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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO 
ODPADU 

Město Ledeč nad Sázavou oznamuje tímto svým občanům termíny svozů velkoobje-
mového odpadu a dalšího odpadu, který nelze umístit do popelových nádob. 
Svoz se uskuteční v následujících dnech: 
1.) Pondělí, úterý 17. a 18. května 1999 
2.) Pondělí, úterý 24. a 25. května 
3.) Pondělí, úterý 31. a 1. června 
Z tohoto důvodu žádáme občany, aby ve dnech: 
15. a 16. května 1999, 22. a 23. května, 28. a 29. května (soboty, neděle), umístili tento 
odpad na chodník před svými domy. 
1. svoz - ulice: A. Jiráska, B. Němcové, Z. Fibicha, Čechova, Habrecká. Hálkova, Hla-
váčova, Ke Stínadlům. Komenského, Lipová, Lovčen. M. Majerové, Na Rámech, Na 
Sibiři, Na Žižkově, Nádražní, nám. Svobody, Pod Stínadly, Poděbradova, Podolí. Poš-
tovní, Růžová, Sázavská, Stínadla, Z. Fibicha. 28. října, 5. května. Příčná 
2. svoz - ulice: Havlíčkova, Heroldovo nábřeží, Husovo náměstí. Hradní, Melechov-
ská. Mlýnská, Mostecká, Partyzánská, Pivovarská, Slunečná, Spojovací. Z. M. Kudě-
je. Zahradní, Zoufalka I, II, III. 
3. svoz - ulice: Barborka, Družstevní, Hrnčíře, Hůrka, Hutní, J. Haška, J. Wolkera, J. 
Fučíka, Koželská, Mizerov, Na Pláckách, Na Potoce, Na Hůrce, Na Skalce, Nad inter-
nátem. P. Bezruče, Pod Skalkou. U prádelny, Tyršovo nábřeží. Údolní, Zahrádecká. Že-
livská, Pod Šeptouchovem. 
V obcích Habrek, Obrvaň, Soubor, Vrbka, Sychrov a Sačany se svoz uskuteční 
v pondělí a v úterý 24. a 25. května. Občany těchto obcí žádáme, aby odpad, který 
nelze umístit do popelových nádob, umístili na chodník před svými domy již 22. 
a 23. května. 

J. Bezstarostová, OZP 

POZVANKA DO 
MĚSTSKÉHO MUZEA 
Ledečské Městské muzeum je otevře-
no celoročně. Hlavní sezóna a nápor 
návštěvníků v§ak začíná od kvilná, 
kdy je možné prohlédnout si sbírky i o 
sobotách a nedělích. 
Čas o prvních měsících roku je pře-
vážně věnován opravám a údržbě 
prostoru muzéa, konzervování a čiště-
ní exponátů. Také je aktualizována 
každoročně propagace muzea přes 
různé celostátní agentury, informační 
střediska, vydavatelství atd. To proto, 
aby se co nejširší veřejnost dověděla o 

nad Sázavou. 
Letošní sezóna v muzeu bude 
na o něco dříve. Mimo stálé m ̂  . 
regionální sbírky, sbírky mincí, papí-
rových platidel a zbraní, můžete od 
26. dubna zhlédnout dlouho oč< 
nou výstavu obrazů ledeč 
tvarníka Karla Kubíčka, 

zváni Všichni jste srd 
V muzeu je otevřeno: 

od října do dubna - pondělí - pátek 
8 00- 12 00; 13.00- 16.00 hod., 
od května do září - ' ' 
9 M -12.00: i 

Vstupné: 12,- Kč, 

NOVÉ SCHODY NA POTOCE 
Děkujeme MU v Ledči za přístup k otázce bezpečnosti v naší uličce. Výstavbou schodů 
je nebezpečí střetli cyklistů s motorkáři a navzájem s chodci v podstatě zažehnáno. 
Technické služby odvedly precizní a estetickou práci. 

Manželé Koníčkovi 

MAJ 
Jsme v nejkrásnějším měsíci roku, který 

je ještě zpočátku poznamenán dubnovou 
vrtošivostí. Po dozvucích zimy pak o to 
více cítíme skutečné vůně jara, protože 
kvete všechno co může. Stovky květin, 
ovocné stromy, v lesích jehličnany, všech-
no vydatně pyluje a alergologická oddělení 
praskají ve švech. 

Název MÁJ se u nás užívá v hovorové 
řeči běžně, bez ohledu na český a také 
úřední název květen. Málokdo ví, že květ-
nem pojmenoval tento měsíc poprvé v roce 
1805 Josef Jungmann, v překladu fran-
couzského románu. 

NAŠIM MAMINKÁM 
Častokrát si myslím v tiché jarní noci, 
co bych asi dělal 
kdybych měl svět v moci. 
Rozdal bych já všechno, celý svět i nebe, 
jenom bych si nechal, matičko má Tebe! 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Městská rada v Ledči nad Sázavou 

schválila uzavření nájemní smlouvy na po-
zemek pare. č. 2578/1 - orná půda o výměře 
3639 m2 mezi Městem Ledeč nad Sázavou 
a PF ČR - pracoviště Havlíčkův Brod za 
roční nájemné 191,- Kč s určením k využití 
pro dětské hřiště v Horní Ledči, ulice Za-
hradní, po provedení jednoduchých terén-
ních úprav ve spolupráci s občany. 

MR v Ledči schválila pronajímání míst-
nosti v Čp. 16 v majetku Města Ledeč n. S. 
úplatně dle pravidel přijatých městskou ra-
dou v minulosti, a to pro státního notáře 
JUDr. Bláhu, a dále neúplatně politickým 
stranám v Ledči n. S. (ČSSD, ODS, KDU-
ČSL, KSČM), zástupcům VZP, OSSZ, 
Svazu důchodců a 3 - 4x ročně Svazu dia-
betiků Ledeč n. S. Sboru církve adventistů 
minimálně dvě soboty v měsíci za poplatek 
100.- Kč za akci. 

MR v Ledči n. S. schválila odprodej vo-
zidla Škoda 120 GLS paní Jaroslavě Hav-
lové dle její nabídky, s tím, že platba bude 
uskutečněna v hotovosti při podpisu kupní 
smlouvy. 

MR v Ledči n. S. schválila návrh vedou-
cí finančního odboru na složení likvidační 
komise: Svoboda Bohumil. Zelenková He-
lena, Poborský Jaroslav. Starová Marie. 
Kluchová Olga. 

MR doporučila MZ schválit koupi poze-
mku PK 2150/2 o výměře 135 m2 začleně-
ného do pozemku pare. č. 2290/1 - ostatní 
komunikace (1508 m2) v kat. území Ledeč 
nad Sázavou od vlastníků pí Jitky Vlkové. 
V Dolině 1155/2. Praha 10 - Michle, pí Bo-
huslavy Malinové. Bahno 46 a p. Lubomíra 
Chudoby. Svojšovická 2833/8, Praha 4 -
Záběhlice. 

MR uložila odboru ŽU okamžitě infor-
movat pravidelné stánkaře o změně tržních 
dnů na Husově náměstí formou letáku 
a taktéž tuto změnu zveřejnit v Ledečských 
novinách. 

MR v Ledči n. S. jmenovala pana MUDr. 
Jaroslava Kroutila zástupce Města Ledeč 
nad Sázavou do konkurzní komise na místo 
ředitele VOS a ISSS Ledeč nad Sázavou 
a na místo ředitele Gymnázia Ledeč nad 
Sázavou. 

MR neschválila žádost pana Josefa Svo-
body, Stínadla 1035, Ledeč n. S., na odstra-
nění plísně bytu č. 19 v čp. 1035. Jedná se 
o byt nabídnutý ke koupi v technickém sta-
vu, v jakém se nachází s tím, že příslušný 
znalec celkově zhoršený stav bytů v tomto 
domě zachytil ve znaleckém posudku. 

MR v Ledči n. S. vzala na vědomí infor-
maci starosty města pana Urbana o průbě-
hu jednání vedení Města Ledeč n. S. s ing. 
Noveským, ředitelem Privátní české plyná-
renské, a. s.. které se uskutečnilo dne 15. 
dubna 1999 v Praze. 

MR v Ledči n. S. vzala na vědomí infor-
maci vedoucího OSKaT ve věci organizace 
oslavy stého výročí založení školy v Ko-
menského ulici. 

MR v Ledči n. Sáz. schválila za zástupce 
Města Ledeč nad Sázavou do představen-
stva VaK a. s. Havlíčkův Brod pana Jaro-
slava Poborského. 

MR v Ledči n. S. schválila zpracování 
prováděcí dokumentace na sadové úpravy 
na pozemku číslo parcelní 1629 a 1649 
v katastrálním území Ledeč nad Sázavou 
(stráň po pravé straně státní silnice E 18 
v Koželské ulici - směrem na Hněvkovice). 

Městská rada v Ledči nad Sázavou ulo-
žila odboru živnostenského úřadu zaslat 
všem uchazečům o nájem bytu 1 + 1 evido-
vaným městským úřadem nabídku proná-
jmu bytu o velikosti 1 + 1 (I. kategorie) 
s příslušenstvím ve III. poschodí domu čp. 
871 v ulici M. Majerové v Ledči nad Sáza-
vou, přednostně mimo pořadník v obecném 
zájmu města, a to za předpokladu úhrady 
nedoplatku na nájemném a službách za uží-
vání bytu po předešlém nájemníku. 

Městská rada v Ledči n. S. jmenovala 
pana Stanislava Vrbu předsedou kontrolní 
komise Městské rady Města Ledeč n. Sáza-
vou. 

MR v Ledči nedoporučila městskému 
(o Nůsky, bytem Pod Stínadly čp. 1220, 
Ledeč nad Sázavou, o odkoupení části 
pozemků v majetku města p. č. 2078/2 a p. 
č. 2136/3 za jeho rodinným domem. 

