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Městská knihovna 

584 Ol Ledeč n.S. 
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MĚSTSKY MESICNIK + ČÍSLO 4 + ROČNÍK VIII + DUBEN 1999 + CENA 7,-Kč 

Horní Ledeč - Zahradní ulice 
"Prosím Vás, jsem zde v Zahradní ulici?" "Ano jste.""Já sháním Lukšíčkovi, a již 

jsem prošlakde co anemohu to najít." "Víte, paní, tady je také Zahradní ulice, zdejsou 
v celé čtvrti ulice pouze dvě, Hradní a Zahradní." 

Po vysvětlení posílám paní požadovaným směrem, která jmenované hledala úplně na 
druhé straně. Měla štěstí, že jsem hledané znal .V poslední době těchto případů značně 
přibývalo. Doba podnikání a jiných živnostenských činností nutí občany vykonávat 
návštěvy včetně osobních kontaktů, někdy pěšky, jindy osobními vozidly. To si právě 
my, kteří bydlíme někde delší dobu, neuvědomujeme, protože se v blízkém okolí dost 
známe. Přiznejme si však, že mnozí se známe jen podle vidění a čísla popisná - ta 
vesměs neznáme vůbec, byť jsou významným identifikačním prvkem. Jak je nám 
příjemné, když například v Praze můžeme v ulicích v centru vesměs jít pěkně podle 
řady čísel vpravo či vlevo, sudá nebo lichá. Předem víme, že jdeme k číslu vyššímu či 
nižšímu. Toto v malých místech není zatím možné, ale i okraje velkých měst toto 
postrádají. Nicméně jméno ulice je v našem rozsahu města Ledeč nad Sázavou 
dostatečným identifikujícím prvkem. Zde je však nutné, aby platily zažité zkušenosti, 
které již platí obecně po staletí. Jména ulic jsou ověřenou funkcí pro informování 
nikoliv bydlících, ale pro ty, kteří potřebují vyhledat Vás. Není vždy ale dost času na 
hledání. Ci myslíte, že tomu tak není? Myslíte si, že lékaře k akutnímu případu odveze 
vždy řidič znalý tohoto místa, že opravář spotřebiče vždy ví, kde se to Vaše domovní 
čislo nachází? V lidském životě nikoli jedné, ale celé řady generací se vyskytne tolik 
mimořádných potřeb, náhod a příhod, že stojí za to mít tu svoji ulici jednoznačně 
vymezenou. Není to potřeba pro starostu, ten má a bude mít vždy možnosti, jak si Vás 
najít. Totéž platí pro úředníky městského úřadu. Vážné důvody jsou dané a myslím, že 
je zbytečné je rozvádět. Po roce 1990 řada obyvatel cizích, ale i našeho města zažila a 
poměrně hrdě přistupovala ke změnám názvů ulic z důvodů pojmenování ulic názvy, 
které byly poplatné času svého vzniku. Například Rudé armády - Koželská, A. 
Zápotockého - Habrecká, Vítězného února - Slunečná, Zoufalka I - III. V ulici 
Zahradní, čtvrť Horní Ledeč, je tomu z důvodu snazší orientace. Že to je právě v tento 
čas, je i z důvodu potřeby vydat nový plán města, z důvodu potřeby vydat mapu čísel 
popisných včetně dolnění o nově postavené domy a vymazání těch, které podlehly 
demolici. Tento plán čísel popisných bude sloužit především pro lékaře, záchrannou 
službu, hasiče, ale budou je moci získat i opravářské firmy. Tyto důvdody vedly 
městskou radu k rozhodnutí ve věci návrhu odboru výstavby a územního plánování 
rozčlenit ulici Zahradní na části tak, aby pro další budoucnost identita Vašich domovů 
byla zřejmá. Ke svému rozhodnutí si městská rada vyžádala soubor informací o 
dopadech na obyvatele ulice. Zabývala se peticí, která obsah daný zákonem 
nesplňovala. Seznámila se s návrhy zaslanými občany z Ledče, ale i značně 
vzdálených míst, na přejmenování částí ulice Zahradní. Zvítězily však důvody návrhu, 
neboť tolerovat stav současný by neneslo zlepšení a odklad této věci znamená ustoupit 
před jasně nepraktickou chybou. Ta by la v minulosti způsobena při činnosti městského 
národního výboru, který včas nedokázal reagovat v předstihu při výstavbě a rozvoji v 
Horní Ledči. Za tuto v minulosti způsobenou chybu Vám všem je směřována omluva 
vedení města s tím, že bude příslušným odborům městského úřadu uložena povinnost 
Vás dostatečně v této věci informovat, ale bude uložena i povinnost přímé pomoci 
občanům starým při vyřizování změn názvů ulice. Jak dopadlo přejmenování ulice 
Zahradní dle rozhodnutí městské rady, si ověřte na připojeném schématu. Jen čas však 
potvrdí, že toto rozhodnutí bylo krokem správným směrem pro Vaši budoucnost, ale i 
budoucnost generací dalších. Karel Urban, starosta města 
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DUBEN 
Včera mi spadlo fialkové s nebe 
a dnes mi do něj prší za oknem. 
Duben je blázen, 
zmoknem - nezmoknem. 
V noci se zdálo, ze se zima vrací 
a ráno potkaljsem běláska. 
Dubenje blázen, 
láska - neláska. 

