v Ledči 
velké neštěstí. V ten den se měla bílit věž 
kostela sv. Petra a Pavla. Zedníci Jan Křišta 
z Bemartic a Antonín Johanis z Hradce si 
připravili klec a nechali se táhnout vzhůru. 
Když se dostali nad zvony, provaz na kladce se 
vysmekl a oba nešťastníci byli vymrštěni 
z klece ven. Křišta byl po smrtelném pádu 
mrtev na místě, jeho kolega zemřel ještě týž 
večer. Pro vdovu po Janu Křištovi a pro jeho pět 
nezaopatřených dětí byla uspořádána sbírka. 

1884 
28. a 29. 7. se v Ledči konaly volby do 
obecního zastupitelstva. 9. srpna byl starostou 
zvolen JUDr. František Kaňák. 18. srpna 
skládalo nově zvolené představenstvo slib. Po 
celý den hrála ve městě hudba, konaly se velké 
bohoslužby, před domem nově zvoleného 
starosty se provolávala hesla ku jeho slávě 
a blahu obce. Večer bylo město osvětleno, 
bengálské ohně plály, na Šeptouchově byl 
mohutný oheň. Pak „dával" starosta banket. 

1944 
10. 8. zemřel poslední starosta místní 
sokolské jednoty a náčelník II. okrsku 
sokolské župy Havlíčkovy, řídící učitel 
Slavomil" Spurný. Byl ustaven také městským 
archivářem. 
24. 8. kolem poledne přeletělo nad Ledči asi 
300 těžkých amerických čtyřmotorových 
letadel, která bombardovala továrny 
v Pardubicích a Kolíně. Obyvatelstvo města 
bylo téměř všechno venku. Taková podívaná 
skýtala také velké nebezpečí, neboť piloti na 
odlehčení shazovali bomby, tak jako se to stalo 
u Chmelně, Miřetic a koncem roku také 
u Hněvkovic. 
1949 
8. srpna ve Vilémovicích vznikl při mlácení 
obilí požár u Hovorků, který za povětří zničil 
další tři usedlosti a čtyři stodoly i s úrodou. 
1954 
V létě došlo k úpravě ulic k bytovým 
jednotkám Kovo-Finiše v délce 85 metrů. Do 
podzimu byla vydlážděna ulice ke kartáčovně 

(chodníky byly vydlážděny až k bývalé 
porodnici). 

Řeka Sázava si vyžádala svou oběť. Stal se jí 
pětiletý K. Martínek, který se utopil při velké 
vodě. Řeka kromě toho přinesla řadě občanů 
další nepříjemnosti, když po koupání ve 
znečištěné vodě měli kožní onemocnění. Proto 
byl toho roku vydán zákaz koupání mezi jezy 
v Ledči, kde byla čistota vody největším 
problémem. 
29.7. zemřel hodinář a zlatník Josef Jakubec, 
dlouholetý velitel ledečských hasičů. Byl také 
činný v místním Sokole, dlouhá léta zde byl 
cvičitelem žactva a před válkou organizoval 
a vedl sokolský tamburášský soubor. 

1959 
V pátek 21. srpna 1959 byl proveden 
v lomu ve Velké stráni odstřel. 7 360 kg 
trhavin uvolnilo 75 000 tun kamene. 
Odstřel byl špatně propočítán. Kámen 
smetl drtič a kompresor, zavalil cestu 
směrem k Háji. OK 
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