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TRŽNICE OPĚT V PROVOZU 

Od konce září, konkrétně od středy 
29. září, je opět v provozu nově vy-

budovaná městská tržnice v prostoru 
místního kina. 

Provoz je dle tržního řádu denně, 
tj. v pondělí až pátek v době 

od 7 do 17 hodin, 
v sobotu od 7 do 12 hodin. 
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P R I P R A V Y Z A H A J E N Y 
Jistě se mnohým z vás při pohledu na uvedený snímek vybaví situace, kdy na ledeč-

ském mostě omezovalo průchodnost speciální vozidlo. Důvod byl ten, že byla prová-
děna obhlídka nosných částí mostu evidenčního čísla 130-009 přes řeku Sázavu na sil-
nici 11/130 v Ledči nad Sázavou. Tento diagnostický průzkum byl prováděn pro 
projekční kacelář PRIS s. r. o. z Brna a byl objednán Ředitelstvím silnic a dálnic CR, 
správa Pardubice, jako podklad pro připravovanou opravu a rozšíření tohoto objektu. 

Provedená diagnostika konstatuje havarijní stav příslušenství mostu, uspokojivý 
stav spodní stavby a s ohledem na stav izolace a dilatačních závěrů špatný stav nosné 
konstrukce. Závěry diagnostického průzkumu vedou k jednoznačné nutnosti částečné 
opravy spodní stavby, částečně nosné konstrukce a veškerého příslušenství mostu. 
Správa konstatuje, že vlastní sanaci objektu je nutno provést v co nejkratší době, jeli-
kož zejména stav příslušenství způsobuje jeho rychlé chátrání, které by vedlo v brzké 
době k nutné rekonstrukci celého objektu. Oprava tohoto mostního objektu musí probí-
hat za vyloučeného provozu. 

Vedení města však netrápí jen situace a stav mostu, ale též i velmi nedobrý stav prů-
jezdní komunikace 11/130 (dříve I /18) v úseku vnitřního města. Z toho důvodu jsem 
spolu se svým zástupcem panem Poborským navštívil Ředitelství silnic a dálnic v Par-
dubicích dne 16. 9. s cílem urychlit celkové řešení špatného stavu. Jednání s paní Lon-
govou bylo z jej í strany pojato vstřícně a odjížděli j sme se stanoveným termínem na 
výběr staveniště, který byl stanoven na 23. 9. Toto jednání již proběhlo za účasti dal-
ších účastníků řízení, a to za Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod ředitele ing. Droz-
da a pana Tejkala, za VaK Havlíčkův Brod byl účasten technický náměstek ing. Samek 
a paní Bakešová za referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Havlíč-
kův Brod. Najednání byly dohodnuty tyto zadávací parametry pro projektové řešení: 
a) Rekonstrukce a rozšíření mostního objektu na průjezdní šíři 9,5 metrů s oboustran-

nými chodníky v šíři max. 2 metry. 
b) Součástí rekonstrukce silnice 11/130 bude rekonstrukce průtahu od mostu po výjezd 

z náměstí ve směru na Hněvkovice, na druhém břehu bude provedena oprava komu-
nikace od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Pivovarská. 

c) Součástí projektového řešení bude úprava parkovacích ploch a chodníků na ná-
městí, jejichž investorem bude Město Ledeč nad Sázavou. 

d) V souběhu s rekonstrukcí silnic proběhne rekonstrukce kanalizací a vodovodů v in-
vestorství VaK Havlíčkův Brod. 

e) Při rekonstrukci bude pamatováno i na uložení potrubí pro plynofikaci města, kde 
investorem bude Privátní česká plynárenská a. s. Praha. 

f) Z důvodu vyloučeného provozu při opravě mostu bylo vytypováno místo pro umís-
tění mostního provizoria, a to v prostoru prodloužení ulice Sázavská - Tyršovo ná-
břeží. Část provozu od Kutné Hory bude vedena ulicí Na Žižkově. 
Přejme si, aby záměry výše uvedené byly co nejdříve realizovány. Najednání , které 

se uskutečnilo, byl vysloven předpoklad zahájení v roce 2001. 
Karel Urban, starosta města 

KONCEM ZAŘI byl ve zvonařské dílně 
Manouškových ve Zbraslavi připraven 
k odlití první ze dvou zvonů pro ledečský 
kostel sv. Petra a Pavla. Vlastní odlití 
zvonů bude provedeno v říjnu a jejich 
slavnostní vysvěcení v Ledči je plánová-
no na druhou polovinu listopadu. 

MELODIE MÁ CD A MC 
Jedna z nejpopulárnějších kapel v širo-
kém okolí - MELODIE se konečně doč-
kala kazety a cédéčka. Sedmnáct oblíbe-
n ý c h s k l a d e b j i s t ě p o t ě š í v š e c h n y 
příznivce této kapely a v mnohých přípa-
dech to bude jistě i vítaný dárek k blíží-
cím se svátkům vánočním. 

IPOZOR! 
31. října se mění čas. V tento den budeme 
o hodinu déle spát. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
Ze zasedání Městského zastupitelstva 
v Ledči nad Sázavou konaného dne 15. 
září 1999 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou bere na vědomí informaci sta-
rosty města pana Karla Urbana o jed-
nání obyvatel domu čp. 32 v Obrvani 
s právníkem Dr. Romanem Bláhou za 
přítomnosti zástupců města ve věci 
možnosti užívání přístupové cesty 
k této nemovitosti přes pozemky pana 
Bobka. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou projednalo návrh změn rozpočtu 
na rok 1999 a tento schvaluje. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou projednalo podle ustanovení 
§ 36 odst. 1, písmeno n) zákona ČNR 
367/1999 Sb. O obcích, ve znění poz-
dějších změn a předpisů a podle § 26 
a následujících, zákona č. 50/1976 Sb. 
o územním plánování a stavebním 
řádu, a schvaluje změnu UPSU Ledeč 
nad Sázavou, která spočívá ve změně 
plochy čistého bydlení na plochu smí-
šeného bydlení na pozemcích pare. 
č. 2023/1, 2023/2, 2024/1, 2024/3, 
2024/4, 2024/5 a 2061/4 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou v lokalitě Na Žižkově -
Poděbradova. V území jsou přípustné 
objekty podnikatelských aktivit, které 
nenaruší životní prostředí. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schvaluje odprodej části pozem-
ku parc.č. 889/2 v lokalitě Nad interná-
tem v rozsahu cca 500 m2 (bude upřes-
něno geom. plánem) panu Kamilu 
Prischingovi, Nad internátem 1160, 
Ledeč nad Sázavou, za cenu 75,-
Kč/m2. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schvaluje odprodej části pozem-
ku pare. č. 2070/7 v k.ú. Ledeč nad Sá-
z a v o u - celkem 3 m2 ost. komunikace -
pro manžele Bínovy, Na Rámech 800, 
Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 
100,- Kč/m2. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schvaluje odprodej části pozem-
ku pare. č. 1622 v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou v lokalitě ulice Koželské (nad pro-
vozem firmy INTEX) v rozsahu cca 
2500 m2 (upřesní geom. plán) pro 
OVD Jednota Havlíčkův Brod za před-
pokladu, že do dvou let od uzavření 
smlouvy dojde k zahájení stavby pro-
dejny COOP Diskont. V opačném pří-
padě bude pozemek vrácen městu k od-
koupení za stejnou cenu. Navrhovaná 
cena 100,- Kč/m2. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schvaluje odkoupení pozemků 
pare. č. 899PK o výměře 390 m2 a pare. 

č. 900 o výměře 922 m2, oba v k.ú. Le-
deč nad Sázavou od spoluvlastníků p. 
Karla Tyla, Boleslavská 366, Bakov 
nad Jizerou, pí Květoslavy Vávrové, 
Mlýnská 145, Ledeč nad Sázavou a p. 
Michala Peťáka, Haškova 568, Ledeč 
nad Sázavou, pokud cena nepřesáhne 
20,- Kč/m2, s tím, že spoluvlastníci po-
nesou (uhradí) veškeré náklady s pře-
vodem související. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schvaluje odkoupení části po-
zemku pare. č. 1965PK díl "a" o výmě-
ře 141 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
v lokalitě ulice Údolní (u trafostanice) 
od spoluvlastníků: Ing. Vojtěcha Ker-
harta, Hřibská4, Praha 10, pí Blanky 
Kovaříkové, Rešovská 494/16, Praha 
8 a pí Jitky Šmídové, Černého 515, 
Praha 8 za dohodnutou cenu 70,-
Kč/m2. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schvaluje odkoupení pozemku 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou pare . 
č. 1631/52 o výměře 78 m2 od OkÚ 
Havlíčkův Brod bezplatně nebo za 
cenu dle znaleckého posudku. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schvaluje poskytnutí slevy na-
bídkové ceny bytu ve výši 10 % nájem-
níkům bytu domu čp. 603 v Haškově 
ulici v Ledči nad Sázavou vzhledem 
k tomu, že není možný prodej bytu 
č. 2 z důvodu soudní výpovědi, a nebu-
de dosaženo 100% prodejnosti (dle do-
plňku "Pravidel pro prodej bytů" 
schváleného MZ dne 26.5.1999). 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schvaluje poskytnutí dotace ve 
výši 15.000,- Kč K-Centru FOKUS 
VYSOČINA, 5. května čp. 356, Hav-
líčkův Brod, na protidrogovou preven-
ci města Ledeč nad Sázavou. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou schvaluje změnu usnesení MZ 
ze dne 26. října 1998 z původního zá-
měru odkoupit 25% podíl ve společ-
nosti FINZA s.r.o. Ledeč nad Sázavou, 
která je 100% vlastníkem ledečského 
hradu, na záměr odkoupit většinový 
podíl v této společnosti. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou ukládá tajemníkovi MěU pí Jiři-
ně Kubistově vpracovat do darovací 
smlouvy o poskytnutí dotace na proti-
drogovou prevenci města Ledeč nad 
Sázavou pro K-Cent rum F O K U S 
-VYSOČINA Havlíčkův Brod požada-
vek na uskutečnění besedy s rodiči dětí 
rizikového věku z drogami ohroženého 
okruhu. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou ukládá zástupci starosty p. Jaro-