MR v Ledči odložila rozhodnutí ve věci 
žádosti pí Emilie Coufalové, bytem Ledeč 
n. S., ul. 28. října čp. 549. ve věci změny 
nájemní smlouvy. 

Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci starosty města o nabídkách na 
plynofikaci města Ledeč nad Sázavou od 
společnosti Privátní česká plynárenská a. s. 
Praha a Východočeská plynárenská a. s. 
Hradec Králové. 

Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí 
dopis nájemců z domu čp. 1035 a 1036 v 
ulici Stínadla, Ledeč nad Sázavou, ze dne 
8. 4. 1999. doplněný dopisem ze dne 23. 4. 
1999. 

Městské zastupitelstvo v Ledči n. S. pro-
jednalo zprávy o výsledku hospodaření 
a o provedeném auditu a tyto na základě § 
36 odst. 1, písm. b) zákona č. 367/1990 Sb. 
o obcích schvaluje. Finanční prostředky 
z hospodářské činnosti rozděluje následov-
ně: 
a) ztrátu hospodaření z nájemného pokrýt 
v plné výši, to je 607.953,06 Kč z nájem-
ného roku 1999 
b) finanční prostředky z hospodářské čin-
nosti vedené MěU použít po odečtení daně 
z příjmů ve výši 129.000,- Kč následovně: 
400 tis. Kč převést do příjmů města a tyto 
použít na zahájení investiční akce kanali-
zace a čistírna odpadních vod v Souboři. 
607.274,53 Kč ponechat v hospodářské 
činnosti města na výkup pozemků a ne-
movitostí a na geometrické plány pro zá-
znamy nemovitostí dle požadavků odboru 
investic a majetku města. 

Městské zastupitelstvo v Ledči n. S. pro-
jednalo návrh na přezkoumání hospodaření 
v roce 1999 a schválilo, aby audit hospoda-
ření provedl Okresní úřad v Havlíčkově 
Brodě. 

Městské zastupitelstvo schválilo v sou-
ladu s § 36 odst. 1 písm. g) zákona č. 
367/1990 Sb. o obcích odepsání pohledáv-

ky panu Zdeňku SlepiČkovi za dlužné 
nájemné ve výši 10.381.10 Kč a odepsání 
pohledávky společnosti Severka s. r. o. 
v likvidaci za dodávky tepla ve výši 
90.372,- Kč a poplatek z prodeje alkoholu 
ve výši 49.688,- Kč. 

Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schválilo odprodej emise akcií Vý-
chodočeská energetika a. s., identifikační 
číslo ISIN 770950001501, v počtu 4461 ks 
za kupní cenu 3.750,- Kč/ks, která bude 
uhrazena ve dvou splátkách (3.000,- + 
750,-) společnost Vattenfall AB, akciové 
společnosti založené a existující podle prá-
va Švédského království se sídlem v Jam-
tlandsgatan 99, Racksta S-162 87, Stoc-
kholm, Švédsko. 

Městské zastupitelstvo schválilo odpro-
dej části pozemku parcely č. st. 788 o vý-
měře cca 120 m2 (upřesní geometrický 
plán) v k. ú. Ledeč nad Sázavou p. ing. Mi-
roslavu Křikavovi, Stínadla 1046, Ledeč 
nad Sázavou. 

Městské zastupitelstvo schválilo odpro-
dej části pozemků PK 2326, p. č. 5068/23 
a st. 1888/2o celkové výměře 28 nr lokali-
ta ul. Na Žižkově v k. ú. Ledeč n. Sázavou 
p. MVDr. Pavlu Vrbkoví. Habrecká 414, 
Ledeč nad Sázavou. 

Městské zastupitelstvo schválilo rozdě-
lení půjčky z FRB Města Ledeč n. S. na rok 
1999 v souladu s vyhlášeným výběrovým 
řízením těmto žadatelům: 
Věra Špačková, ul. 28. října 465, Ledeč n. 
S. - 25 tis. Kč na dodatečnou izolaci domu 
Milan a Alena Málkovi. Zahrádecká 966, 
Ledeč n. S. - 100 tis. Kč na půdní vestavbu 
bytu 
Jaroslav Urban, Na Žižkově 355. Ledeč n. 
S. - 15 tis. Kč na dodatečnou izolaci domu 
Karel Janovec. Soubor 2, Ledeč n. S. - 100 
tis. Kč na půdní vestavbu bytu 
Jaroslava Horajsová. Ke Stínadlům 556, 
Ledeč n. S. - 60 tis. Kč na obnovu střechy 
rodinného domku čp. 307, Habrecká ul. 
Radomír Havel, Havlíčkova 185, Ledeč n. 
S. - 35 tis. Kč na obnovu střechy. 

Městské zastupitelstvo v Ledči n. S. 
schválilo odprodej bytů z majetku Města 
Ledeč nad Sázavou dle zákona č. 72/1994 
Sb. a v souladu s "Pravidly pro prodej 
bytů" nájemcům, kteří přijali nabídku ke 
koupi bytu. Jedná se o šedesát nájemců. 

Městské zastupitelstvo schválilo finanč-
ní příspěvek ve výši 13.000,- Kč místní or-
ganizaci Svazu důchodců ČR Ledeč nad 
Sázavou dle žádosti ze dne 7. ledna 1999. 

Městské zastupitelstvo schválilo zaháje-
ní investiční akce "Kanalizace a čistírna 
odpadních vod v Souboři". 

Městské zastupitelstvo v Ledči odložilo 
rozhodnutí o odkoupení pozemku pare. č. 
180 - louka o výměře 1158 m2 v k. ú. Hab-
rek od pí Jitky Zachařovc, Habrek 25. do 
doby, kdy bude známa cena. 

Městské zastupitelstvo v Ledči n. S. ne-
schválilo prodej části pozemku parcela č. 
PK 372/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Obr-
vaň pro MUDr. Miroslava Sedláčka, Mlá-
dežnické 842. Kladno. 



JAKÁ JE CENA MĚSTSKÝCH BYTŮ 
V dubnu t. r. byl rozesláním nabídek 

současným nájemcům zahájen prodej 
městských bytů v Ledči nad Sázavou. 
V první etapě je nabízeno celkem 387. 
bytů v 22 bytových domech. Stáří těchto 
domů se pohybuje v rozpětí 18 - 50 let a při 
oceňování soudními znalci mělo hlavní 
vliv na určení ceny jednotlivých domů. U 
nej starších domů se odhadní cena pohybu-
je v průměru 2700.- Kč/m2, u těch nověj-
ších přesahuje hodnotu 3500.- Kč/m2 z cel-
kové výměry v domě. Pokud se odhadní 
cena starších bytových jednotek pohybuje 
kolem 160 000,- Kč, u novějších dosahuje 
až částky 360 000 Kč. Ceny jednotlivých 
bytových jednotek jsou vypočítávány z od-
hadní ceny celého domu v poměru výměry 
plochy bytu k celkové výměře domu. Pro-
to při stejné výměře bytů v jednom domě 
je stejná cena za byt v přízemí s cenou 
bytu v posledním podlaží. 

Názory na prodej městských bytů 
a stanovení jejich ceny se různí. A to ne-
jen mezi nájemníky, vlastníky rodinných 
domků či družstevních bytů a zastupiteli, 
ale mění se i s dobou a regionem. Pokud 
před osmi lety byla projevena vůle byty 
rozdat za symbolickou cenu nájemní-
kům. před čtyřmi lety se kalkulovalo 
i v našem městě s cenou tržní, dnes jsme 
se v městském zastupitelstvu přiklonili 
k ceně ve výši 50 % ceny odhadní (u re-

konstruovaných domů 80 %). Je to určitý 
přijatelný kompromis 15 členného zastu-
pitelstva, kde 1/3 zastupitelů bydlí 
v městských bytech a zbylé 2/3 v rodin-
ném domku či družstevních bytech, což 
v podstatě kopíruje situaci v našem měs-
tě. 

Je to řešení rozumné a poctivé, vždyť 
konečnému rozhodnutí o podobě "Pravi-
del pro prodej bytů z majetku města" 
předcházela práce střediska investic 
a správy majetku města, dvě jednání sed-
mičlenné pracovní komise, jednání měst-
ské rady a pracovní zasedání městského 
zastupitelstva. 

Je to řešení v konečném výsledku srov-
natelné i s cenami prodávaných bytů 
v sousedním městě Světlá nad Sázavou, 
kde se byty kupovaly v cenovém rozpětí 
80 000 až 180 000.- Kč. 

Všichni potenciální kupci (současní 
nájemci) mají předložením nabídky na-
staveny stejné podmínky bez zřetele na 
jejich momentální sociální postavení 
a platové možnosti. Nebude zřejmě 
v možnostech všech nájemníků na tyto 
podmínky přistoupit a nabídku ke koupi 
bytu přijmout. Zůstanou tedy nadále uži-
vateli městského bytu s platnou nájemní 
smlouvou. Na jejich situaci se tak nic ne-
změní. Město bude nadále vlastníkem je-
jich bytu a spoluvlastníkem poměrné čás-

ti domu, bude přispívat svým dílem do 
fondu oprav a spolurozhodovat o jeho 
používání. 

Při prodeji všech 387 bytových jedno-
tek, vyplacení 10 % slevy z nabídkové 
ceny všem kupujícím, 10 % vkladu do 
fondu oprav, 5 % vkladu do fondu roz-
voje bydlení, po zaplacení 5 % daně z 
odhadní ceny domů a uhrazení služeb 
realitní kanceláři SEVER by příjem pro 
městskou pokladnu mohl dosáhnout 
částky 22 mil. Kč. V konečném výsled-
ku bude samozřejmě nižší. O použití vý-
nosu z prodeje městských bytů bude MZ 
dále jednat. 