V dubnu se můžeme dočkat nejen 
prudké vody, ale i sněžení, vichřic s 
vánicemi i krupobitím. Mohou být 
mrazy, ale i velká horka. K tomu všemu 
má duben oprávnění, protože je to 
APRÍL. Tento původní název je u nás 
používán dost často, ale spíše ve spojení 
s aprílovým počasím, než s jeho 
starořímským původem. Pro Římany byl 
druhým měsícem v roce, otevírali jím 
pomyslné jaro, tedy latinsky aperire -
otevírati - apríl. 

Mrzne-li na Vitala, mrzne na dalších 40 
dní (28.4.). 

Význam jména Vitalis vystihuje jeho 
staročeská forma Živan nebo slovo 
vitální, kypící životem. S Vitalem se u 
nás takřka nesetkáme, v jiných zemích je 
zato častější - v Rusku Vitalij, ve Francii 
Vidal, v Itálii Vitale). 

Duben hojný vodou, říjen vínem. 

Město Ledeč Vás zve na oslavu 
DNE MATEK 

Sokolovna - 6. května 1999 ve 14 hod. 

100 LET ŠKOLY 
Základní škola v Komenského ulici 

v Ledci nad Sázavou oslaví v tomto 
roce významné jubileum - 100 let 

trvání této instituce. 
Hlavní oslavy jsou plánovány na 

19. června 1999. Součástí této akce 
bude Den otevřených dveří v ZS 

Komenského, kde bude také 
instalována výstava o historii i blízké 
budoucnosti této školy. Hlavní oslava 
s programem proběhne odpoledne v 

místní sokolovně. Po hlavním 
programu bude následovat zábava. 

Toto datum je výjimečnou příležitostí 
pro srazy absolventů školy. V 

sokolovně je možné si objednat i 
stoly pro celé ročníky. 

S organizačně náročnou akcí jsou 
spojeny i nemalé finanční náklady, 
vedení školy proto přivítá každou 

podporu přátel této školy. 



= ZPRÁVY Z RADNICE = 
Městská rada v Ledči nad Sázavou vzala na vědomí vyjádření starostů Zruče n. S., Chotěboře a Ledče n. S. k otázkám 

gymnázií na okrese Havlíčkův Brod, které bude zasláno ministru školství, mládeže a tělovýchovy. 
Městská rada v Ledči nad Sázavou schválila bezplatné užívání zasedací místnosti v budově čp. 16 Husovo nám. ke schůzové 

činnosti místní organizace Svazu důchodců v Ledči nad Sázavou. 
Městská rada v Ledči nad Sázavou schválila úhradu nákladů ve výši 19.000,- Kč z položky 3319 - ostatní činnost v kultuře 

schváleného rozpočtu města na kulturní program - vystoupení dámské kapely „České buchty" na 6. ročníku „Slavností 
piva", jehož spolupořadatelem je dle rozhodnutí MR Město Ledeč nad Sázavou. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou vzala na vědomí informaci o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení projektu stavby 
„Rekonstrukce domu čp. 675 - nemocnice Háj" a schválila přijetí nabídky fy ATING - Bělohradský Ledeč nad Sázavou, která byla 
komisí vyhodnocena jako nej vhodnější. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou schválila na základě žádosti sl. Gabriely Soldátové, Husovo nám. 6, Ledeč nad Sázavou opravu 
opěrné zdi sousedního objektu, jejíž stabilita byla narušena při rekonstrukci budovy MěÚ čp. 7. Oprava bude zajištěna na náklady 
Města prostřednictvím TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou na základě doporučení pracovní skupiny pro posuzování žádosti na pronájem uvolněných bytů 
v sociálním zařízení DPS schválila pronajmutí bytu č. 20 v DPS paní Jiřině Novákové, t. č. bytem Kozlov čp. 32. 