slavu Poborskému svolat odbornou 
skupinu pro stanovení priorit města 
v 2. polovině října t.r. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou ukládá starostovi města p. Karlu 
Urbanovi jednat se společností Finza 
s.r.o. Ledeč nad Sázavou o možnosti 
a podmínkách odkoupení podílu této 
společnosti. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou neschvaluje směnu pozemku 
pare. č. 2221/5 ost. komunikace o vý-
měře 141 m2 za část pozemku pare. 
č. 97/1 - zahrada mezi p. Jiřím Mál-
kem, Haškova ul. 605, Ledeč nad Sá-
zavou a Městem Ledeč nad Sázavou. 

• Městské zastupitelstvo v Ledči nad Sá-
zavou odložilo rozhodnutí týkající se 
Seznamu priorit a investičních akcí na 
rok 2000 a rozhodnutí o bodech 3.1. 
a 3.2. Seznamu priorit a investičních 
akcí roku 1999 na příští zasedání měst-
ského zastupitelstva. 

Ze zasedání Městské rady v Ledči nad 
Sázavou dne 15. září 1999 

• Městská rada schválila prodloužení 
podnájmu bytu č. 16, Stínadla čp. 
1047, Ledeč nad Sázavou, jehož ná-

jemcem je pan Roman Anděl, do 31. 8. 
2000. Podnájemní smlouvaje uzavře-
na s pí Zelinkovou, bytem Ledeč nad 
Sázavou, Hlaváčova čp. 554. 

• Městská rada schválila uzavření pod-
nájemní smlouvy mezi panem Jiřím 
Pánkem, bytem Ledeč nad Sázavou, 
Hlaváčova čp. 554, nájemcem bytu 
č. 2, a podnájemníkem panem Mila-
nem Kubistou, bytem Ledeč nad Sáza-
vou, S t ínadla 1047. P o d n á j e m n í 
smlouva se schvaluje na dobu určitou 
od 15.9. 1999 do 31. 8. 2001. 

• Městská rada schválila zveřejnění zá-
měru pronajmout nebytové prostory 
v domech čp. 555-557 v ul. Ke Stínad-
lům a v čp. 558-559 v ul. Na Sibiři 
a stanovuje cenu pronájmu prostorů ve 
stavu, v jakém se nachází, na 250,-
Kč/m2 s časovým omezením, které sta-
noví městská rada s ohledem na druh 
provozované činnosti a s tím spoje-
ných nákladů na úpravu prostor. 

• Městská rada schválila zveřejnění zá-
měru města odprodat část pozemku 
pare. č. 354/31 v k. ú. Ledeč nad Sáza-
vou (lokalita Zoufalka II). 

Slávek Poborský, 
zástupce starosty města 

——»>•<»• — 



ÚSPĚŠNÁ VÝSTAVA 
ZO Českého svazu chovatelů v Ledči n. S. uspořádala ve dnech 2 . - 3 . října '99 okresní 

výstavu králíků, holubů a drůbeže. Obohacením výstavy byla již potřetí za sebou speciální 
expozice klubu chovatelů králíků masných plemen a podruhé speciální expozice klubu cho-
vatelů barneveldek (drůbež). 

Svým rozsahem a počtem vystavených zvířat je^tato výstava zdaleka největší v okrese 
Havlíčkův Brod a řadí se mezi největší výstavy v ČR, které byly letos konány. Vystaveno 
bylo 800 králíků, 300 kusů hrabavé a vodní drůbeže, 200 kusů holubů. Většina vystavených 
zvířat byla ve velmi dobré kvalitě, o čemž svědčí počet udělených čestných cen - celkem 62. 
Dále se soutěžilo o velmi hodnotné ceny, které věnoval Městský úřad v Ledči nad Sázavou 
a pan starosta Karel Urban. Cenu starosty města Ledče n. S. získal člen ZO Ledeč, přítel Kad-
leček Josef ml. z Hradce u Ledče n. S., cenj Měst. úřadu Ledeč v jednotlivých odbornostech 
získali: za králíky přítel Kašper z Holic v Č., za důbež přítel Novotný z Mírovky a za holuby 
přítel Vrána Antonín z Hněvkovic, člen ZO Ledeč n. S. 

Výstavě přálo i počasí, takže byla navštívena příznivci chovatelství z celé ČR, výstavu si 
přišlo prohlédnout celkem 770 dospělých diváků, děti do 15 let měly volný vstup. Značný zá-
jem byl i o prodejná zvířata, celkem bylo prodáno zvířat za více než 60 tisíc korun. O dobrou 
pohodu se přičinila i bohatá tombola, stánek s občerstvením a v sobotu i koncert malé lidové 
hudby. 

Závěrem se dá říci, že tato, v historii ledečské organizace rekordní akce, byla velmi zdaři-
lá, chovatelskou veřejností byla velmi kladně hodnocena a byla dobrou propagací našeho 
města. Jaroslav Kafka, předseda ZO Ledeč n. S. 

Mezinárodní den ozónové vrstvy 
"Ochraňuj naše nebe, aby bylo přátelské k ozónu", je mottem letošního Mezinárodního 

dne ochrany ozónové vrstvy, který si celý svět připomíná 16. září. Právě tento den, v roce 
1987, byl podepsán Montrealský protokol o ochraně ozónové vrstvy. Od této doby je tento 
protokol doplněn několika dalšími dokumenty, kdy požadavky těchto dokumentů Česká re-
publika plní. 

V souvislosti s tímto významným dnem bych se chtěl zamyslit nad situací ovzduší v na-
šem městě. Faktem je, že podnikatelské subjekty sídlící na tomto území prakticky neprodu-
kují látky narušující ozónovou vrstvu. Horší je ovšem situace ve vypouštění kouřových zplo-
din do ovzduší. A tak dochází k situacím, kdy obyvatelé několika domů na sídlišti a několik 
dalších občanů, jejichž domy jsou umístěny v exponovaných lokalitách, trpí zápachem ze 
spalování pevných paliv. Řešení tohoto stavu není vůbec jednoduché. Jedna věc je ovšem jas-
ná. Nikdo nesmí ve svém tepelném zařízení spalovat palivo nevhodné pro kotel, natož pak 
palivo, které je spalovat v kotli přímo zakázáno. Zdejší odbor životního prostředí za posled-
ní roky provedl několik kontrol i v časných ranních hodinách. Naší snahou bylo a je, aby pro-
vozovatelé tepelných zařízení provozovali tato v souladu s platnými předpisy. Bylo uloženo 
i několik pokut za porušení zákona o ochraně ovzduší. Problematičtější je ovšem jiná věc. 
Není nutné popisovat polohu města Ledeč nad Sázavou. Každý Ledečák se pyšní krásným 
umístěním města. Bohužel tato údolní kotlina není v žádném případě vhodná k rozptylu kou-
řových zplodin, ať již z firem, či rodinných domů. 

A tak dochází každoročně s příchodem chladnějšího počasí a topné sezóny k hromadění 
nežádoucích zplodin v naší krásné kotlině, kdy v době inverze je toto přímo nesnesitelné. Je 
jasné, že například firmy sídlící v Pivovarské ulici, přestože budou používat k topení pouze 
dřevo, mohou v době špatných rozptylových podmínek negativně ovlivňovat a doslova zne-
příjemňovat život obyvatelům v části města. Cestou z tohoto problému by měla být plynofi-
kace celého území města, s tím, že se velká část znečišťovatelů k akci připojí. Bohužel zatím 
neexistuje v naší republice žádné nařízení, které by umožňovalo striktně nařídit například 
plynofikaci firmě. Pokud se jedná o zavedenou firmu, která má spalovací zařízení v rámci ko-
laudačního řízení schváleno a další náležitosti, jakou je třebaCi Protokol o autorizovaném mě-
ření emisí " a jiné potřebné revizní zprávy, může tato firma spalovat v kotli předepsané pali-
vo. Snad nikdo nemůže provoz takového zařízení zakázat. 