Jednání o ceně městských bytů byla 
v MZ ukončena schválením "Pravider 
pro jejich prodej dne 24. února 1999. 
Koncem měsíce dubna přijalo nabídku na 
koupi městského bytu již 60 nájemníků. 
Nej dražší přijatá nabídka dosahovala 
částky 161 965.- Kč, nej levnější 51 435.-
Kč. 

Do 6 měsíců od obdržení nabídky mají 
nájemníci právo na změnu svého součas-
ného rozhodnutí, které potvrdí až zapla-
cením či nezaplacením kupní ceny užíva-
ného bytu. Je na zvážení každého 
nájemníka, jak bude na nabídku města 
reagovat. 

Stanislav Vrba 
člen městského zastupitelstva 

OSTROVY BEZ 
MOŘE 

Výborný nápad se zrodil na radnici 
v Ostrově (okres Karlovy Vary), když za-
čali hledat města a obce stejného jména, 
a nejen to, rozhodli se všechny Ostrová-
ky z republiky sblížit. Možná se bude 
"cestovatelům" po vlasti zdát. že je to 
jméno obvyklé, ale iniciátoři akce jich 
napočítali "pouze" devět. Je celá řada 
dalších Ostrovů, ale ty jsou součástí 
městských částí. 

Koncem minulého roku se právě v Os-
trově na Karlovarsku ze všech pozva-
ných sešlo pět starostů jmenovaných 
obcí. Starosta "našeho" Ostrova Milo-
slav Cihlář tuto akci hodnotil velmi dob-
ře. a jak by ne, když se konala přímo 
o místní pouti. 

Nezůstalo jen u setkání a Ostrováci 
mají zhotovené velmi pěkné album, kde 
je vždy mapka s vyznačeným Ostrovem 
a několik charakteristických fotografií. 
Věřím, že nápad hodný následování ne-
zapadne. že nás naši sousedé pozvou na 
slavnost, kdy se setkají se svými jmenov-
ci. Budeme se těšit. 

Za spolupráce Obce Ostrov 
zpracoval Otakar Kubát 

FRESKY V LEDECSKE SYNA GOZE y 

Práce na opravě ledečské synagogy postupují jychle dopředu. V současné době 
probíhalo odbývání požárem ztmavlé stropní omítky. Pod několika nánosy bílení 
se objevila původní výmalba z počátku 18. století z výstavby synagog)'. Odborná 
komise ze zástupců památkového ústavu Pražské židovské obce posoudí jejich 
kvalitu a rozhodne o jejich obnově. 1 tak zde ale budou v létě pracovat pražští res-
taurátoři na opravě zbytku maleb na stěnách interiéru. 
Pokud vše dobře půjde, měl by se zde konat první koncert nebo výstava v příštím 
jubilejním roce 2000. -FP- , 



HUMANITARNI SBÍRKA 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Ve dnech 15. 3. - 26.3. 1999 se konala na děkanském úřadě humanitární sbírka. Celá 
sbírka byla odeslána do Úpice, kde je celorepublikové centrum "banky oděvů atd.'\ 
Z tohoto střediska obdržel děkanský úřad dopis, jehož text uvádíme v nezkrácené for-
mě: 

"Vážení a milí, prosíme, přijměte náš veliký dík za Vaši novou pomoc, za Vaši sbírku 
oděvů a obuvi. Jsme nesmírně rádi, že se opět setkáváme s Vaší pomocí, že Vám může-
me opakovaně poděkovat 
i ochotu pomoci těm, kteří 
jsou na tom hůře než my. 
i nyní plně využit dle kon-
lidem v sociální tísni všu-
ce zapotřebí; dětským do-
rodinám, ženám samoživi-
imigrantům - občanům u 

za Váš zájem, porozumění 
většinou ne svojí vinou 
Váš laskavý dar bude 
krétních potřeb. Poslouží 
de tam, kde ho bude nejví-
movům, pěstounským 
telkčim, nezaměstnaným, 
nás i v zahraničí. Věříme, 

že naše spolupráce bude i nadále pokračovat. Vždyť bez lidí jako jste Vy, lidí plných 
ochoty a obětavosti, by nejen nemohla existovat naše potřebná služba, ale především 
svět by byl o mnoho šedivější a smutnější. Za tu radost a naději díky Vám 

A i my se připojujeme k poděkování všem dárcům, ale i těm. kteří ochotně poskytli 
potřebný obalový materiál. Dále poděkování patří i 15 ženám a 2 mužům, kteří po dobu 
14 dnů obětavě pracovali na třídění, balení a svozu krabic. V neposlední řadě patří po-
děkování i těm všem, kteří pomohli sbírku ve dnech 23. 3. a 8. 4. '99 nakládat. A neby-
lo toho málo. Celkem bylo odvezeno: 

695 krabic oblečení (z celkového množství bylo pro velké opotřebení nebo poničení 
vyřazeno jen 5 pytlů textilií), 34 pytlů bot, 9 krabic hraček. 7 krabic různých tašek. 
9 krabic nádobí, 5 pytlů péřových dek, 8 ks kočárků. 2 krabice knih a drobné domácí 
potřeby - kufříkový šicí stroj, ruční pračka, kuchyňský robot atp. Uvedené množství 
představovalo dva plně naložené stěhovací vozy, kterými byla sbírka odvezena. Na 
četné dotazy sdělujeme, že s další humanitární sbírkou je počítáno až na jaře příštího 
roku. 

Za farní radu 
Ing. Slavíček 

OSLAVA STÉHO VYROCI 
ŠKOLY 

Základní škola v Komenského ulici v Ledči nad Sáza-
vou oslaví v tomto roce významné jubileum - 100 let tr-
vání této instituce. 

Hlavní oslavy jsou plánovány na 19. června 1999. 
Součástí této akce bude Den otevřených dveří v ZŠ Ko-
menského, kde bude také instalována výstava o historii i 
blízké budoucnosti této školy. Hlavní oslava s progra-
mem proběhne odpoledne v místní sokolovně. Po hlav-
ním programu bude následovat zábava. 

Při této příležitosti bude také vydán almanach s pří-
spěvky bývalých i současných učitelů s historickými fo-
tografiemi. ale také s nástinem vývoje školy ve třetím ti-
síciletí. Almanach bude prodejný, a to ode dne oslav. 

Datum hlavní oslavy - 19. června - je výjimečnou pří-
ležitostí pro srazy absolventů školy. V sokolovně je 
možné si objednat i stoly pro celé ročníky. 

S organizačně náročnou akcí jsou spojeny i nemalé fi-
nanční náklady, vedení školy proto přivítá každou pod-
poru přátel této školy. 

DEN KONI 

Majitelé a přátelé koní z Ledče nad Sá-
zavou a okolí si vás dovolují pozvat na 
malé setkání, které se uskuteční při příleži-
tosti celorepublikového Dne koní. Ten byl 
vyhlášen na poslední květnovou neděli, to 
je 30. 5. 1999. Na dvoře hotelu Sázava v 
Ledči se tedy v 15 hodin sejdou koně růz-
ných plemen, stáří a velikosti, aby to, jak 
jsou krásní, předvedli veřejnosti. Počítáme 
s účastí asi deseti koní, krátkou ukázku 
práce by měla předvést jezdecká škola 
pana Strupa z Pavlova, J. Prchalová sezná-
mí přítomné se základy péče o koně a poví 
něco o metodě přirozeného partnerství 
koně a člověka. Bude zde možnost bez-
platného svezení na koni, možná i ve voze. 
V omezeném množství tu bude možné 
koupit knížku Cesty ke koním 1999, což 
jsou takové "Zlaté stránky koňáků". 

Celá akce je naplánovaná odpoledne v 
návaznosti na Dětský den. který se koná od 
jedné hodiny na náměstí. Bude to pro 
všechny jedinečná příležitost se více se-
známit s tak krásnými zvířaty, jakými koně 
jistě jsou. Jenom dopředu prosím všechny, 
kteří by chtěli přijít: NECHTE DOMA 
CUKR! Budete-li chtít něčím koníky uctít, 
vezměte si s sebou kousek tvrdšího chleba, 
mrkve nebo jablka. Cukr ve větším množ-
ství je pro koně jedovatý! Těšíme se na 
všechny příznivce koní! 
Bližší informace na tel. 0602/573 004 
nebo v HOBBY ZOO na náměstí. 

Ing. Jana Prchalová 

wustenrot 
STAVEBNÍ SPOŘITELNA 

Oblastní zastoupení okresu Havlíčkův Brod 
vypisuje výběrové řízeni z důvodu rozšíření aktivit na pozice 

1. Odborný pracovník odbytu 
2. Odborný poradce pro realizace větších projektu 

3. Úvěrový pracovník 

Požadujeme: 
- schopnost vést menší kolektiv 
- praxi v obchodní činnosti 
- organizační schopnosti 
- reprezentativní vystupování 
- ŽL ,ŘP 

Nabízíme: 
- profesní růst 
- odpovídající finanční ohodnocení s 

nástupní garancí 
- zázemí firmy 
- možnost samostatného rozhodování 
- příspěvek na automobil 
- využití kanceláře 

V případě Vašeho zájmu kontaktujte: 0603 / 578 371 , 
0452 / 622087 - p. Slavíček 



A TAK VYJADŘUJEME PODPORU ! 
Návrhy na zrušení gymnázia v našem městě jsou stále aktuální. Vzrušují současné i budoucí studenty a samozřejmě celou ve-
řejnost. Padají ostrá slova i věcné argumenty. 
V této souvislosti velmi potěšily dopisy bývalých absolventů, lidí, kteří dosáhli akademických titulů a dnes žijí v různých 
koutech vlasti a také mimo její hranice. Je potěšitelné, že přes vzdálenost geografickou i časovou stále jeví zájem o osud měs-
ta i Školy svých studií. Dovolte pár krátkých citací z často dlouhých dopisů plných vzpomínek, ale i emocí ze současného vý-
voje. 
... Jsme první maturanti ledečského gymnázia z roku 1950. Popravdě nás nepříjemně překvapila zpráva, ze se jedná o zrušení 
ledečského gymnázia. Sami jako první maturanti jsme mohli ocenit, co to bylo, když se do města dostalo gymnázium a myjsme 
měli možnost v něm studovat. Nebyli jsme všichni z Ledče, ale každopádně to bylo spádové město s mnoha výhodami pro oko-
lí. 
... A tak vyjadřujeme podporu aspoň tímto dopisem a jsme ochotni pomoci i jinak, pokud to bude v našich silách. Doufáme, 
že zdravý rozum a pohled na mapu osvítí ty, co rozhodují a vytvářejí další z nesmysli\ naší vzrušené doby. 
Dr. M. Vostatek - Pardubice, I. Roháčková- Beroun, E. Fialová - Jasanská- Kutná Hora, M. Knížáková- Čubová- Ledeč n. S. 