Městská rada v Ledči n. S. doporučila MZ schválit finanční příspěvek místní organizaci Svazu důchodců ČR Ledeč nad 
Sázavou ve výši 13.000,- Kč dle žádosti ze dne 7. ledna 1999 na podíl financování provozu pobočky Centra sociální pomoci 
a služeb v Ledči nad Sázavou, která zahájí svoji činnost dne 1. dubna 1999 (10.000,- Kč), a 3.000,- Kč příspěvek na pořádání 
zájezdů do divadla v Jihlavě. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou uložila vedoucímu OŠKaT p. Kubátovi zajistit bezplatné kopírování „Zpravodaje" místní 
organizace Svazu důchodců Ledeč nad Sázavou a to 3x v roce 1999 (cca 400 ks formát A5). 

Městská rada v Ledči nad Sázavou schválila, aby se Město Ledeč nad Sázavou stalo pořadatelem „Svátku matek" a ukládá 
vedoucímu OŠKaT p. Kubátovi organizační zajištění této akce. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou uložila vedoucímu OlaSMM p. Svobodovi zahájit přípravné činnosti spoj ené s žádostí 
o stavební povolení na výstavbu „Domu s pečovatelskou službou II, Ledeč nad Sázavou" tak, aby byla splněna podmínka 
Ministerstva pro místní rozvoj předložit toto stavební povolení v termínu do 30.6.1999 k žádosti o státní finanční podporu v rámci 
Programu výstavby domů s pečovatelskou službou. 

Městská rada v Ledči n. S. neschválila odprodej soupravy varhan vyřazených z používání v obřadní síni městského úřadu. O jejím 
dalším využití bude rozhodnuto později. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou projednala návrh Školského úřadu Havlíčkův Brod uvedený v materiálu „Zásady, ukazatele 
a výchozí údaje pro zpracování návrhů změn v síti škol okresu Havlíčkův Brod" na sloučení odloučeného pracoviště ISŠ Světlá nad 
Sázavou, Zámecká ul. umístěného v Ledči nad Sázavou, Na Pláckách čp. 644, s VOŠ a ISŠ strojnickou Ledeč nad Sázavou, Poštovní 
čp. 405, a přijala toto usnesení: Sloučení je navrhováno v době, kdy každý subjektje podjiným ministerstvem (Ministerstv 
o zemědělství ČR a Ministerstvo školství ČR). Sloučení v této situaci chápe městská radajako nereálné. V případě, ze dojde 
kpřechodu ISŠ Světlá nad Sázavou pod resort Ministerstva školství ČR, bude MR iniciovat společnájednání mezi oběma subjekty 
o možnostech integrace. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou schválila uzavření Dodatku č. 2 k „Rámcové smlouvě o vzájemné pomoci a spolupráci při 
plynofikaci města Ledeč nad Sázavou" ze dne 27. března 1996 s Privátní českou plynárenskou, a. s. Praha. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.750,- Kč Občanskému sdružení 
Život a zdraví, Havlíčkův Brod, U pekárny čp. 1045, na úhradu nájemného za pronájem prostor v Domě dětí a mládeže 
v Ledči nad Sázavou. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Základní organizaci 
zdravotně postižených Ledeč n. S. na činnost v roce 1999. Z této částky bude uhrazena faktura č. 4/1999 ze dne 8. 2.1999 
Tělovýchovné jednoty Sokol, Tyršovo nábř. 433, Ledeč nad Sázavou na částku 1.000,- Kč za pronájem sálu tělocvičny. 

Městská rada v Ledči n. S. schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč amatérské hudebnískupině 
Perpetum D. Ledeč nad Sázavou (zástupce David Pleva, Julia Fučíka 823, Ledeč nad Sázavou) k zajištění jejich účasti na 
festivalu v Londýně s tím, že budou městské radě podány informace o tomto festivalu. 