A tak apeluji na Vás na všechny, kterým není lhostejné co dýcháme. Pokud topíte pevný-
mi palivy, používejte jenom paliva určená pro spalovací systém a dbejte, aby zařízení bylo 
v pořádku a obsluhovala jej zodpovědná osoba. 

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru životního prostředí 

LINKA 150 

• 1.9. Jednotka poskytla pomoc při otevře-
ní uzamčeného vozu S 120 

• 2. 9. Dopravní nehoda vozu Š-Felicia 
a T-815 v ulici Habrecká 

• 5. 9. Dopravní nehoda Š-1100 MB za osa-
dou Opatovice - směr Světlá n. S. 

• 6. 9. Jednotka PS otevřela zabouchnutý 
byt v ulici 28. října 

• 7. 9. Dopravní nehoda S-Favorit u obce 
Kožlí 

• 9. 9. Jednotka PS provedla odchycení ob-
těžujících sršňů v Mrzkoyicích 

• 10. 9. Dopravní nehoda S-Felicie a Ford 
Fiesta na silnici č. 150 a dopravní nehoda 
traktoru a motocyklu v Hněvkovicích 

• 12. 9. Požár rekreační chaty v osadě Vel-
ká Paseka 

• 13.9. Požár lesa v Hněvkovicích 
• 16. 9. Otevření bytu na žádost Policie ČR 

v ulici Hlaváčova 
• 17. 9. Jednotka provedla odchyt sršňů 

v kovošrotu ŠVEM A a ve stejný den byl 
proveden opět odchyt sršňů - tentokrát 
v ÚSP HÁJ 

• 18. 9. Požár rodinného domku v Beneti-
cích a čerpání vody ze zatopeného sklepa 
v Mrzkovicích 

• 20. 9. Odstranění uvojněných střešních 
šablon ve sklárně HUŤ JAKUB v Tasí-
cích a odstranění spadlého stromu ze sil-
nice v Jestřebnici 

• 21. 9. Jednotka provedla likvidaci vos 
v objektu ÚSP HAJ 

• 22. 9. Otevření bytu ve Světlé n. S. 

Ledečští hasiči reprezentovali 
Ve čtvrtek 16. září se v Pardubicích kona-

la soutěž ve vyprošťování a zdravotní pomo-
ci zraněným při dopravních nehodách. Sou-
těže se zúčastnilo osm družstev z okresů 
bývalého Východočeského kraje. Letos se 
tato soutěž konala již po čtvrté a družstvo 
HZS okresu Havlíčkův Brod zde mělo svou 
premiéru. Soutěž probíhala na vozidlech Š 
100 a zasahující hasiči museli zvolit co nejlep-
ší způsob vyproštění a předlékařské pomoci, 
který odpovídá situaci při skutečné dopravní 
nehodě. Pro posouzení provedeného zásahu 
byl hodnocen způsob vniknutí do vozidla, vy-
proštění zraněných a provedení první pomoci. 
Pro posouzení předlékařské pomoci byli v po-
rotě dva lékaři ze ZZS, kteří společně s hasiči 
vyjíždějí ke skutečným dopravním nehodám 
a velice přísně hodnotili kvalitu první pomoci 
prováděnou soutěžícími. 

HZS okresu Havlíčkův Brod jelo repre-
zentovat družstvo složené pouze z příslušní-
ků požární stanice Ledeč nad Sázavou ve slo-
žení Václav Husák, František Hotovec a Vít 
Machotka. Jak již bylo řečeno v úvodu, naši 
hasiči se této soutěže zúčastnili poprvé, 
a proto jejich situace nebyla jednoduchá. 
Také pravidla soutěže oproti jiným ročníkům 
byla pozměněna - hlavním kritériem nebyla 
rychlost provedení zásahu a vyproštění osád-
ky vozu, ale největší důraz byl kladen na pro-
vedení první pomoci. Družstvo nastoupilo 
jako páté v pořadí a po velice zdařilém výko-
nu obsadilo v konečném pořadí se ziskem 
175 bodů a nejrychlejším časem šesté místo. 
Nutno podotknout, že výkony všech družstev 
byly vyrovnané a na druhou příčku, kterou 
obsadili hasiči z Hradce Králové, nám chybě-
lo pouhých sedm bodů. 

Již dnes víme, že se v příštím roce této 
soutěže budeme chtít opět zúčastnit, poučit 
se z výkonů druhých družstev a posunout se 
v konečném hodnocení alespoň o dvě příčky 
dopředu. 



P O S L A N C I N A R A D N I C I 
Dne 17. září navštívily naše město hned dvě poslankyně Parlamentu ČR, ing. Alena Pára-

lová (ODS - na fotografii vlevo), místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravot-
nictva a paní Miroslava Němcová (ODS), členka rozpočtového výboru. Paní poslankyně Pá-
ralová si před zahájením jednání prohlédla naši nemocnici v Háji za doprovodu primáře 
MUDr. Kanioka a vrchní sestry paní Moravcové. Další jednání probíhala na radnici města 
a oběma poslankyním byla tlumočena žádost o pomoc při získání finanční podpory státu pro 
plánovanou rekonstrukci a dostavbu nemocnice - lůžka následné péče pro zatím připravova-
nou I. a II. etapu. Taktéž byly seznámeny s potřebou řešit havarijní stav střechy základní ško-
ly v ulici Komenského a s tím, že žádost města Ledče n. S. má řadu doporučení, např. před-
nostky Okresního úřadu Havlíčkův Brod, náměstka ministra školství RNDr. Vladimíra 
Roskovce Csc. a tato žádost je zatím bez vyjádření na Ministerstvu financí. 

S touto problematikou a potřebou města' byli seznámeni další poslanci při návštěvě naší 
radnice, a to dne 20. 9. pan ing. Michal Kraus (ČSSD), místopředseda rozpočtového výboru 
a dne 27. 9. ing. Jiří Patočka (ODS), člen rozpočtového výboru. Všichni poslanci přislíbili 
pomoc těmto záměrům, rok 2000 pro realizaci je však z jejich pohledu spíše nereálný. Upřed-
nostnění již v příštím roce mohou však mít akce havarijní. 

Karel Trhán, starosta města 

ŽIJÍ MEZI NÁMI 
V městečku jako je Ledeč nad Sázavou 

je dobře, když vyvíjí činnost co nejvíce záj-
mových útvarů, spolků, či skupin. Sice na 
velkou kulturu a sport nejsou peníze, ale ono 
není vše jen a jen v penězích. Vždyť kdo se 
cítí dobře při nějaké činnosti, je vždy ocho-
ten pro svého koníčka pustit i nějakou tu ko-
runu. A tak opět musíme konstatovat, že vše 
je v nás, v lidech, a že je dobře, když nejsme 
zavrženi sami ve zdech svého domova, ale 
hledáme kolem sebe spřízněné duše. 

Dnes vás seznámím s mladým mužem 
z Ledče nad Sázavou, jmenuje se Rosťa Za-
jíček a je Ledečákem 37 let. Á čím si zaslou-
ží naši pozornost? Tím, že již 27 let v Ledči 
šíří éterem rádiové vlny, tím že se upsal ra-
dioamatérskému vysílání. 

A jak začínal? Tak obyčejně - v 10 letech se 
jako zvídavý chlapec setkal s mužem jménem 
Josef Čermák, což bylo v prostorách bývalých 
jatek, kde tehdy pan Čermák vedl radiokíub. 
Slovo dalo slovo a chlapec Rosťa ani nevěděl, 
že jej právě oslovila celoživotní láska, že radio-
vému vysílání propadne tělem i duší. Snad to 
byly překrásné chvíle s radiokroužkem v Krko-
noších, kam chlapci často se svým vedoucím p. 
Čermákem a hlavně se svými vysílačkami jez-
dili. V té době se však ještě vysílalo morzeov-
kou a vysílalo se buď na vlastnoručně vyrobe-
ných vysílačkách, nebo na starých vysílačkách 
ze II. světové války. Mladé radioamatéry v 
Ledči nad Sázavou dlouhá léta s láskou, oběta-
vostí a s velkou pečlivostí vedl pan Josef Čer-
mák, který se bohužel již na své žáky dívá z ne-
beských výšek, ale to, co je naučil, mají 
chlapci, nyní vlastně již mladí muži, zapsáno 
hluboko v srdci a věřme, že si to nenechají pro 
sebe, ale budou to předávat dál, aby radioama-
térské vysílání v Ledči nezaniklo. A nyní opět 
pár slov k panu Rosťovi Zajíčkovi. Jeho značka 
při vysíláni je "OK 1 DRZ". Každou volnou 
chvilku se věnuje radiovému vysílání, protože 