... Zdá se mi to nepochopitelné a nelogické. Pro tuto bohem zapomenutou oblast bylo otevření gymnázia v r. 1946 splacením 
historického dluhu a nástupem ke vzdělanostnímu a kulturnímu vyrovnání s ostatními regiony. 
... Já sám jsem rodákem z Koutů pod Melechovem a bez základů, které mi poskytlo gymnázium v Ledči, a vůbec bez elemen-
tární možnosti navštěvovat takovéto školské zařízení, si neumím představit svoji akademickou dráhu. 
... Velmi se přimlouvám za to, aby gymnázium v Ledči nebylo zrušené. S nadějí na pozitivní výsledek Vás srdečně pozdravuji. 

Prof. PhDr. L. Holata, CSc., Bratislava 
... Jako jeden z prvních absolventů této školy mám na ni ty nej lepší vzpomínky a proto i přání, aby tato škola zůstala i nadále 
pro město zachována. 
... Jako geograf, zabývající se regionalizací, jsem zvyklý uplatňovat při řešení princip spádovosti. Ten platí i při rozmisťování 
školských zařízení. Již první pohled na mapu okresu Havlíčkův Brod jasně dokumentuje, že ze 4 existujících gymnázií - Havl 
Brod, Chotěboř, Světlá n. S., Ledeč n. S. - v případě nutnosti omezit jejich počet, jednoznačně musí být zrušeno nejmladší 
z nich, gymnázium ve Světlé n. S. Vezme-li se v úvahu dostupnost školy, pak pro většinu obcí západní poloviny okresu a jihový-
chodní části okresu Kutná Hora, je únosně dostupným střediskem právě Ledeč n. S. 

... Doufám, že rozum zvítězí a nesmyslné úvahy o zrušení ledečského gymnázia ustanou. 
Doc RNDr. L. Krajíček, CSc., Praha 

... Žiji daleko od vašeho města, ale hrdě se hlásím k tomu, že jsem absolventem gymnázia v Ledči n. S. Před dvěma lety jsem 
se zúčastnil oslav 50. výročí trvání tohoto ústavu (pul století už je jistě významná tradice). Ale proč vám píši? Od svých spolu-
žáků jsem se dozvěděl že gymnázium v Ledči má být zrušeno. Dost mě to šokovalo. 
... Můj názor k celé situaci přemístit tradiční gymnázium z Ledče do Světlé je tento: Nevidím žádnou logiku v tom, aby město 
se šesti tisíci obyvateli mělo gymnázium, když vzhledem k výše uvedenému regionu s asi většími městy (Znič, Ledeč) je napros-
to excentricky položeno, a navíc několik kilometrů odtud existuje tradiční gymnázium v Havlíčkově Brodě s dlouholetou tradi-
cí. Kterému gymnáziu by asi zájemci o kvalitní studium dali přednost, když by pro obě spádová územní oblast byla v podstatě 
téměř totožná? 
... Gymnázium v Ledči - ANO - má půlstoletou tradici, úspěšně připravilo na studium nci VS i do praktického života spoustu 
absolventů a má jistě zkušený a kvalifikovaný profesorský' sbor. 
... Gymnázium ve Světlé - NE - nemá nic (snad kromě možného areálu SU Teplice ???), těžko by mohla konkurovat tradičním 
gymnáziím v Havlíčkově Brodě a Ledči, nejspíš by zde mohl vzniknout bastard typu IS. 
... Omlouvám se vám za to dlouhé psaní, ale miluji to hnízdo, z kterého jsem vylétl dobře připraven do života a budu vám dr-
žet palce, občané ledečtí. NEDEJTE SE lil 

M. Trupl, Krumlov 

Jen z několika došlých dopisů bývalých ledečských studentů vybral Otakar Kubát. 

Před uzávěrkou Ledečských novin přišel dopis se stanoviskem náměstka ministra školství. Citujeme jej v plném znění. 
Vážený pane starosto, 
byl jsem panem ministrem pověřen, abych odpověděl na Váš dopis ze dne 29. 3. 1999, v němž spolu se starostou Chotěboře 
panem ing. Zdeňkem Stejskalem vyjadřujete obavy o existenci gymnázií ve Vašich dvou městech. 
Chápu Váš zájem o to, aby byla zachována nabídka gymnaziálního vzdělávání v těchto městech, obzvlášť když obě gymnázia 
mají dobrou pověst, dlouholetou tradici a také významné absolventy. Považuji však nyní za předčasné kalkulovat s bezpros-
tředním zrušením jednoho z uvedených gymnázií. Pokud bude v budoucnu docházet ke změnám v síti středních škol, tedy 
i gymnázií, ve Vašem regionu, takty se budou řešit podle jeho potřeb, možností a počtu absolventů základních škol. Samozřej-
mě vždy v součinnosti se školským úřadem, školou, jíž by se změna měla týkat, a představiteli příslušného města. 
Vážený pane starosto, vážím si toho, co Vy i pan starosta Chotěboře pro rozvoj školství ve svých městech děláte a přeji Vám 
hodně úspěchů v další práci. 

S pozdravem 
Mgi: Petr Roupec 



ÚZEMNÍ JEDNOTKY V EU 
V zemích Evropské unie se pro nejrůznější vzájemná porovnávání používá tzv. nomenklatura územních statistických jed-

notek NUTS (z francouzského NOMENCLATURE DES UNITÉS TERRITORIALES STATISTIQUE). Zásadní význam má 
jejich vymezení jak pro statistické potřeby EU, tak pro účely zařazení regionů různé úrovně pod jednotlivé cíle strukturální 
politiky EU. 

Řádově vyšší jednotky jsou tvořeny určitým počtem nižších jednotek. 
NUTS I je územní jednotkou velkých oblastí (zemí, makroregionů) státu. Například Rakousko se dělí na tři takové územní 

jednotky. 
NUTS II je jednotkanižší, obvykle odpovídá úrovni státního článku a průměrně má v EU 1,83 milionu obyvatel. Dne 26. 

10. 1998 přijala vláda ČR usnesení č. 707 o vymezení územních jednotek NUTS II, které ovšem podléhá schválení EU. Úro-
veň NUTS II tvoří podle návrhu celkem osm jednotek, které se skládají z 1 - 3 nových krajů (VÚSC) a mají mezi 1 a 1,664 mi-
lionu obyvatel. 

NUTS III je jednotkou vesměs odpovídající úrovni nejnižšího územně správního regionu státní správy. U menších států EU 
se pohybuje jejich velikost v počtu obyvatel mezi 200 - 400 tisíci. Tyto jednotky u nás odpovídají 14 novým krajům (vyšším 
územně správním celkům), které nabudou účinnosti k 1. 1. 2000. 

NUTS IV odpovídá zhruba úrovním našich okresů. 
NUTS V - jedná se o úroveň obcí. Tato definice odpovídá v ČR standardům EU, přestože má v ČR cca 30 % obcí méně jak 

200 trvale bydlících obyvatel. 
Regiony NUTS II a III mají přímou vazbu na strukturální fondy, podle nichž se vymezují regiony pro podporu cílů, kon-

krétně: 
Cíl 1 - podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů 
Cíl 2 - přeměna regionů nebo jejich částí, které jsou vážně ohroženy hospodářským úpadkem 
Cíl 3 - podpora rozvoje venkovských regionů 
Od roku 2000 bude ČR moci v rámci procesu přípravy na vstup do Evropské unie čerpat prostředky určené na realizaci tří 

tzv. předstrukturálních programů: 
SPP - Phare (přípravný program na strukturální fondy EU) 
ISPA (program na podporu infrastruktury a životního prostředí) 
SAPARD (program rozvoje zemědělství a venkova) 
Následné grafické znázornění uvádí zařazení našeho okresu: v NUTS III do kraje Jihlava a v NUTS II do územní jednotky 

Jihovýchod s krajem Brno. 
Snad nejdiskutovanější otázkou zůstává vytvoření územně samosprávných celků (VÚSC - NUTS III). 
Ti dříve narození vzpomínají na kraj Jihlava, kam náš okres - tehdy Ledeč nad Sázavou patřil. To bylo od roku 1949 do roku 

1960 (co se rozlohy týče, byl ledečský okres největším v republice). Poté Ledeč přestala být okresním městem a na "okres" se 
jezdilo do Havlíčkova Brodu, na "kraj" do Hradce Králové. 

Z ledečského okresu bylo "odstřiženo" Zručsko k okresu Kutná Hora, Dolnokralovicko k okresu Benešov a zbylé torzo se 
stalo periferií okresu Havlíčkův Brod. Nově vzniklý obvod okresu Havlíčkův Brod byl podřízen KNV Hradec Králové a tento 
stav trval až do roku 1990, kdy bylo krajské zřízení zrušeno. 

Dle vyjádření náměstkyně ministra vnitra paní Yvone Streckové z ledna letošního roku existují tři návrhy jak veřejnou sprá-
vu reformovat. Podotkla, že reformu veřejné správy nelze chápat pouze jako zřízení nových krajů, ale že jde o komplexnější 
proces, který mj. předpokládá zvýšení účinnosti veřejných financí. 