Městská rada v Ledci nad Sázavou schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč zařízení Centrum - Dům 
dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou na zajištění okresního kola v recitaci a na pořádání akce ke Dni dětí. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou stanovilavýši nájmu v holobytěč. 2/2, ul. Čechova čp. 77, Ledeč nad Sázavou takto: Jedná se 
o regulované nájemné formou maximálního nájmu. Výše nájmu činí dle výpočtu firmy ATOS, s. r. o. Kč 118,-/měsíc, záloha na 
služby spojené s užíváním bytu včetně vodného a stočného je stanovena ve výši Kč 150,-/měsíc. 

Městská rada uložila odboru výstavby a územního plánování a odboru vnitřních věcí MěÚ zahájení administrativní činnosti 
ve věci přejmenování ulice Zahradní v Ledči nad Sázavou. 

Městská rada v Ledči nad Sázavou nevyhověla žádosti pana Josefa Rezka - Pojízdná prodejna, Vysočanská 701, Světlá nad 
Sázavou o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu zvýšených nákladů spojených se zajišťováním zásobování pojízdnou 
prodejnou v integrovaných obcích Ledče nad Sázavou. 

Změna úředních hodin pošty v Ledči n.S. 
Po přihlédnutí k místním podmínkám jsou od 1. dubna 1999 stanoveny nové hodiny pro veřejnost na poště v Ledči nad 

Sázavou. 
Tyto nové hodiny jsou následující: 
Pondělí-pátek 7.00-12.00; 12.30-17.00 
Sobota 8.00-10.00 

Při stanovení nových hodin pro veřejnost bylo přihlédnuto k počtu zákazníků v pozdních hodinách, k bezpečnosti zaměstnanců 
akběžné otvírací době ostatních provozoven poskytujících služby pro občany města. Ing. Holenda Jan, ředitel obvodu 



DOPŘEJTE SI RADOST 
V Hálkově ulici v Ledči nad Sázavou sídlí salón, jehož posláním je zkrášlení a dodání sebevědomí všem lidem - zejména ženské 

části populace. Je to dům krásy, kde se provádí kadeřnické, pedikérské a manikérské služby, včetně modeláže nehtů i celkové 
kosmetické ošetření pleti. Velikou výhodou je, že každá zákaznice, po předem sjednané dohodě, může dle svého přání využít všech 
prováděných úkonů při jedné návštěvě, jelikož tento komplex služeb je pod jednou střechou. Chvíle zkrášlení, relaxace i příjemného 
odpočinku si může dopřát každý. Kadeřnictví tel. č. 0452/ 62 28 61. Kosmetika, pedikúra - tel. č. 6212 60. 
A věřte, že dnešní hektická doba takové vzácné chvíle nutně potřebuje. Zkuste to také, budete spokojeni! Najdete nás snadno, stačí 

jen zavolat 62 12 60. Těšíme sena Vás. Iveta 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU LEDEČ NAD SÁZAVOU 

K MEZINÁRODNÍMU ROKU SENIORŮ 1999 
Po mezinárodním roce rodiny, který proběhl v roce 1994, se rok 1999 rozhodnutím Valného shromáždění OSN stal Mezinárodním 

rokem seniorů. Problematika stárnutí se v současném světě stále více stává předmětem pozornosti, a to zcela logicky proto, že podíl 
starých lidí v celkové populaci neustále roste. Demografická struktura obyvatelstva vyžaduje zásadní změny ve způsobu řešení 
klíčových otázek lidského společenství. Smyslem a cílem by měly být vytvořeny stejné podmínky pro seberealizaci i těm občanům, 
kteří jsou z nějakého důvodu znevýhodněni vlivem nemocí, zdravotního postižení, ale samozřejmě i z důvodu pokročilého věku. 

Ctnosti seniorského věku - moudrost, rozvážnost, obezřetnost, jistota - jsou v příkrém rozporu s charakteristikami, na nichž je 
postaven moderní svět: dravost, rychlost, dynamika, ochota riskovat. Snahou „moderního" světa je dobývat, exploatovat, 
konzumovat a plýtvat, takže se i ekologicky ničit. 