jak sám řekl, velmi jej těší to, že se mu často 
daří rádiové spojení s lidmi po celé naší repub-
lice, ale také i po celém světě. Úřední řečí je 
angličtina a tou se snadno domluví třeba i s Ja-
poncem. A o čem si tak povídají? I to mě zají-
malo. Pan Rosťa řekl, že se hlavně baví o tom 
odkud vysílá, o rádiových závodech a soutěž-
ních podmínkách v dané zemi, o technickém 
vybavení a dostupnosti novinek v této oblasti. 
V Ledči nad Sázavou bylo před několika lety 
vždy radioamatérů hodně, ale nyní jsou zde jen 
tři. Jaká škoda, vždyť mnozí ze současných 
mladých rodičů si jistě vzpomenou na hru 
"Hon na lišku", se kterou často zpestřoval le-
dečský radiový kroužek letní tábory dětí, ale 
i jiné akce. A právě tyto vysílačky nyní mamě 
čekají v krabici na své znovuzrození do aktivní 
práce. Najdou se chlapci, ale i dívky? A na zá-
jemce čeká opravdu kvalitní vybaveni. Bylo 
by dobré rozšířit řadu pět tisíc registrovaných 
radioamatérů v České republice. Pan Rosťa si 
jednou za měsíc vyjede s kamarády z Chvale-
tic i z Prahy na Melechov, nebo někam pod 
stany, postaví antény a již se vysílá a soutěží. 
Vyhrává ten, který za 24 hodin naváže spojení 
s co nejvíce vysílajícími. Pan Rosťa má nyní 
ideální podmínky pro svého koníčka. Má nej-
lepší japonskou vysílačku značky ICOM, má 
velké pochopení u rodičů, ale i u sousedů, kte-
ré jeho kvalitní vysílačka ničím neobtěžuje. 
Jeho velké přání je, aby se radiokíub v Ledči 
opět rozšířil o několik členů, protože má velmi 
dobré podmínky prostorové i materiální. 
V současné době můžete denně pana Rosťu 
Zajíčka najít v areálu autoklubu, kde má své 
království mezi televizory či videi, protože své 
znalosti uplatňuje jako opravář spotřební elek-
troniky. 

Jak vidíte, ledečský radiokíub, i když je 
malý, až malinkatý (co do počtu členů), dělá 
pro Ledeč velkou službu, protože radiovými 
vlnami se jméno našeho města často ozývá. 
A to zásluhou pana Rošti Zajíčka. 

Daniela Geherová 

Z POLICEJNÍCH ZÁP ISKŮ 
• Hned první zářijové dny se po místních 

prodejnách pohyboval "obchodník", který 
pod záminkou dodávky objednaných pro-
tektorovaných pneumatik ihned inkasoval 
peníze. Stejně jako předané pneumatiky 
nikdo neviděl protektorovací zařízení, ani 
policie už '"obchodníka" neviděla. Slušně 
si vydělal na cestu a zmizel. 

• 5. 9.1 když počasí tomu nenapovídá, stě-
hují se pobertové pomalu do rekreačních 
chat na zimu, nebo se alespoň předzáso-
bují. Tak tomu bylo i na Horních Pase-
kách, kde dosud neznámý zloděj kradl 
zejména potraviny. 

• 6 . 9 . Náhodný návštěvník Tasic si v tento 
den mohl připadat jako v nejnovějším 
akčním filmu. Pistole, samopaly, unifor-
my podle amerických vzorů - to spolu 
válčili dva majitelé se svými suitami 
o klíče od starobylé sklárny. Nevyjasněné 
právní vztahy vyvolaly tuto scénu. Snad 
jen uniformy přihlížejících místních poli-
cistů nezapadaly do scénáře. Snad se brzy 
Tasice promění v poklidnou českou vísku 
s raritní sklárnou, která nabídne práci ši-
kovným místním sklářům a návštěvní-
kům radostný pohled na jejich výrobky. 

• 10. 9. Nešťastně skončil výlet mladého 
motocyklisty A. R., který bez řidičského 
oprávnění a náležitého vybavení nešťastně 
přehlédl u Hněvkovic traktor, se kterým 
neměl šanci soupeřit. Skončil v nemocnici 
s těžkými poraněními, ze kterých se na-
štěstí a bez následků brzy dostal. Budiž mu 
to velkým poučením, ale i varováním pro 
jeho kamarády i jejich rodiče. 

• Také další varování je zejména pro mladé. 
Do příjemné společnosti ledečských dis-
koték se vetřel také poberta (pobertové), 
který rozparáděným tanečníkům krade 
mobilní telefony, kabelky a další věci. 
Kalné ráno prohýřené noci tak může být 
pro mnohé návštěvníky ještě kalnější. 

• 17.9. Na svátek Naděždy měla svůj velký 
den známá "místní firma". Husarské kous-
ky započal tím, že kamarádovi z náměstí 
Svobody v nestřežený okamžik ukradl 
1800 korun. Aby ho v kapse dlouho nepá-
lily, šel je tento světák utratit do místních 
restaurantů. Notně posilněn alkoholem 
pak v noci v prostoru autobusového nádra-
ží vykopl přední skla u dvou automobilů. 

• 24. 9. Ve Vilémovicích a Tasících navští-
vili dosud neznámí "uživatelé" tamní te-
lefonní automaty. Zcela evidentně však 
ne proto, aby se prostřednictvím spojů 
pozdravili, ale proto, aby je vykradli 
a zdemolovali. Místním pak zanechali 
spoušť a sami si odnesli 2200 korun. 

• 26. 9. Trochu nešťastně zahájily školní 
rok děti z Lovčenu, které bez dovolení 
navštívily sousedovic domek a také bez 
dovolení si tu vzaly drobné předměty. 
Hodnota 'Vypůjčených" věcí je směšná, 
ale co, jednou se začít musí. 

• 29. 9. Videopůjčovnu na autobusovém 
nádraží navštívili tři muži. Že nešli jen za 
kulturou dobrého filmu napovídá, že si 
zde svou šikovností stačili ukrást z tržby 
7000 korun. Komolení češtiny prozrazu-
je, odkud vane vítr. 

Už mnohokrát jsme na tomto místě upozor-
ňovali naše spoluobčany na bezbřehou dů-
věřivost vůči lumpům, kteří čas od času 
vtrhnou do našeho kraje. Důvody k nejrůz-
nějším platbám v hotovosti jsou často tak 
průhledné, že je k neuvěření, že s nimi uspě-
jí. A ono se jim daří! Vybírají si nezřídka 
starší spoluobčany, zejména v okolních ves-
nicích. Buďte proto obezřetní. Policie žádá 
o spolupráci všechny občany, aby si více vší-
mali pochybných individuí a více spolupra-
covali. Je to v zájmu nás všech! OK 



NOVY REGIONÁLNÍ 
TITUL - TOULKY 

VRCHOVINOU 
V těchto dnech přichází do prodeje kniha 
Františka Plevy Toulky Vrchovinou. Vy-
dalo ji město Ledeč nad Sázavou za pod-
pory dalších měst, obcí a sponzorů, k ju-
bilejnímu roku 2000. Dosud nevídaná 
regionální publikace jistě potěší každého 
milovníka popisované oblasti. V knize je 
popisovaná stručná historie sto dvaceti 
měst, obcí a významných míst severního 
předhůří Českomoravské vrchoviny. 
Přesněji je rozsah ohraničen bývalým le-
dečským okresem. Na 336 stranách je 
umístěno 611 černobílých a barevných 
fotografií, mnohdy se jedná o unikátní fo-
tografie zapůjčené z rodinných archivů 
nebo z archivů autora. Kniha stejného 
formátu jako autorovy Dějiny města Led-
če je vytištěna na kvalitním křídovém pa-
píře a bude i vhodným dárkem. Zájemci 
šiji mohou zakoupit na městském úřadě, 
v informačním středisku a v městském 
muzeu na hradě. 

František Pleva 

Když bylo v revolučním roce 1848 
zrušeno poddanství a jeho hlavní atribut 
- robota, padlo patrimonijní vrchnosten-
ské zřízení, které do té doby vykonávalo 
i státní správu. Vláda rakouské monar-
chie musela zřídit nové správní úřady 
a rozdělila proto území českých zemí na 
okresy, vedené hej tmanem. Tak byl 
v roce í 850 zřízen okres Ledeč. Byl to co 
do rozlohy jeden z největších, co do lid-
natosti však jeden z nejmenších v Ce-
chách. Jeho území pokrývalo západní 
část Českomoravské vrchoviny se čtyřmi 
městy a asi 180 obcemi. 

A právě tyto obce a města jsou před-
mětem díla Františka Plevy. Autor sledu-
je jejich historii od středověku až po sou-
časnost . , p o p i s u j e j e j i c h k u l t u r n í 
památky, připomíná významné občany 
i krajinné pozoruhodnosti, a to vše dopl-
ňuje dobovými fotografiemi. 

Toto rozsáhlé Plevovo dílo by nemoh-
lo vzniknout bez podpory starostů, zastu-
pitelů i občanů, kteří uvítali a ocenili, že 
historie jejich obce bude připomenuta, 
mnohdy vůbec poprvé, v této publikaci. 
Zapůjčili autorovi k probádání svoje 
obecní kroniky i jiné významné doku-
menty a podíleli se na celé akci i finanč-
ně. Účinnou a všestrannou záštitu nad 
vydáním knihy převzal starosta Ledče 
pan Karel Urban. 