Jedna z variant uvádí i tzv. "malé okresy" kryjící se téměř s okresními městy fungujícími do roku 1960. Která varianta zví-
tězí, toť otázka. 

Ledečsko bude vždy na okraji jakéhokoliv budoucího územního celku. Jihlavský kraj je pro nás výzvou i nadějí. Uvidíme. 

Slávek Poborský 
místostarosta 

Pro objasnění funkce jednotlivých jedno-
tek chci zdůraznit, že NUTS II, v našem 
případě "Jihovýchod*' je pouze statistic-
kou jednotkou. Bez dalších útvarů státní 
správy i orgánů nejde tedy o jakési kraje 
či "nadkraje". 



PERPETUUM D V KOLEBCE BEATU 

Zleva Martin Och, Leoš Rosenkranz, Vlasta Raiil, David Pleva a Pavel Novák. 

Stále se hudebně zlepšující rocková formace Perpetuum D navštívila v březnu le-
tošního roku hlavní město anglického království - Londýn. A to nikoli jako turisté. 
Na podrobnosti jsem se zeptal Davida Plevy (1974), houslisty a člena skupiny. 

Davide Jakjste se o možnosti hrát v Londýně, v jednom z jeho klubů, položeném ve 
středu města, vlastně dozvěděli? 
Bylo to přes jednu naši známou, která žila dva roky v Londýně ave čtvrti, kde byd-
lela, se seznámila s majitelem klubu BULLandGATE na Kaventisch Town. Pusti-
la mu naši kazetu, jemu se naše muzika líbila a tak nás pozval. 

Jak probíhalo vlastní vystoupení? 
Vlastně to nebylo naše sólové vystoupení. Hrály tam s námi ještě tři londýnské ka-
pely. Každá skupina měla nejprve asi půlhodinovou zkoušku. (Musím podotknout, 
že u nás je to spíše ojedinělá záležitost a dělají to opravdu jen profesionální skupi-
ny). No a pak probíhalo samotné vystoupení. Každá kapela měla třičtvrtěhodinový 
blok. Měli jsme velice kvalitní konkurenci. 

Jaká byla reakce publika na vaše hraní? 
Samozřejmě, že pro ně bylo naše vystoupení velkým překvapením. Nestává se 
často, že by v Londýně vystupovaly amatérské skupiny z Cech. Výhodou pro nás 
bylo, že ostatní kapely tam měly své fanoušky, protože propagace příliš velká ne-
byla. (Prý to nemá v Londýně moc velkou cenu, protože takových klubů, kde jsme 
hráli, jsou tam desítky). Musím se ale pochlubit, že jsme měli také několik fanouš-
ků, převážně známých, kteří působí v Londýně. 

A t\mj nejsilnější mimohudební zážitek z týdenního putování po západní Evropě? 
Nejen mě, ale i ostatní kluky upoutaly londýnské památky, zejména TOWER 
BRIDGE, BUCKINGHAMSKÝ PALÁC atd. Mě osobně nejvíce zaujala obrazár-
na Národní galerie, kde jsem strávil tři hodiny. Měli jsme bohužel na podrobnou 
prohlídku města velmi málo času. 

Ještě na závěr: Co nového připravujete a 
kde vás můžeme uvidět a uslyšet? 

Plánujeme třetí ročník letního ledečské-
ho rockového festivalu a připravujeme 
materiál na naši první desku. Bohužel, 
zatím jsme nenašli sponzora, který by se 
nás ujal a náš projekt finančně podpořil. 
V Ledči nás můžete slyšet každý měsíc 
v rockovém klubu PRADELNA. 

Miloš Doležal 

z POLICEJNÍCH 
ZÁPISKŮ 

V obvodu místní policie způsobili řidi-
či v dubnu patnáct dopravních nehod. 
Naštěstí se jednalo jen o drobné karam-
boly. Jak vyplývá ze zpráv, na řidiče 
"leze jaro". Soustřeďují se na jiné objek-
ty, než jsou vozovka a značky. Nejčastěj-
ším přestupkem bylo nedání přednosti v 
jízdě. 

Samozřejmě ani lapkové nedávají po-
koj. Dobře připraveni byli ti, co vykradli 
garáž panu J. A. Ten tak z dobře zajiště-
ných pros tor přišel o motocykly 
YAMAHA 250 a SIMSON 51 a různé 
nářadí. Pachatel zatím neznámý, zato 
škoda ano - 160.000 Kč. 

Děti z letního tábora Letového provo-
zu Praha budou letos muset vstupovat do 
Sázavy bahýnkem. Přičinlivý poberta 
jim ukradl roštové schodiště. Snad proto, 
aby pražské děti poznaly romantiku pří-
rody. 

Také budoucí inteligenci na místním 
gymnáziu sužují krádeže v šatnách. Ztrá-
cejí se předměty, oblečení i peníze. Hlav-
ně aby tam nechal případné taháky k ma-
turitám. 

LINKA 150 
3. dubna '99 jednotka PS hasila 
požár po pálení klestí v lese u 
obce Kunemil. O dva dny později 
zapálil neznámý pachatel skládku 
na Ostojavce. Kromě jednotky PS 
byla u tohoto požáru přítomna 
paní Fotrova z odboru životního 
prostředí MÚ. 

14. dubna jednotka PS likvidovala 
olejovou skvrnu po dopravní ne-
hodě v obci Habrek. 

19. dubna zasahovala jednotka PS 
při dopravní nehodě ve Světlé n. 
Sázavou, kde provedla zajištění 
vozidel proti požáru a odklizení 
poškozených vozidel z vozovky. 

20. dubna opět zasahovala jed-
notka PS při havárii vozidla, zajis-
tila ho proti požáru a odklidila 
mimo vozovku. 

22. dubna hasiči na požádání 
otevřeli byt v ulici M. Majerové. 

24. dubna vypukl požár stohu slá-
my v obci Vlkanov. 

27. dubna vy je la ledečská 
jednotka PS k dopravní nehodě u 
Bojiště, kde zabezpečila vozidla 
proti požáru. U nehody byly dvě 
zraněné osoby, které hasiči 
pomáhali uložit do sanitky. 



— — ^ — Kozlí má nový zvon — — — 
První květen letošního roku byl pro věřící v nedalekém Kožlí významným dnem. Ve zdejším kostele byl vysvěcen nový 95 kg těž-

ký zvon pojmenovaný jménem Zdeněk. Jednalo se již o sedmý zvon. který byl pro tento kostel ulit. Až do velkého požáru v roce 
1868 zde byly tři zvony zasvěcené Bohu Otci Všemohoucímu a Panně Marii z roku 1520, svatému Janu Křtiteli z roku 1566 a zvon 
od konváře Jakuba z Vlašimi z roku 1609. Všechny se žárem ohně rozlily. Po deseti letech byl opět kostel opraven v novogotickém 
slohu. Na věž byly zavěšeny zvony, zasvěcené Svatému Kříži (ulitý v roce 1875), zvon zasvěcený Panně Marii z roku 1875 a malý 
zvon umíráček. Ten je v kostele dodnes. O oba větší přišel kostel v I. a II. světové válce. 

Po padesáti sedmi letech se tak dočkal kostel zásluhou rodiny Beladových z Kožlí nového zvonu. Nechali ho zhotovit na památku 
svého zemřelého syna Zdeňka. Po něm dostal také zvon jméno. Výzdobu zvonu navrhla akademická sochařka Květa Manoušková ze 
Zbraslavi. Odlil ho její syn Petr. 

Slavnostní svěcení provedl pomocný biskup z Hradce Králové, Mons. Josef Kajnek za asistence ledečského děkana Jana Srnského 
a Mons. Josefa Pospíšila ze Světlé nad Sázavou. Svěcení se zúčastnilo mnoho lidí z obce i okolí, kteří za krásného počasí přihlíželi 
slavnostnímu obřadu. 

Zvon byl zavěšen na věž kostela 11. května. 
František Pleva 

KULIČKY, HRA UPADAJÍCÍ V ZAPOMNĚNÍ 
Zatímco rodiče dnešních dětí četli ve škole Říhovu Honzíkovu cestu, kde hlavní hrdina prožívá svá dobrodružství s duhovou ku-

ličkou. dnešním dětem, vychovaným supermany, terminátory a hrami na počítačích, už oblíbená hra kuličky možná mnoho neříká. 
Snad ještě ty bouchací. kterými častují obyvatele sídliště v nejméně vhodné časy. 

Vidět zjara kluky sedící na bobku kolem důlku a cvrnkající kuličky je totiž podívaná málem stejně vzácná jako kuličky samé. 
I když se všeobecně tvrdí, že kuličky na hraní mizí z našich obchodů, mám pro Vás dobrou zprávu - v Ledči v hračkářství paní Ku-

něk" a "skleněnek". Je pravda, že cena je 
nejsou v krásně ušmudlaném textilním pyt-
jsou! 

krajích celé desítky, ale nejznámějšíje oby-
vzdálenosti na důlek kuličk}> a pak do důlku 
Hráči se dohodnou, o kolik kuliček budou 
lek. Tím se určí pořadí, v jakém budou hrá-
diilku. Začne ten, kdo má. nejvíc kuliček v 
poslední. Dále rozhoduje poloha kuliček 
blíž, má při cvrnkánípřednost. 

V druhé části se hráči pravidelně střídají a cvrnkají kuličky do důlku. Kdo do něj cvrnkne poslední kuličku, vyhrál a bere si všech-
ny kuličky, o něž se hrálo. 