Avšak v průběhu života na každého z nás přijde moment, kdy si uvědomíme hlubokou pravdu: „Nic z toho, co jsme v průběhu 
života nashromáždili, si s sebou do hrobu nevezmeme". Toto postmaterialistické prozření tak bude v seniorizujících společnostech 
prvkem, který hluboce koresponduje s ekologickým principem „udržitelného rozvoje". Až letošní rok - Mezinárodní rok seniorů -
skončí, budeme na prahu nového století. Nejrůznější skutečnosti naznačují, že by to mohlo být století, kdy se naše Země přiblíží 
k samotným limitům své existence. Chci věřit tomu, že senioři vnesou do světového sociálního klimatu dimenzi rozvážnosti 
a přemýšlení jako protiváhu hodnotám růstu, zisku a úspěchu. Milý světe, není snad už na čase, abys odložil nerozvážnost a zmatky 
svého mládí? Věk už na to začínáš mít. 

V mé úvaze je však mnoho faktorů, které nemohu ze své úrovně zcela, nebo alespoň zčásti ovlivnit. Mám na mysli především 
otázku hmotného zabezpečení, které je jednou z podmínek pro seberealizaci seniorů. Relace zvyšování hranice životního minima 
nemá stejný růst jako index růstu důchodů, a tak senioři jsou svými důchody mimo dosah výplat sociálních dávek. 

První ze systému sociálního zabezpečení - sociální pojištění, který představuje odložení spotřeby na budoucí nejistou sociální 
situaci, celou generaci stávajících seniorů minul. Je to důchodové připojištění za spoluúčasti státu. V současné ekonomické recesi 
neeliminuje spoluúčast státu ani míru roční inflace, co je jedním z důvodů proč o tuto formu zabezpečení si stáří není doposud velký 
zájem především u té nejmladší generace. 

Aby nezůstalo pouze u proklamací, nabízí odbor sociálních věcí a zdravotnictví Města Ledeč nad Sázavou pro území, ve kterém je 
pověřen výkonem státní správy, občanům v rámci Mezinárodního roku seniorů 1999 tyto služby: 

sociálně právní poradenství. O tuto službu je třeba telefonicky nebo písemně požádat soc. odbor MěÚ Ledeč nad Sázavou, 
tel. 0452/2210. Po vzájemné dohodě u občanů se sníženou mobilitou bude poskytnuta v domácnosti žadatele, 
dny otevřených dveří (od 7. do 12. června 1999) v sociálním zařízení Města Ledeč nad Sázavou. Návštěvníci budou seznámeni 
se zázemím a rozsahem poskytovaných služeb. Případným zájemcům bude změřen tlak. 

S touto naší iniciativou se chceme připojit k PROHLÁŠENÍ Národní koordinační rady - Mezinárodní rok seniorů 1999 v ČR. 
J. Forst, ved. odboru OSVaZ 



Z POLICEJNÍCH ZÁPISKŮ 
Policie v březnu zaznamenala celkem 
třináct dopravních nehod. Nejzávažnější 
se stala u Bělé 8. března, kdy řidič -
důchodce nezvládl řízení, sjel z vozovky 
a narazil do sloupu. Utrpěl vážné 
zranění. Je zajímavé, že dopravní 
nehody seniorů se množf, zřejmě tu hraje 
svoji roli menší pozornost a zdravotní 
stav starších řidičů. 

S jarem jdou do „terénu" i lapkové. 
Nepoučitelný místní poberta J. P. se 
tentokrát vloupal do tří zahradních 
domků a automotoklubu na závodišti. 
Společně s vykradeným sklepem v 
Hradní ulici je škoda za tisíc korun. 
Kolik to bude v dubnu? Další místní 
poberta P. H. se zase soustředil na 
zaparkovaná auta. Dosud neznámí jsou 
pachatelé krádeží v prodejně a hospodě v 
Číhošti a také ti, co kradou dálniční 
známky z nákladních aut a autobusů 
místních podnikatelů. 

V březnu se kradli ptáci. Párek vzácných 
papoušků se ztratil chovateli z Ledče, 
který tak přišel nejen o své miláčky, ale 
také o 20 tisíc korun, což je hodnota 
ukradených ptáků. 