Autor nazval svoji knihu "Toulky Vr-
chovinou". Vrchovina - to není jedno-
tvárná, fádní rovina, z které vidíte jen do 
nebe. Nejsou to ani vysoké, nedostupné 
hory. Ta Plevova - a naše Vrchovina je 
nesmírně půvabný kus české země v po-
vodí Sázavy, která si prorazila cestu hlu-
bokým kaňonem Stvořidel, pod nejvyš-
ším, majestátním vrchem Melechověm. 
Zatoulejte se do této krajiny! Vystupte na 
otevřenou vyvýšeninu, budete mít vý-
hled až k dalekému obzoru, uvidíte roz-
hozená políčka lemovaná tmavými lesy, 
nad jejichž korunami utíkají bílé mráčky. 
Je tu uklidňující ticho, jen někde za vámi 
slyšíte zurčit vodu - to potůček si hledá 
cestu do údolí k řece. A tam v dálce se 
vám představí vesnička s kostelní věží, 
jedna z těch, o jejíž historii si můžete 
v této knize přečíst. 

Krásná, ale chudá byla ta naše Vrcho-
vina. Až do konce minulého století se její 
obyvatelé živili jen obděláváním vysoko 
položených, svahovitých políček s ma-
lým výnosem a prací v lesích. Dřevo bylo 
vlastně jediným "vývozním artiklem", 
klády se spojovaly do vorů a plavily se po 
Sázavě. Teprve vybudováním poslední-
ho, nejtěžšího úseku posázavské dráhy 
v roce 1903 ze Světlé do Kácova byly vy-
tvořeny předpoklady pro založení a roz-
voj průmyslové výroby. Už nemuselo to-

lik lidí opouštět svoji rodnou Vrchovinu 
a hledat si práci ve světě. 

Před dvěma roky vydal František Ple-
va knihu Ledeč nad Sázavou - dějiny 
města. Bylo to první ucelené a rozsáhlé 
dílo o historii města. Zaujalo tolik čtená-
řů, že už je skoro rozebráno. 

Jsem přesvědčen, že stejný úspěch bu-
dou mít i Plevovy "Toulky Vrchovinou". 
Ta naše Vrchovina, které se říká "Perla 
Posázaví", je jeho i náš rodný kraj a my 
jsme autorovi vděčni, že nám ji tak pou-
tavě přiblížil. Na svém díle pracoval dva 
roky a obdivoval jsem jeho zanícenost 
a píli. Nejméně třikrát navštívil každou 
z těch popisovaných obcí, aby š i je dobře 
prohlédl, pořídil fotografie a promluvil 
s jejich občany dřív, než začne z kronik 
studovat jejich historii. 

V osobnosti Františka Plevy došlo ke 
šťastnému spojení erudovaného historika 
s profesionálním fotografem. Od mládí 
získával a shromažďoval ve svém archi-
vu dobové fotografie, kterými pak aktiv-
ně doplňoval svoje texty. Strohý historic-
ký výklad je tak oživen fotografií lidí, 
památek i krajiny a usnadňuje čtenáři 
lépe pochopit a porozumět době minulé, 
o které nám autor vykládá. 

Zdeněk Vorlíček 



Jednou z nej významnějších postav české katolické církve je ThDr. Jaroslav Škarvada, titulární biskup litomyšlský a generální vikář 
pražské diecéze. V září tohoto roku se dožil sedmdesáti pěti let. 

Narodil se v Praze 14. září 1924. Celé dětství pak prožíval u svého dědečka v Ledči. Po skončení studií na gymnáziu pracoval za dru-
hé světové války v zemědělském družstvu Sativa v tehdejším Německém Brodě. Po skončení války odjel se skupinou českých studentů 
do Říma. Zde začal studovat papežskou Lateránskou univerzitu. V roce 1949 byl vysvěcen na kněze a o rok později získal doktorát teo-
logie. Do své vlasti se již nemohl pro zdejší politickou situaci vrátit. Stal se tak kaplanem v severní Itálii. Později se stal profesorem vě-
roučné teologie v semináři v Chieti. Když v roce 1965 byl přinucen pražský kardinál Josef Beran opustit Československo, stal se jeho 
sekretářem. Spolu pak zakládalipo celém světě krajanské misie. Po smrti kardinála Berana byl v roce 1969 jmenován delegátem svaté-
ho Stolce pro duchovní správu Cechů v zahraničí. V roce 1983 se mu dostalo z rukou papeže Jana Pavla II. vysvěcení na biskupa. Po 
roce 1989 se vrátil do vlasti a opustil tak zavedené místo ve vatikánském úřadě. Od roku 1993 je proboštem metropolitní kapituly svaté-
ho Víta na Pražském hradě. Vždy se rád vrací do Ledče a svého domku po dědovi v Havlíčkově ulici. Věřící se s ním setkávají i v ledeč-
ském kostele sv. Petra a Pavla i na procházce pod Hájem, kam nejraději chodí. 

V září se biskup Škarvada dožil v plné svěžesti krásného jubilea. Při tomto výročí proběhla v katedrále sv. Víta slavnostní mše svatá, 
kterou celebroval sám jubilant. Přítomno bylo mnoho kněží, včetně těch nej vyšších - kardinála Miloslava Vlka a vatikánského nuncia 
Giov. Coppy. Mše se zúčastnila i početná skupina věřících z ledečské farnosti, vedená děkanem Janem Srnským. Přítomni byli i zástup-
ci městského úřadu se starostou Karlem Urbanem a místostarostou Slávkem Poborským. Ti všichni mu popřáli mnoho zdraví a Božího 
požehnání, aby ještě dlouho mohl sloužit Pánu Bohu a lidem. František Pleva 

Vážený monseigneur biskupe ! 
Dovolte mi, abych Vám po oslavné mši v katedrále sv. Víta, která se konala dne 4. září 1999 na Vaši počest, před nadcházejícím ži-

votním výročím, jež dovršíte dne 14. září, poděkoval za pozvání k účasti na takovouto významnou událost. 
V mém životě se mi těžko hledají okamžiky, které by byly takovým prožitkem, jakým byla tato událost prožitá v tento den s Vámi. Již 

před zahájením obřadu jsem si uvědomoval velikost události, která ze světského pohledu ocení Váš život, Vaši službu Bohu, ale ocení 
i aktivní pomoc věřícím a stovkám kněžských kolegů. Jejich hojná účast, ale i účast jejich farníků, věřících občanů ve mně utvrdila po-
znání, že Vaše pomoc a Váš zájem směřoval ke každému, kdo pomoc potřeboval. Oni Vám pak přišli svou účastí poděkovat a spolupodí-
let se na Vaší radosti. 

Z projevů Arcibiskupa — kardinála Miloslava Vlka, apoštolského nuncia-Arcibiskupa mons. Giovanni Coppy a dalších v katedrále vy-
plynulo, že Vaše aktivity v římsko-katolické církvi od doby Vašeho rozhodnutí služby Bohu a této církvi byly vykonávány s obrovským nasa-
zením, nadšením a pílí bez požadavku na zvláštní odměnu. Ta však přichází až nyní v ocenění duchovním a církevním. My, kteří ve svém ži-
votě především hledáme ocenění finanční, se nikdy nemůžeme dočkat takové radosti a uspokojení, které jste prožíval Vy při této slavnosti, 
za to, že jste padesát pět let vykonával činnost ve prospěch Boha, lásky nejen k němu, cíle i ke svým bližním. 

Vaše děkovná a závěrečná řeč dokázala všem přítomným, jak lze fyzicky nelehký život prožít v sepětí s Bohem radostně bez budoucí-
ho strachu z fyzického zániku. Byla to slova, která u křesťanů posílila jejich víru, a pokud by ji vyslechli bezvěrci, zcela jistě by je donuti-
la k hlubokému zamyšlení. 

Vážený monseigneur biskupe, přestože po skončené mši jsem měl možnost Vám na Arcibiskupství blahopřát, považuji tu krátkost 
času z důvodu dalších stovek gratulantů v zástupu za mnou za nedostatečnou. Také výše můj popsaný prožitek z oslavné mše a celého ce-
remoniálu mě nutí k napsání tohoto dopisu, a tak Vás seznámit s pocity, které jsem prožíval. Byly o to silnější, že v katedrále jsem byl 
anonymní starosta malého města Ledeč nad Sázavou, kdy jsem silně vnímal i to, že tak významná osobnost církevního života našla již ve 
svém dětství zalíbení v našem městě a přes řadu roků, které jste musel prožívat mimo svoji vlast, jste tomuto městu zůstal věrný a své 
vzácné volné chvíle jste se rozhodl trávit mezi námi. Vybavuji si před sebou rozjasnění Vaší tváře při zmínce, že Vám přicházím blaho-
přát za město Ledeč nad Sázavou a jeho občany. Tento náznak mi dává naději, že se můžeme těšit na další setkání s Vámi a tyto návštěvy 
budou vždy významnou událostí v životě našeho města Ledeč nad Sázavou. 