K jaru patří i trocha nostalgie. Přečtěte si, jak líčí Josef Lada venkovské poměry před sto lety v knize Kronika mého života. "Jak-
mile na jaře slezl sníh, už jsme vyhledávali na výsluní vyhřátá místa a tam jsme se nedočkavě zouvali, abychom po dlouhé zimní 
době zase jednou užili běhání naboso. V zemi sotva trochu vyschlé jsme hloubili důlky, hráli o fazole a vyhřívali se na sluníčku". 

OK 

náškové jsou, a to hned v provedení "hlině-
desetinásobná oproti minulosti, že kuličky 
líčku, ale v igelitu. Důležité však je. že 

KULIČKY- ZÁKLADNÍ HRA: 
Kuličkových her byly zapsány v různých 
čejná hra, při níž hráči nejdřív házejí z jisté 
cvrnkají ty, které zůstaly ležet mimo něj. 
hrát a v jakém pořadí budou házet na dii-
či ve druhé části hry cvrnkat kuličky do 
důlku. Kdo jich tam má nejméně, cvrnká 
ležících mimo důlek. Kdo má kuličku nej-



MYSLIVCI A VEŘEJNOST 
Naprostá většina lidí je přesvědčena, že myslivost je druh zábavy a myslivci jsou lidé. kteří jsou svým způsobem nenormální, pro-

tože zabíjejí zvěř. Takto je to prezentováno neustále v různých médiích a hlavně z úst kdejakého manipulovaného rádoby ochránce 
zvířat, přírody atd. To je samozřejmě pohled velice zjednodušený a věcná diskuse na toto téma by zabrala celý obsah našich novin. 

V pravěku byl lov nezbytnou nutností pro obživu lidí. Posléze se stal výsadou šlechty - tenkrát se ještě o myslivosti nedalo mluvit. 
Tito lidé lovili pro ukrácení dlouhé chvíle bez ohledu na zásady chovu a lovu. Pokud někdo z vás navštívil zámek Konopiště, mohl se 
přesvědčit o tom. jak Ferdinand de Este doslova zvěř zabíjel. Statistiky mluví o tom. že tento panovník sám za jediný den postřílel 
několik desítek kusů zvěře. Později se začalo uvažovat o tom, že není možno jenom lovit, ale že je nutno zavést nějaká pravidla, aby 
byla dána možnost k zachování a reprodukci jednotlivých druhů zvěře. Tím byly dány základy myslivosti. Postupem času, tak jak se 
společnost utvářela, byla myslivost chápána sice jako zdroj ušlechtilé zábavy, ale i ochrany přírody. Byly vydávány zákony o mysli-
vosti. které byly stále zdokonalovány a hlavně měly za úkol postihovat danou situaci v přírodě. Ještě před několika lety byla naše 
myslivost na vysoké evropské úrovni. První negativní zlom přišel v padesátých letech s nástupem pesticidů a herbicidů používaných 
v zemědělství na ochranu polních kultur. Další ranou bylo rozorání mezí a nakonec nástup těžké mechanizace v zemědělství. Protože 
příroda neumí na tyto změny reagovat a protože se zásadně změnily životní podmínky pro zvěř. nastalo prudké snižování stavů. Vý-
sledkem je fakt, že třeba koroptev, která byla nejhojnější ze všech druhů, je dnes v situaci, že už měla být dávno zapsána v seznamu 
ohrožených živočichů. V některých oblastech se to dá říci o bažantu a zajíci. Dnes do těchto záležitostí mluví kdejaký neználek. Ak-
tivity různých ochranářských skupin prosazují nekompromisně svoje zájmy. Vzpomeňme třeba vypuštění rysů v Jeseníkách. Všich-
ni si dobře pamatujeme, s jakým halasem byla tato akce veřejnosti prezentována. Tito lidé tvrdí, že rys do přírody patří jako predátor. 
Zapomněli však, že se podmínky v přírodě natolik změnily, že tato šelma svoji původní funkci nezastává, ale že působí v současné 
době v mnoha případech jako škodná. To samé se týká i pernatých dravců. Zatím nemají komu "predátorovat". Protože není možné, 
aby se situace na našich polích a v lesích vrátila do doby zhruba před 35 lety, musíme všichni vycházet ze situace současné. Jiná cesta 
není. Další ranou pro naši faunu je povinné léčení lišek proti vzteklině. Pro ilustraci: V r. 1998 bylo odloveno na našem okrese 1100 
lišek, 300 zajíců a divocí bažanti téměř žádní. Jsou pořádány různé ozdravovací programy. Uměle odchovaná zvěř je vypouštěna do 
volné přírody a protože jí chybí přirozený ochranný instinkt, stane se snadnou kořistí lišek a pernatých dravců. 

Zatím se nedokážeme sjednotit v názoru jak dál. Pokud se nezmění zákon o myslivosti, který je vysloveně špatný, pokud budou 
jednotlivé ochranářské skupiny hájit tvrdě svoje zájmy a pokud se zvěř nestane kulturním majetkem státu, není šance, aby se situace 
změnila. Jen tak pro ilustraci uvedu příklad. Všichni víme o Stanici ochrany přírody v Pavlově. Původní záměr při zřizování byl ten. 
že zde budou odchovávány vydry a následně vypuštěny do lokalit, kde se původně vyskytovaly. Je fakt. že v době kdy tento program 
vznikal, byla vydra skutečně ohroženým živočichem. V současné době je situace taková, že na mnoha místech žádají rybáři o mož-
nost mimořádného odlovu. Takto se dá mluvit o jezcvci, kuně a pernatých dravcích. Jistě stojí za úvahu, zda takovéto, značným ná-
kladem udržované, zařízení má ještě svoje opodstatnění. 

Dalším nebezpečím pro myslivost jsou aktivity různých populárních lidí. Jistě znáte pořad, který v televizi uvádí paní Marta Kubi-
šová. Ta nemá pro myslivce jiné pojmenování než zabijáci. Proč? Protože chráníme naši zvěř před pytlačícími psy a kočkami? Cho-
váme se a jednáme podle zákona. Je zajímavé, že se vždycky najde nějaký zamindrákovaný rádoby odborník, který tuto dámu pod-
poří. Před časem jsme pozvali paní Kubišovou na naše myslivecké sezení s tím. že si ujasníme názory. Přestože nám to několikrát 
slíbila, nikdy nepřijela. Jsem přesvědčen, a nejenom já. že se paní Marta Kubišová nepotřebuje takovýmto způsobem zviditelňovat. 

Je jaro a s jarem přichází do naší přírody nový život. V zimě jsme se starali o to. aby zvěř přežila a nyní budeme dělat všechno pro 
to. aby i v současných ztížených podmínkách mohla nerušeně vychovávat svá mláďata. O tom. že to nemá v našich podmínkách jed-
noduché. svědčí tento příklad. 9. 3. t. r. jsme zneškodnili dva psy. kteří strhli srnce, jehož chovná hodnota představuje několik tisíc 
korun. Samozřejmě, že toto sdělíme paní 
Kubišové i s fotografiemi. Věříme, že v 
sobě najde dost vnitřní síly a morálky a 
tento případ zveřejní ve svém pořadu. 

Vážení přátelé, milujte přírodu. Ta má 
svoje neměnné zákony. Pokud si myslíte, 
že něco není v pořádku, pak věřte, že za 
všechno můžeme my lidé. V současné 
době je proti nám. myslivcům, vedena ze 
strany médií doslova nenávistná kampaň. 
Věříme, že tuto situaci zvládneme a že se 
nám podaří zachovat pro příští generace 
alespoň to. co v naší přírodě ještě zbylo. 

Jan Fulín 

Ž I J Í M E Z I N Á M I 
Každý Člověk se narodí s určitými 

schopnostmi a talentem k něčemu jiné-
mu. Je to pro nás velké štěstí, protože by 
to byla velká nuda. kdybychom byli 
všichni ve všem stejní. 

A čím vyniká dnešní žena. se kterou 
Vás chci nyní seznámit? Je to příjemná 
mladá žena. která již od dětství propadla 
kráse květin. Které byla vždy přírodově-
da životním koníčkem a nebylo proto 
divu. že již ve škole vyhrála nejednu pří-
rodovědnou soutěž. 

Jedná se o paní Danu Šimonovou, 
která na náměstí v Ledči nad Sáza-
vou prodává živé i suché květiny. Z 
těch druhých tvoří krásná umělecká 
díla. ať to je kytice, či jen malá ky-
tička do vázy, nebo dekorativní ba-
revné květinové obrazy. Každý ob-
r a z , a l e i j i n é v ý r o b k y , j s o u 
umělecká díla. Čiší z nich cit a láska 
k exotickým rostlinám. Vyzařuje z 
nich duševní klid a mír. který má 
paní Dana v duši. 

Dle pořekadla "vrána k vráně sedá" na-
šla si slečna Dana svého Miroslava 
a protože i on má umělecké sklony a na-
víc velice šikovné ruce. společně oba 
tvoří a vyrábí tyto překrásné květinové 
dekorace, společně vychovávají svého 
syna. společně prodávají svým spoluob-
čanům Ledče nad Sázavou překrásné su-
venýry a dárkové předměty. A tímto 
vlastně šíří popularitu našeho města dale-
ko i za hranice města a okresu. Patří jim 
za to dík. 