Větší štěstí měli v chovatelské stanici v 
Pavlově, kde byli ukradeni vzácní 
dravci. Pachatele této krádeže policie 
zajistila. Je smutné, že to byli bývalí 
brigádníci v této stanici - tedy 
„ochranáři". 

Policie upozorňuje místní řidiče, že bude 
důsledně pokutovat všechny ty, kteří 
parkují mimo vymezené prostory. 
Zejména na sídlištích se parkuje na 
zelených plochách, dětských hřištích i 
přístupových cestách k jednotlivým 
vchodům domů. 

LINKA 150 
Dne 8.3. vyjelajednotkaPS Ledeč n. S. k 
dopravní nehodě k obci Bělá, směr 
Tasice. Po příjezdu na místo zásahu 
jednotka zajistila vozidlo Trabant proti 
požáru a ve spolupráci s PCR odtáhla 
vozidlo do areálu skláren Tasice. 
9. 3. Jednotka PS provedla odčerpání 
vody ze zatopeného sklepního prostoru v 
objektu sokolovny v Ledči n. S. 
12. 3. vypukl požár chaty v chatové 
oblasti Studénky u obce Horní Paseky. 
Této události se účastnila jednotka SDH 
Kožlí, jednotka Světlá byla ponechána v 
záloze na PS. Pro silné zakouření bylo 
použito dýchací techniky v pátrání po 
dvou osobách, které byly nalezeny mrtvé 
pod dohořívajícími ohnisky. Jednotka 
prováděla hašení a likvidační práce. 
18. 3. unikl olej na vozovku nad Wan 
servisem. Jednotka provedla zasypání 
sorbentem a odklizení z vozovky. 

HOKEJ V LEDČI STÁLE ŽIJE 
Je tomu již téměř deset let, kdy mohl hokejový fanoušek zhlédnout poslední 

mistrovský hokej na zdejším zimním stadionu. V 90. roce bylo také sehráno poslední 
utkání zdejších hokejistů a celý oddíl se potom odmlčel na dlouhých 6 let. I když v této 
době „zuřily" velké hokejové bitvy v tzv. odborářské lize ve Světlé n. S., jíž se 
zúčastnila i řada týmů z Ledče (např. tým ESTu. obrobny KF aj.), přeci jenom 
atmosféra závodního hokeje, byť pouze na okresní úrovni, řadě hráčů z bývalých 
družstev oddílu chyběla. 

Na počátku roku '96, v době vrcholící odborářské ligy, se někteří z nich sešli a 
dohodli se, že se pokusí „oživit" alespoň družstvo dospělých a účastnit se v 
nadcházející sezóně okresního přeboru. A skutečně se podařilo dát dohromady partu 
hráčů zastupujících v družstvu několik hráčských generací a zasáhnout do bojů v 
okrese. 

V první sezóně, kdy se přeboru účastnilo pouze pět družstev, obsadilo naše družstvo 
3. místo. I v dalších letech, kdy se počet družstev postupně rozšiřoval až na letošních 
sedm účastníků, bylo už naše družstvo pravidelným soupeřem pro další mužstva 
okresního přeboru. I když hrací systém byl v posledních dvou letech poněkud odlišný 
od úvodního účinkování družstva v okresním přeboru (4 družstva po ukončení 
základní části hrála play off), přesto naše družstvo vždy obhájilo 3. místo v okrese. 
Toto umístění je vzhledem k možnostem družstva značným úspěchem. Vždyť v 
současné době téměř ve všech družstvech přeboru hrají hráči, kteří v minulosti oblékali 
dresy družstev, která účinkovala v těch nejvyšších soutěžích kraje (Holešák HB, 
Chotěboř). 

Možná, že se řada příznivců sportu v této souvislosti ptá, kde toto družstvo získává 
finanční prostředky, kdyžje známo, že hokej patří k nejdražším sportům vůbec. Zde je 
nutné říci, že vše, tj. od hokejek počínaje až po úhradu rozhodčím za řízení utkání, si 
hradí hráči sami. A že to není částka malá, o tom svědčí náklady na letošní sezónu, 
které dosáhly 25000,- KČ. Přesto se však už dnes všichni těší na příští sezónu a věří, že 
cestu na zimní stadión do Světlé, kde má naše družstvo domácí prostředí, najdou 
i fanoušci hokeje z Ledče nad Sázavou. Ing. Z. Tůma 