V závěru mého dopisu mi mons. biskupe dovolte vyslovit v trvalejší tedy písemné podobě přání k Vašim pětasedmdesátinám: 
"Za sebe a občany města Ledeč nad Sázavou Vám přeji další pokračování práce pro římsko-katolickou církev a její věřící, která 

Vám přináší životní radost a uspokojení a která je zároveň službou Bohu. K tomu Vám přeji pevné zdraví a Boží požehnání nejen této 
práci, ale i Vašemu dalšímu životu. " 

V hluboké úctě a s přátelským pozdravem Karel Urban, starosta města 
Ledeč nad Sázavou 8. září 1999 



'mm 
TRETI STONOZKOVY 

TÝDEN 
V týdnu od 11, do 16. října 1999 proběh-
ne v Ledči nad Sázavou již třetí Stonož-
kový týden. 
Děti se budou snažit vydělat prodejem 
vlastnoručně nakreslených vánočních 
přání peníze, za něž by hnutí Na vlastních 
nohou zakoupilo sanitky pro Kosovo 
a Bělehrad. S penězi půjde do Kosova 
současně i poselství o přátelství a souná-
ležitosti všech dětí na celém světě. Bude 
to důkaz, že děti nejsou v těžké době 
samy, že na ně ostatní myslí a něco dob-
rého pro ně dělají. Předem děkujeme za 
všechny děti, které vás v tomto týdnu os-
loví a budou prodávat svá přáníčka. 

Stonožky ze ZS 
v Komenského ul. 

Od října si mohou 
občané města naladit 
na 24. kanálu stanici 

PRIMA 
která byla instalována 

na šeptouchovském 
převaděči. 

SAZAVA PŘEJE MLADÝM 
S úspěšnými mladými rybáři se v posled-
ní době doslova roztrhla Sázava. Krásný 
dárek si do nového školního roku dal T. 
Janda. Jeho úlovek - statný sumec, měřil 
rovných 120 cm. 

Blahopřejeme. 

Reakce starosty na záměry vedení Agrobanky, viz LN 9/99 

Ing. Petr Šmída 
předseda představenstva 
a generální ředitel 
GE CAPITAL BANK (LS. 
Hybernská 18 
110 00 Praha 1 

1999-09-10 

Vážený pane předsedo! 
Od místních podnikatelů a jednatelů významných firem v našem městě Ledeč nad Sáza-
vou pronikají na radnici dotazy, proč se bude rušit v našem městě pobočka Agrobanky. 
Po zjišťování, které jsem si následně prováděl, jsem získal přesvědčení, že tomu skuteč-
ně tak má být, jen termín, ke kterému se má tak stát, neznám. 
Pane předsedo, pokud můj úsudek má být pravdou, obracím se na Vás s intervencí 
a s požadavkem přehodnocení tohoto záměru. Od místních klientů Vaší pobočky vím, že 
se tato pobočka stala vyhledávanou. Můj názor k potřebě a uhájení pozice Vaší poboč-
ky v našem městě je zcela jednoznačný ve prospěch takového rozhodnutí, které povede 
k zachování. Sice tato pobočka je v pronajatých prostorách, ale po úvodní investici 
z Vaší strany řadu let nepotřebuje další prostředky. Výše nájmu dle mých vědomostí je 
úměrná kvalitě prostoru a poloze umístění. Z mého pohledu ztráta této polohy by v bu-
doucnu asi zcela znemožňovala návrat či získání takovéhoto významného místa. 
Pane předsedo, kromě toho ke mně pronikají zprávy o tom, které pobočky naopak bu-
dou zachovány. Pokud je toto pravdou, musím považovat takovéto rozhodnutí za de-
gradaci našeho města na vesnici. Ze zpráv, které mám ohledně vývoje VUSC a dle ná-
vrhů Ministerstva vnitra ČR ve všech třech variantách, jsme uvažováni jako středisko 
přeneseného výkonu státní správy (snad jakýsi správní okres). Každopádně město Le-
deč nad Sázavou bude nadále významným spádovým centrem, a to by měl být důvod 
k přehodnocení Vaší strategie, a já Vás o to žádám. 
Výsledky Vaší pobočky zde v Ledči nad Sázavou v kontextu se zájmovým územím, které 
má o tyto služby zájem, mě jednoznačně utvrzují v tom, že zrušením expozitury v Ledči 
nad Sázavou bude Vaše společnost poškozena a bude zbytečným ústupkem konkurenci. 
Vážený pane předsedo, žádám Vás, abyste si nechal předložit výsledky Vašich poboček 
v okrese Havlíčkův Brod, a pak jsem jednoznačně přesvědčen, že záměr společnosti 
změníte ve prospěch zachování pobočky v našem městě Ledeč nad Sázavou. 

V úctě a s pozdravem Karel Urban, starosta města 

KRÁSNY SUCHY PODZIM 
a letošní parné dny září připomínaly africké podnebí, ranní chladno vystřídala za po-
ledne tropická vedra a k tomu ještě skoro nepršelo. Tak jsme byli ochuzeni o sběr hub, 
které skoro nerostly. Z čeho pak máme mít radost. Telecom si vzpomněl vyměnit čísla, 
která začínají dvojkou. Hned nám ale sdělil, že mu musíme za místní hovory více za-
platit. „Telefonování, které je ve světě běžné a dnes již nahrazované internetem, se 
u nás stává luxusem. Cena se přiblížila evropskému průměru, ne již ale mzdy" - poví-
dal pan Voříšek. Zapomněl však na to, že za ty peníze tam na Západě se musí odevzdat 
více práce a hlavně kvalitní. To ale našince nijak nezajímá. 
Žijeme v rozporuplné době. Stále v nás je něco z minula, kdy všechno bylo všech. 
V části dnešní ústavy je uvedeno, že soukromý majetek je nedotknutelný. Je proto údiv 
nad tím, jak se množí protesty nad tím, že majitel chce svůj majetek využívat. Vždyť je 
to jeho svaté právo. Budeme si muset zvykat na tuto staronovou pravdu, i když pro 
mnohé je nepochopitelná a nepříjemná. 
Nepřidělávejme si stresové situace. Chce to jít do podzimní přírody, nadýchat se kyslí-
ku a ony se snad i ty houby ještě objeví. Dobrou smaženici bez těch jedovatých vám 
přeje 

Ledečák 



ZÁNIK PAVLOVSKÉ SKELNÉ HUTĚ 
Přichází doba Dušiček. Budeme vzpomínat našich zemřelých předků a přinášet na 

jejich hroby spoustu květin. Na starém ledečském hřbitově stojí poblíž márnice po-
mník s velkou sochou anděla. 

Pomník patřil rodině Wágnerů - majitelům skelné hutě v Pavlově. Dnes již jejich 
hrob zanikl a zůstal pouze tento pomník. 

Ve třicátých letech 19. století se přistěhoval do vesničky Pavlova mladý podnikavý 
člověk Jan Wágner. Koupil si zde mlýn s loukami a poli. Ve mlýně ale nemlel a věnoval 
se hlavně zemědělství. Později si pronajal od ledečského velkostatku i horní skelnou 
huť. Zemědělství mu hodně vynášelo a proto část výdělku investoval do provozu hutě. 
Výroba skla se rozběhla na plné obrátky. Práci zde v tomto chudém kraji našlo hodně 
lidí ze vsi i okolí. Sklo se dobře prodávalo a převážná část ho šla na export do Němec-
ka. Sklárně se v té době dařilo. 

Skelmistr Wágner měl tři syny a dceru. Jednoho z nich a dceru poslal na studia do 
ciziny. Po ukončení studií se pak oba vrátili zpět do rodné vesnice. Tak se do sebe za-
hleděli, že se mezi nimi vyvinul milostný vztah. Došlo dokonce i k tajnému zasnoubení 
a měli v úmyslu vzít se. Otec se však o jejich záměru dozvěděl a měl se synem prudký 
výstup. Ten skončil synovou sebevraždou zastřelením. Byl pochován na starém hřbito-
vě do rodinného hrobu. Na desce se jménem nešťastného mladého muže jsou dodnes 
čitelné verše: „Projdi všechny světa díly, nikde nejsi bez boje, jenům tuto bratře milý 
navždy dojdeš pokoje". 

Tato tragédie měla velký vliv na osud sklárny. Otec se o ni přestal zajímat a ta poma-
lu chřadla. O její další pronájem nebyl zájem. Velkostatek nechal později pece rozbořit 
a tím zdejší sklárna zanikla. Jedinou vzpomínkou na tento rod a sklářskou huť se tak 
stal pomník na starém ledečském hřbitově. 