Daniela Geherová 



ČERVENA HLÍNA PATŘILA DUDÁK TEAMU 
Červená Hlína, tak se jmenuje velehora v osadě Všenory u Prahy, kde si dala dosta-

veníčko sjezdařská elita z celé republiky, v podobě velmi povedených závodů. 
Na trati postavené vícemistrem Evropy v duál slalomu Františkem Mrázkem si při-

jeli změřit síly i Ledečtí sjezdaři v této sestavě: junioři Ivo Caska, Jan Uher, Jan 
Vlastník, muži Roman Vlastník, Petr Caska, Vladimír Dudák, Zbyněk Stejskal, za 
veteránskou kategorii hájil barvy klubu nestárnoucí Vladimír Dudák senior. Svými 
výsledky udělali radost sponzorům (rodičům. Jízd. kolům, DSD) především junioři, 
když Ivo Caska dojel na vynikající 3. příčce, Jan Uher 8. a Jan Vlastník 10. V letošní 
sezoně jsou to již druhé závody, odkud mladíci přivezli medaile a zamíchali tak pořa-
dím některým neohroženým stálicím. Tyto výsledky by mohly být dobrou předzvěstí 
před nastávajícími pohárovými závody, navíc každé další zúčastněné závody jsou vý-
bornou zkušeností a možností dalšího zlepšování se. S tím také souvisí plánovaná účast 
Ivo Casky a Jana Uhra na Světovém poháru konaném ve slovinském Mariboru (5.-6. 
6. '99), kde budou moci změřit síly s nejlepšími sjezdaři celého světa. 

Zdejší veřejnost může nadějné mladíky zhlédnout na již tradičních závodech 
v Habreku (předpokládaný termín 7. srpen), kde budou ještě divácky atraktivnější 
úseky než v předchozích letech. 

Samozřejmě, že žádný sport se neobejde bez sponzorství, proto jsou výsledky těchto 
mladých závodníků určitou výzvou pro některé již kontaktované, ale i další potencio-
nální sponzory. Závodníci Vysočina bike klubu se již minulý rok objevovali poměrně 
často na televizních obrazovkách, novinách, různých předváděcích akcích, a jsou proto 
vhodnou reklamní investicí. A pokud jejich výkonnost, podle předem jmenovaných 
předpokladů, dále poroste, bude úměrně stoupat zájem a pozornost všech médií. 

Petr Caska 
Vysočina bike klub - Dudák team 

Vysočina bike klub - Dudák team, sestava, která se letos zúčastnila závodil 8. 3. '99 
v Peci pod Sněžkou. Zleva: Jan Uher - 4. místo junioři, Petr Caska - 8. místo muži, Ivo 
Caska - 3. místo junioři, Roman Vlastník -13. místo muži, Jan Vlastník-8. místo junio-
ři. 

POUTĚ V ROCE 1999 
Vilémovice- 16. 5.(14.30) 
Nezdín - 23. 5.(10.30) 
Sačany - 27. 6.(14.30) 
Ledeč n. S. - 4. 7. (9.00 a 18.00) 
Dobrovítova Lhota - 4. 7. 
Křížová Studánka -1 .8 . 
Číhošť- 15. 8.(10.30) 
Kožlí-8. 8. (14.30) 
Hněvkovice - 29. 8. (10.30) 
Chřenovice - 3. 10. (7.30) 
Údaje v závorkách jsou časy 
bohoslužeb. 

TANEČNÍ OBOR ZUŠ 
Od 1. září 1999 chystá zdejší základní 
umělecká škola otevření třídy taneč-
ního oboru pro děti od 7 do 14 let. Vý-
uka bude probíhat lx týdně 2 vyučo-
vací hodiny. 

Rodiče mohou 1 \ 
své děti přihlásit 
do 11. června ImtďSS^ĚĚ 
1999 na ^ ^ M 
ředitelství ZUŠ v 
Ledči nad Sáz.. \ j ř M 
tel. č. 0452/2239. * ^ Y • 

NA STVOŘIDLECH 
SE ZÁVODILO 

O Velikonocích se Stvořidla přizdobila 
brankami. Ledečští vodní slalomáři 
chystali závody. Za týden - 10. - 11. 4. se 
brankami proplétali vodáci z celé repub-
liky. Sobotní závod se obzvlášť vydařil. 
Jezdilo se za krásného slunečného poča-
sí. Pořadatelé cítili zadostiučinění za loň-
ské odvolané závody. V neděli byly již 
problémy se stále klesající vodou. Trať se 
musela několikrát upravovat. Ale přesto 
se závod podařil. Celkem se zúčastnilo 
150 lodí ze 37 oddílů ČR. Výsledky se 
vyhlašovaly celkově za oba dny. Vítězo-
vé jednotlivých kategorií: 
Kl David Raab. USK Praha 
C2 Svačina Pavel, Svačina Petr, USK 
Praha 
Kl ž Semerádová Vanda. Dukla Brandýs 
C1 Kvapil Martin, Slavie K. Vary 

Pořádání těchto závodů je dost nároč-
né. Jen stavba trati zabere dva dny. Veš-
kerý materiál potřebný k zajištění závodů 
nám do Stvořidel dopravila firma 
ŠVEMA v. o. s. Ledeč. 

Spolupořadatelem závodů je Dům dětí 
Centrum. Zabezpečuje startovní čísla, 
startovní a výsledkové listiny, počítač na 
zpracování výsledků. Finanční podporu 
poskytl MěÚ Ledeč n. S. Věcné ceny vě-
noval EST a. s. Ledeč n. S.. Sklárny Svět-
lá n. S., Ceasar Crystal Josefodol a Huť 
JAKUB Tasice. Těsto na oblíbený bram-
borák nám připravili pracovníci závodní 
kuchyně Kovoťiniše. 

Ke zdárnému průběhu závodů přispí-
vají již podruhé České dráhy zapůjčením 
svého rekreačního střediska ve Stvořid-
lech. Je to neocenitelné zvláště při špat-
ném počasí. Závodníci i rozhodčí si mo-
hou odpočinout a občerstvit se v teple 
pod střechou. 

Všem. kdo se podílejí na uspořádání 
závodů, patří poděkování. Za přispění a 
pomoci sponzorů se může v blízkosti na-
šeho města konat sportovní akce celostát-
ního významu. 

Ještě jednou všem děkujeme a věříme, 
že nám zachovají přízeň i v příštím roce. 

Jana Peřinová 
předseda VO - slalom 

TJ Kovofiniš 

PRODÁM ŠKOI>A 
1203 COM, r. v. 1984 

po celkové GO 
motoru i karosérie 

CENA 35.000,-Kč 

Informace na telefonu: 
0452/621656 



BILANCOVANÍ LEDECSKYCH 
ZAHRÁDKÁŘŮ 

Koncem března pořádala ZO ČZS v Ledči nad Sázavou výroční schůzi. Ze zprávy 
o činnosti jsem pro čtenáře Ledečských novin vybral několik údajů. 
Základní organizace má v současné dobč 269 registrovaných členů, pomér podle jed-
notlivých osad je následující: Žižkov 1-50 členů, Žižkov II - 48, Barborka - 73. Zoufal-
ka - 7, Přídomkáři - 91. 
Žižkov I se v minulosti trochu potýkal se včasným vyrovnáním za příspěvky i elektric-
kou energii, letošního rokuje však všechno v pořádku. Otázkou zůstává restituční říze-
ní. které je v současné době na rozhodnutí pozemkového úřadu. 
Žižkov II - základní výhodou této osady je, že hospodaří na svém pozemku, tudíž ji ne-
trápí problémy, které mají ostatní. I když si své povinnosti vůči základní organizaci 
plní dobře, neškodila by větší komunikativnost ve vztahu ke společným akcím. 
Na velmi dobré úrovni je osada Barborka. Obava je spíše s udržením členské základny, 
jednoduše řečeno, kdo by měl zájem o uvolněné zahrádky, které postupně přibývají, 
nechť se obrátí na jednatele kolonie. 
Zoufalka - ačkoli je to nejmenší organizovaná skupina, dá se říci, že je nejaktivnější. 
Zásluhu na tom mají zejména ing. Jeníček a př. Lebeda s manželkou. Jedná se hlavně 
o organizování výstav, zájezdů a u brigádnické činnosti na moštárně. Dobře komuniku-
jí se svým okolím a dovedou pro tyto akce získat sousedy. 
Vzhledem k tomu, že minulý rok byla poměrně dobrá úroda ovoce, veřejnost ocenila 
provoz místní moštárny. Díky tomu, že pan Dundáček udržuje zařízení v dobrém stavu, 
byli uspokojeni všichni zájemci o moštování. Za pět sobot provozu bylo vymoštováno 
12.000 litrů moštu. Získané finanční prostředky budou použity na údržbu moštárny. 
O dobré práci základní organizace svědčí i ocenění dvou jejich členů od oblastního vý-
boru organizace v Havlíčkově Brodě. Bylo to ocenění III. stupně pro pány - Dundáčka 
a Nejedlého. 
Celkově byl uplynulý rok pro zahrádkáře příznivý. Nelze si přát nic jiného, než aby 
všem sloužilo zdraví a mohli se těšit ze svého hobby - práce na zahrádce. 

Jaroslav Zápotočný 

OZNÁMENI 
O ZMĚNĚ 

TRŽNÍCH DNŮ 
na Husově náměstí 

v Ledči nad Sázavou 
Městská rada v Ledči nad Sázavou 
schválila na svém zasedání dne 
7. dubna 1999 změnu tržních dnů 
v prostoru Husova náměstí s platností 
od 1. června 1999. a to takto: 
pro veškerý sortiment: 
středa od 7.00 do 17.00 hod. 
sobota od 7.00 do 12.00 hod. 
ovoce a zelenina: 
pondělí od 7.00 do 17.00 hod. 
středa od 7.00 do 17.00 hod. 
pátek od 7.00 do 17.00 hod. 
sobota od 7.00 do 12.00 hod. 

iFDFčMý M / H / f é r / č 

frjtsr/t 
Městský úřad a Centrum DDM v Ledči 
nad Sázavou vyhlašují tradiční soutěž ve 
zpěvu pro žáky od šesti do patnácti let, 
tentokrát poprvé o cenu starosty Ledče 
nad Sázavou, kterou obdrží vítěz hlavní 
kategorie (viz propozice soutěže). 

Ledečský slavíček se koná v sobotu 
5. června od 9.00 hodin v sále DDM. 

Vítáni budou všichni "dobře naladění 
slavíčci", kteří rádi zpívají pro svou ra-
dost i potěšení ostatních. Bude to i Váš 
příspěvek ke Dni hudby, který se koná 
právě v červnu. 
Přihlášky se přijímají v Centru DDM na 
Husově náměstí v Ledči n. S. 