František Pleva 

p o z v a n í n a s e t k a n í 
s POZORUHODNOU 

OSOBNOSTÍ 
Zajímavý večer se uskuteční 23. října 

v 19.00 hodin na ledečském hradě. Přáte-
lé Tichého Dotyku pořádají setkání s čes-
kou spisovatelkou, básnířkou, malířkou 
a překladatelkou Gertrudou Gruberovou 
- Goepfertovou, která žije od roku 1949 
ve Francii a Německu. Její rodové koře-
ny sahají do našeho kraje, často zde trávi-
la letní dny, také se zde konala její svatba 
a odpočívají zde i její rodiče. 

Gertuda Gruberová se narodila v roce 
1924 v Janštýně u Jihlavy a své první 
prózy publikovala ještě před válkou ve 
Studentském časopise a v Akordu. Přáte-
lila se s významnými českými spisovateli 
a malíři, které okouzlovala nejen svojí 
křehkostí, ale i sílou uměleckého talentu. 
První svoji výtvarnou výstavu uskutečni-
la paní Gruberová v roce 1942 a později 
vystavovala v německých a francouz-
ských galeriích. Zastoupena je ve stát-
ních a soukromých sbírkách po Evropě, 
v Americe a Austrálii. Dnes žije v bavor-
ském Rosenheimu, nepřestává malovat 
a psát česky básně. Je autorkou dvou bás-
nických sbírek a německy psaných cesto-
pisných črt. V bavorském kraji j e váže-
nou a ceněnou osobností , často tam 
vystupuje na veřejných akcích, čteních 
a autogramiádách. V letošním roce, ve 
kterém oslavuje své významné životní 
jubileum, se uskutečnila velká retrospek-
tivní výstava jejích obrazů (v Rosenhei-
mu) a město Kyjov, ve kterém studovala, 
jí udělilo Čestné občanství. 

Paní Gruberová bude na ledečském 
hradě společně s herečkou Janou Franko-
vou číst ze svých básní, překladů a krát-
kých povídek, které se vztahují k našemu 
kraji. Poté se uskuteční beseda s autorkou 
o jejím bohatém i dramatickém životě. 

Miloš Doležal 

P O Z D R A V Z AMERIKY 
Doslova v hodině dvanácté, těsně před uzávěrkou tohoto čísla Ledečských novin, nám 
přišel velmi milý pozdrav a postřehy z Ameriky od Lenky Sukdolákové z Ledče. Otis-
kujeme v autentické podobě její pozdrav a velmi rádi se v příštích číslech LN k jejím 
zážitkům „z druhé poloviny světa" vrátíme. 

Lenka Sukdoiakova 
1430 Augusta Ptače 
Monterey, CA 93940 

26. zari 1999 

Lcdccskc noviny 
Městsky urad 
Husovo nam 7 
584 01 Lcdec nad Sazavou 

Vazena redakce, 
Vaše Ledecske noviny pravé obletely pulku zemekouie! Do Kalifornie, kde pobývám jiz třetím 
rokem, mi je poslali rodiče, takže mam zase konecne možnost dozvědět se, co nového se deje 
na moji rodné Vysočině. Tech několik vydáni jsem přečetla takřka jednim dechem, potom 
jsem na chvilku zavřela oci a břehy Pacifiku jsem vyměnila za projizdku posazavskou 
lokálkou, prošla se po ledecskem namesti a v Sazavance si koupila deset deka šunky a dva 
rohliky (ty jsou zde jinak zakazanym slovem, po dobrem pečivu dovek aby se tady pídil). 

Chtěla bych Vašim prostřednictvím pozdravit všechny ctenare Ledecskych novin a poprat jim 
pohodu a usmev na tvaru Velmi rada bych se s nimi podělila o me zazitky a postřehy z rrrych 
toulek svetem, nametu je nepreberne množství od cestovaní napřič Spojenými státy, pres 
náhodná setkáni krajanu, ruzne mistni oslavy a tradice, toulky nocnim San Františkem, po 
atmosféru zapasu NHL a setkáni s králem brankařů Dominikem Haškem. Vzhledem k tomu, 
ze studium zabere vestinu meho casu, jednalo by se spise o nepravidelný zato vystižné 
prispevky. K dispozici mam tez velke množství fotografii a diapozitivu. Dovoluji si Vam zaslat 
zaznam z nasi lonske cesty po Kalifornii a Nevade, je to spise takový minipribeh; dalsi 
prispevky by vsak byly podstatné kratsl 
V pripade Vašeho zajmu mne, prosím, zkontaktujte na vyse uvedene adrese, popripadne i na 
Lenka@hockeymail.com. Omlouvám se za chybějící hacky a carky, počítač je bohužel 
kratky na českou diakritiku. 

Hodné zdaru přeje a na odpoved se lesí 

Lenka Sukdolakova 

mailto:Lenka@hockeymail.com


GYNEKOLOGIE 
MUDr. Šťastný 

oznamuje, že od 
19. října do konce roku 1999 

dočasně mění úterní 
ordinační hodiny. 

Ordinace bude pacientkám 
k dispozici 

v úterý odpoledne 
od 14 do 17 hodin 

(dopoledne zavřeno). 

KNIHAŘSTVÍ 
Věra Havlová 
Dolní Březinka 86 
582 91 Světlá nad Sázavou 

• VAZBA KNIH, ČASOPISŮ 
A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 

• VÝROBA PASPART 
• OPRAVY KNIH 
• SPECIÁLNÍ 

KNIHAŘSKÉ PRÁCE 

Pracujeme i o víkendu! 
Tel: 0451/51195 

CK HARMONIA 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 
pořádá dne 3. prosince 1999 

předvánoční zájezd 
do německého PAŠOVA 

vyhodily! nákup v ob-
chodním středisku fllDfl 

návštěvo vánoční tržnice 
pro zájemce prohlídko 
starobylého město no 

soutoku tří řek 

Pojeďte si naladit předvánoční 
náladu s koloritem německých 

Vánoc. 

Cena 320,- Kč 
(autobus + pojištěnQ 

Odjezd z náměstí od prodejny 
VÍTAL ve 4 hodiny. 

M O Š T O V Á N Í 
Od 2. října každou sobotu probíhá MOŠTOVÁNÍ 

v moštárně ZO ČZS Ledeč nad Sázavou. 
Moštovat se bude od 8.00 do 14.00 hodin. 

Cena moštu pro členy ZO ČZS Ledeč nad Sázavou 
je 1,50 Kč za litr. 

Cena moštu pro ostatní je 3.00 Kč za 1 litr. 
Poslední moštování bude včas oznámeno. 

PODĚKOVANÍ 
Ráda bych v Ledečských novinách vyslovila veliké poděkování p. Jaroslavu Brožo-

vi, předsedovi Svazu důchodců ČR v Ledči nad Sázavou. Vím, že tak nečiním pouze 
za sebe, ale za všechny nás starší. Bez ného bychom se již nepodívali po těch krásných 
místech v naší vlasti a i po okolních zemích, a to v přijatelných cenových relacích. Za-
jišťování takových zájezdů vyžaduje jistě mnoho vyjednávání a starostí. 

Přeji p. Jaroslavu Brožovi moc zdraví a věřím, že mu dělá radost, když vidí, jak 
jsme všichni šťastni a spokojeni na cestách s ním. Děkuji i všem jeho spolupracovní-
kům, kteří mu pomáhají všechno zvládat. 

Marie Kolaříková 

MASKARADA NEBO OPICARNA? 
Ledečské náměstí Svobody, rozkládající se za mostem, jednou svojí ulicí (Čechova) 
směřuje, otevírá se a vrcholí v hradní siluetě. Je to průhled krásný, pro někoho možná 
překvapivý, ale rozhodně podmanivý. Mám za to, že stavitelé s touto kompozicí přímo 
pracovali a také tomu podřizovali podobu domů v okolí. Například architektonicky 
rozhodně zajímavý a proporčně vyvážený rohový dům z přelomu století, stojící na 
rohu náměstíčka a "Cechovky" je toho důkazem. Dům v sobě nese určitou noblesu, 
elegantnost, estetickou krásu spojenou s praktickým rozměrem, zřízením krámku 
v přízemí. Stačí si prohlédnout dobové fotografie. Jenže podíváte-li se na ten dům 
v těchto dnech, zděsíte se! Dům vypadá jak z nějaké nepovedené maškarády, stal se 
pouze podložkou pro reklamní účely. Fasáda polepená stupidními reklamami na mo-
bilní telefony, disproporční a barevně neharmonické kombinace výloh a štítů, nabízejí-
cí elegantní oblečení. Nejenže to vše zastřelo nevtíravou noblesu domu, ale navíc na 
sebe za každou cenu strhává pozornost - což je zajisté účel, ale ne ospravedlňující dů-
vod. Dům je popsaný mnoha cizími slovy (diplomat, second hand, elegance), hra na zá-
padoevropskou image však nevychází. Stává se tak nevkusným, trapným hybridem, 
rozlaďujícím milé ledečské zákoutí. To už lidé ztratili soudnost nebo dokonce citlivé 
oči pro vnímání světa? 



VERBA LIGANT HOMINES, 
TAURORUM CORNUA FUNES 

(Walther) 
n « M I » i 

Oprava: 
Firma Bobek - Obchod s. r. o. se ohrazuje 
proti článku '"Pozvání pro občany z Led-
če nad Sázavou" (Ledečské noviny č. 91. 
r.), který podle odpovědného redaktora 
pana Kubáta do tisku dodalr"Vaši spolu-
občané z Ledče - Podolí". Článek se ne-
zakládal na pravdě. Oplocení bude probí-
hat pouze okolo části dříve oplocených 
soukromých pozemků firmy Bobek -
Obchod, přičemž nebude narušena mož-
nost přístupu k jezu a nebude k nim "defi-
nitivně uzavřen přístup". 
Je s podivem, že redakce Ledečských no-
vin otiskla neadresně podepsaný příspě-
vek, který nebyl ověřen. 
Tato nepravdivá informace firmu Bobek 
- Obchod poškodila. Snad se j iž podo-
bná neserióznost nebude opakovat. 

Josef Bobek 

ÚVĚRY DO 150 000 Kč 
ú r o k 7,2% 
tel.: 0452/2365 

P O D Ě K O V A N Í 
Milá žádost přišla od pana Vladimíra 
Dufka z Havlíčkovy ulice, který pros-
třednictvím LN děkuje všem, kteří mu 
přišli popřát k významnému životnímu 
jubileu a obdarovali ho pěknými dárky. 
Rádi vyřizujeme a ještě jednou blahopře-
jeme. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
4. 10. Švandová Antonie, Obrvaň 2 
4. 10. Karel Josef, Vrbka 30 

21.10. Čepová Božena, J. Fučíka 899 
23. 10. Káriová Ludmila, Vrbka 30 
75. narozeniny 
13. 10. Vavřička Václav, Pod Stínadly 525 
28. 10. Bóhmová Jaroslava, Zd. Fibicha 781 
80. narozeniny 
12. 10. Štěpánek František, Habrecká 364 
85. narozeniny 

5. 10. Brotánková Anežka, A. Jiráska 783 
90. narozeniny 
13. 10. Pospíšilová Marie, Z. Fibicha 677 
94. narozeniny 
26. 10. Franclová Anna, Husovo nám. 9 
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme 
prožití dalších dnů Vašeho života ve zdraví 
a spokojenosti. 
NAROZENI: 

3. 9. Hoskovec Pavel, Hutní 1200 
8.9. Kubík Vít, Stínadla 1045 

19. 9. Šťastný Stanislav, M. Majerové 667 
20. 9. Vrbka Tomáš, Habrecká 414 
20. 9. Rajdl Patrik, Haškova 1192 
24. 9. Jelínek Robin, M. Majerové 657 
28. 9. Barták Zdeněk, Poděbradova 411 
Vážení rodiče, s radostí vítáme narození Vaše-
ho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůs-
talo ve zdraví a k všeobecné radosti. 

SVATBY: 
11.9. Ing. Janáková Markéta, 

Ledeč n. S. 1042 
Ing. Rejlek Pavel, Praha 4 

18. 9. Dudáková Barbora, Volavá Lhota 1 
Vošický Pavel, Hněvkovice 105 

18. 9. Blažková Vendula, Zbraslavice 361 
Hlava Pavel, Prostřední Ves 17 

25. 9. Dušková Kateřina, Brno 
Ing. Svozil Ilja, Brno 

Novomanželům přejeme do společného života 
hodně lásky, porozumění a spokojenosti. 
ZEMŘELI: 
12. 9. Kutilová Antonie (1913), Souboř 7 
16. 9. Dočekal Emil (1937), Fibichova 781 

PROGRAM KINA - listopad 1999 
2.11. O KOCOUROVI MIKEŠOVI 
16.00 Pásmo českých barevných 

grotesek pro děti 

4.11. VELKÝ TÁTA 
17.30 Americká komedie 
19.30 

6.11. STAR TREK: VZPOURA 
19.30 Akční dobrodružný sci-fi film 

9.11 FONTÁNA PRO ZUZANU 3 
19.30 Pokračování filmu o velké lásce 

a přátelství 

11.11. SVÉRÁZ NÁRODNÍHO LOVU 
19.30 Úspěšná filmová komedie 

13.11. NEPOLÍBENÁ 
19.30 Nový americký film 

16.11. MATRIX 
19.30 Skvělý sci-fi thriller 

18. 11. MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO 
19.30 Thriller 

20. 11. MUMIE 
17.30 Premiéra amerického filmu 
19.30 

23.11. GUMMO 
19.30 Drsný a vulgární film 

25. II. NEBÁT SE A NAKRÁST 
19.30 Bláznivá komedie 

27. 11. STAV OBLEŽENÍ 
19.30 Úspěšný americký thriller 

30.11. 8 MM 
19.30 Repríza amerického filmu 

STALO SE ROKU... 
1884 
6. října vypukl odpoledne požár v domě čp. 
21 v Hrnčířské ulici. Dům patřil Josefu 
Chudobovi. Dům mu zapálil malíř pokojů, 
známý opilec, Josef Broch. Díky rychlému 
zásahu místních hasičů nebyla škoda tak 
veliká, přesto se místní Židé složili na 
zmírnění škody svého souseda. 
1939 
Bylo nařízeno přísné zatemňování města, 
neboť se počítalo s nálety spojeneckých le-
tadel. Zatemňováno mělo být od západu do 
východu slunce. Toto nařízení vyvolalo 
v celém městě okamžitý nedostatek balicí-
ho a podlahového papíru, kterého bylo po-
užíváno k výrobě zatemňovacích zařízení. 
Měsíc od vzniku války (1. října) byly zave-
deny potravinové lístky na většinu potravin 
a současně byla na zdejší četnické stanici 
v y v ě š e n a n a ř í z e n á v n ě j š í o z n a č e n í 
německo-česká. Dne 13. října muselo se 
tak stát i na všech ostatních státních úřa-
dech a všechny československé státní zna-
ky a návěští s českými nápisy musely být 
ihned odstraněny. 
V říjnu bylo také nařízeno odevzdávání 
střelných zbraní. Tyto však byly podle 
možnosti na zdejší četnické stanici velite-
lem stanice vrchním strážmistrem Františ-

kem Vávrou vyměňovány za neupotřebi-
telné a dobré pak majitelem autosprávkár-
ny Karlem Kremlou (čp. 352) dopravovány 
pro odbojné hnutí pluk. gen. štábu Zdeňku 
Vltavskému (pův. z Ledče, čp. 499). Toto 
hnutí odporu, organizované v rámci oblast-
ního velitelství v Havlíčkově Brodě, bylo 
však brzy odhaleno a do vazby byli vzati: 
podplukovník Karel Škvor (původem le-
dečský rodák, nar. v Koželské ulici čp. 
225); nadporučík František Spurný z Dol-
ních Královic; poručík František Hájek, 
odborný učitel v Ledči n. S., čp. 400; nad-
poručík Pik ze Světlé n. S. a podporučík 
ing. Bačík - majitel brusírny Karlov 
u Světlé n. Sáz. Všichni, kromě podplukov-
níka Škvora, který byl odsouzen na 12 let 
do káznice, byli ale po čtyřměsíční vazbě 
propuštěni na svobodu. - Odbojné hnutí 
omezilo se pak jen na činnost pozorovací. 
První mráz toho roku byl 28. září, první 
sníh 23. října. 
1924 
V říjnu bylo nejtepleji 2. 10. (+ 22 °C), prv-
ní mráz byl 17. 10. První sníh spadl 16. lis-
topadu. 
1934 
Náčelník hlavního štábu - armádní generál 
Krejčí, písemně poděkoval starostovi měs-

ta za veškerou péči a pozornost, jež město 
věnovalo štábu, hostům, armádě a jemu 
osobně při závěrečných vojenských ma-
névrech. Veškerá vydání spojená s úprava-
mi komunikací, zábradlí u Pilského potoka 
a s osvětlením pro vojenská závěrečná cvi-
čení, uhradilo Ministerstvo národní obrany 
se zemským úřadem. 
1949 
Na podzim se započala u místní drůbežár-
ny výstavba výkrmny vepřů (za dnešním 
Galatekem). Tím měla být usnadněna cesta 
ke vzniku JZD. Když tu ani později k zalo-
žení družstva nedošlo, byla dohotovená vý-
krmna vepřů předána do užívání JZD Kož-
lí. 
Celkem šťastně skončila srážka motorové-
ho vlaku s autem mlékárny, vezoucím mlé-
ko. Stalo se 28. října v 10.45 hodin na pře-
jezdu u měšťanské školy (tehdy ještě bez 
názvu). Auto bylo silně poškozeno, ale 
mléko ne vy teklo. Vlak vykolejil. 
1964 
Ledečští fotbalisté si vykopali bez jediné 
porážky vítězství v okresním přeboru. V 
postupu do 1. B třídy kraje však soupeřili 
se Světlou a prohráli těsně 1:0. Do vyšší 
soutěže tak postoupila sousední Světlá n. S. 

OK 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky představují názoiy 
a postoje pisatelů. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 0452/2210-2. Odpovědný redaktor: 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. 