OK 

NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 
Statistika k 30. dubnu 1999 

Mikroregion celkem muži ženy MN Počet Počet uch 
%VŠP voln. míst na l VM 

Havlíčkův Brod 1216 521 695 6.43 148 8,22 
Chotěboř 722 301 421 6,65 48 15.04 
Ledeč n. S. 340 117 223 6.75 66 5.15 
Světlá n. S. 274 105 169 5.33 28 9.79 
Golčúv Jeníkov 211 84 127 10.00 14 15.07 
Přibyslav 171 69 102 5,63 9 19.00 
VM mimo okres 0 62 

CELKEM 2934 1197 1737 6.51 375 7.82 



OSUDY POLITICKÝCH 
VĚZŇŮ 

HAVLÍČKOBRODSKA 
1 9 4 8 - 1 9 8 9 

je název knihy, kterou vydává v polo-
vině května t. r. Konfederace politických 
vězňů v Havlíčkově Brodě. Jedná se 
o dokument nalezených soudních přípa-
dů občanů našeho okresu, kteří byli tehdy 
v době trvání komunistického režimu 
souzeni soudem v Havlíčkově Brodě, 
v Chotěboři, Ledči nad Sázavou, Jihlavě. 
Pardubicích, v Praze i jinde a byli po roce 
1989 plně rehabilitováni s uznáním jako 
vězni političtí. Jedná se tedy i o zeměděl-
ce souzené např. za nedodávky s násled-
ným vězněním. Tento zajímavý doku-
ment přinášející pohled hlavně na léta 
padesátá bude v prodeji od 15. května t. r. 
v těchto prodejnách: 
Knihkupectví Vysočina (Petr Novotný) 
Havlíčkovo nám. 180, Havlíčkův Brod -
tel.: 0451/424540 
Knihkupectví (J. a M. Šafránek) nám. T. 
G. Masaryka 319, Chotěboř, tel.: 
0453/2020 
Knihkupectví Luna (Kreibich Jaroši.). 
Havlíčkova ul. 3305, Havl. Brod, tel.: 
0451/23726 
Knihkupectví (M. Bedrníčková) ul. Ná-
dražní 6. Světlán. S., tel.: 0451/52477 
Papír - kniha. Husovo nám. 9, Ledeč nad 
Sázavou, tel.: 0452/2216 
Knihkupectví. Bechyňovo nám. 58. Při-
byslav 
Knihkupectví Luna (Kreibich Jar.), nám. 
T. G. Masaryka 102. Golčův Jeníkov. 
tel.:0451/442124 
- tato prodejna v Golčově Jeníkově 
ochotně zašle knihu na dobírku. 

U všech jmenovaných prodejců je 
možno knihu si zamluvit předem. 

Za to. že upozorníte své příbuzné, přá-
tele i sousedy na existenci této knihy 
Vám upřímně děkuje Konfederace polit, 
vězňů v Havlíčkově Brodě. 

STALO SE ROKU... 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
17. 5. Prokšová Jana, 28. října 549 
17. 5. Rýdlová Marie, Havlíčkova 582 
25. 5. Knížáková Jitka, M. Majerové 940 
27. 5. Fotrová Marie, P. Bezruce 1159 
30. 5. Rajdlová Anna, Habrecká 808 
30. 5. Sekotová Růžena, 5. května 1252 
75. narozeniny 
1.5. Vohlmut Bohuslav, Soubor 6 
15. 5. Zadražil Jiří, Poštovní 583 
17. 5. Kroužková Jiřina, 28. října 772 
21.5. Březina Antonín, Zahrádecká 913 
25. 5. Wasserbauerová Ludmila, Na Skalce 447 
27. 5. Rýdl Antonín, Zahradní 943 
80. narozeniny 
3. 5. Kočová Růžena, Hlaváčova 554 
24. 5. Vohlmut Jaroslav, Vrbka 35 
85. narozeniny 
25. 5. Vondroušová Marie, Poděbradova 429 
96. narozeniny 
23. 5. Mašinová Anna, 5. května 1202 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pro-
žití dalších dnů Vašeho života ve zdraví a spoko-
jenosti. 
NAROZENI: 
2. 4. Matěj Drápela, Stínadla 1064 
7. 4. Markéta Králíková, Zahradní 1071 
26. 4. Tereza Brabcová, Vrbka 15 
Váženi rodiče, s radostí vítáme narození Vašeho 
děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůstalo ve 
zdraví a k všeobecné radosti. 
SVATBY: 
17. 4. Romana Janáková, Ledeč n. S. 411 

Zdeněk Barták, Světlá n. S. 88 
17. 4. Petra Jiráková, Číhošť 31 

Pavel Jelínek, Dolní Prosíčka 21 
17. 4. Markéta Kadlecová, Ovesná Lhota 14 

Pavel Brož, Ledeč n. S. 995 
24. 4. Lenka Pavelková, Kynice 8 

Josef Petr, Nasavrky, Olšinkv 19 
Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 
ZEMŘELÍ: 
26. 3. Svoboda Oldřich (1924), Partyzánská 822 
30. 3. Ing. Zdeněk Kohout (1951). Zahrádecká 

905 
1. 4. Starosta Richard (1932), Partyzánská 466 
2. 4. Šotolová Alena (1932), Haškova 573 
11.4. Laga František (1928), Zd. Fibicha 676 
18. 4. Holenda Jaroslav (1933), Habrek 39 
21.4. Jelínek Jaroslav (1922), 5. května 480 
22. 4. Novák Vladimír (1927), Haškova 570 
26. 4. KočaJosef(1915), Hlaváčova 554 

PROGRAM KINA - červen 1999 
1.6., 20.00 
DOBRÝ WILLHUNTING 

Romantické drama 
3.6., 20.00 
NEBÁT SE A NAKRÁST 

Česká filmová komedie 
5.6., 17.30 

PRINC EGYPTSKÝ 

Barevný animovaný film v 
8 .6., 2 0 . 0 0 
ZAŘÍKÁVAČ KONÍ 

Romantický milostný příběh 
10.6., 17.30,20.00 
PELÍŠKY 

Premiéra české filmové komedie 
12. 6., 20.00 
PŘÍSTAV NADĚJE 

Milostný příběh 
15.6,17.30 

ŽIVOT BROUKA 

Skvělý rodinný animovaný film 
17.6,20.00 
7 LET V TIBETU 

Příběh rakouského horolezce ze zajateckého 
tábora v Himalájích 
19.6., 20.00 
PSYCHO 

Premiéra amerického filmu 
22. 6., 20.00 

MAGICKÁ POSEDLOST 

Černá komedie 
24. 6., 20.00 
LÁSKA NA JEDNU NOC 

Milostný příběh 
26. 6., 20.00 
SEZNAMTE SE, JOE BLACK 

Milostná filmová komedie 
29. 6., 20.00 
LÁSKA PŘES 

INTERNET 

Úspěšný film USA 

1874 
Vyhořela dolnímu mlynáři Josefu Bárto-
vi stodola, hraničící se zahradou domu 
čp. 52. 
1879 
Na jaře bylo vysázeno patnáct lip okolo 
cesty v Hrnčířské ulici, dále byl vysazen 
živý plot okolo zahrazeného prostranství 
za školou. V dubnu byl založen borový 
les na obecním pozemku zvaném "Bá-
bovky", za lesního správce pana Fidly z 
čp. 239. 
1929 
7. května byly zavedeny obecní dávky ze 
spotřeby elektrické energie, z používa-
ných místností, z her v karty a z nápojů. 
Byl opraven kostel Svaté Trojice na hřbi-
tově, uvnitř vymalován a zvenku opatřen 
břizolitovou omítkou. Náklad celkem 11 
719 Kč. 

1949 
Došlo k rozšíření volného obchodu v na-
šem městě. Volným prodejem kávy a čaje 
se pochlubila prodejna Rozvoj (čp. 9). 
Koncem roku pak byla distribuční síť ve 
městě rozšířena otevřením obchodu 
Nový byt, který byl zřízen v bývalém 
střižním obchodě paní Kosové (čp. 142). 
V polesí Háj se zdržoval párek jestřábů, 
který působil značné škody na lesní zvěři 
a také drůbeži v okolních zemědělských 
usedlostech. Velkým zjevem byl ve zdej-
ším polesí i výskyt pěti volavek. Na Stvo-
řidlech byl v tomto roce vídán na lovu 
krásný exemplář říčního orla. 
Město prochází mohutnou výstavbou. 
Předně pokračuje budování textilky (řyo-
vofiniš). 9. května bylo započato s ná-
stavbou II. patra na ONV (poliklinika) a 
přístavbou zadního traktu. (Stavba pů-

vodní budovy okresního úřadu započala 
v roce 1929). Prudké deště tu způsobily 
koncem května, díky otevřené střeše, 
značné škody. Velkým pomocníkem na 
stavbě byl stožárový plošinový výtah o 
nosnosti 300 kg. 
25. květen byl radostný pro učně, kteří si 
uspíšili stavbu první budovy učňovského 
domova, které se budovalo na místě bý-
valé městské tržnice v Koželské ulici. Po 
dohotovení první budovy pokračovaly 
hned práce na stavbě druhé internátní bu-
dovy, která byla ještě do konce roku za-
střešena. 
1959 
4. května byla otevřena v "jedenáctilet-
ce" lidová hvězdárna. Zásluhu na vybu-
dování měl učitel Boleslav Tecl. Pro 
hvězdárnu byla upravena otáčivá kopule 
a rekonstruován zrcadlový dalekohled. 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky představují názory 
a postoje pisatelů. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/2210-2. Odpovědný radaktor: Kubát O., foto: F, Pleva. Registrováno na 
OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, s.r.o. 