VI. TRAMPSKÉ HRY 
(tentokráte celorepublikové) 23.4.-24.4.-25.4. 1999 
Camp T.O. Venturer Rovers - Horky u Zdeslavic 
Kdo si půjde s námi hrát? 
No přece náš kamarád! 
Zahájení her bude do 10. hodiny dopolední dne 24. dubna 1999. 
První tradiční osadní hry jsou hon najezevce a dech milenky. Dále osadní hra chobot, 
cowboyské hvězdice, vrhání nožů, tomahawků, střelba z kuší a ze vzduchovek, oštěpy, 
šípy, boj na kládě a hod kládou, želva, houpačka, pavouk, slepý kůň, sedlo, trojice 
v rodeu, běh dvojic, deka. 
Polední přestávku vyplníme krátkým představením jednoho známého herce. Je 
skvělý, slíbil účast, moc se pobavíte! Pak budou až do večera další hry. Pracovní ohně 
budou hořet po celou dobu her. Občerstvení pro velké i malé zajištěno. Na campu bude 
stan Velká Huba, kde se dozvíš co budeš chtít - i nemožné! Průběžně budou probíhat 
i dětské soutěže, tak vemte děti s sebou (bude pro ně nachystána spousta pěkných 
dárků). 
Žádný fronty nebudou, místa i stanovišť bude „HAFO"! Vemte si spacák, případně 
stan, hudební nástroj, ale hlavně dobrou náladu a chuť udělat něco pro svoje zdraví. 
Cen máme dost, na každého něco zbude, alespoň maličkost v podobě camrátka 
a razítka do cancáku. Večer bude na campu country bál, bohatá tombola - vše pod 
širým nebem + přírodní kulisa. 
Moc se na Vás těší a srdečně zve za T.O. Venturer Rovers Ledeč n. S. - Tony 



ZASE HOŘÍ 
Zima skončila svoji vládu, sníh roztál, je zase jaro a všichni vnímáme probouzející se 

přírodu ze zimního spánku. Většina z nás začíná uklízet okolí svých příbytků, ať již se 
jedná o zahradu, dvorek či sousedící meze. Někteří z nás si ovšem chtějí co nejvíce 
ulehčit práci se starou trávou atak přijdou ke slovu zápalky. 

Zase hoří suchá tráva na zahradách, pastvinách, mezích a v ní společenství živočichů 
a vše živé, užitečné. Myslím, že ani ti, kteří zapalují, nepovažují svoji činnost za 
prospěšnou. Snad si ani neuvědomují, co všechno mohou způsobit a co způsobují. 
Jedno staré přísloví říká, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Jak zlý může skutečně být, 
to by nám nejlépe řekli členové hasičských záchranných sborů a několik posledních 
událostí, které se staly i v okolí našeho města je varující. Mnoho lidí každoročně uhoří 
při těchto „rekultivačních pracích" a vznikne bezpočet požárů. 

V neposlední řadě bychom neměli zapomínat na zákony, kdy na postihování těchto 
nežádoucích činností pamatuje hned několik z nich a sankce jsou nemalé. Závěrem 
přeji Vám všem, abychom se setkávali s ohněm pouze u táboráků a přinášel nám pouze 
užitek. 

Ing. Břetislav Dvořák 
vedoucí odboru životního prostředí 

ČARODĚJNICE JSOU ! 
Ani letos si řada z nás, zvláště ti mladší, nenechá ujít 30. dubna pálení čarodějnic. 

Prastarý pohanský rituál je tak působivý, že ani po tisíciletí neztratil nic ze své 
přitažlivosti. 

Už pohanští předkové věřili ve zlé duchy i dobré a také věřili, že jsou lidé, hlavně 
ženy, které umějí zlé duchy zaklínat i přivolávat. Věřili, že babizny či čarodejnice létají 
na košťatech a zúčastňují se sněmu, jemuž sám ďábel předsedá a kují se pikle proti 
lidem dobré vůle. V době křesťanské byla to noc Filipojakubská v předvečer prvního 
máje, kdy se sjížděly tyto ježibaby na ďábelský sněm. V tu noc měly moc největší a 
bylo potřeba co nejostřejších opatření a proto obkládali lidé chlévy drnem, pod drn 
sypali mák smísený s pískem, do oken a chlévů zastrkávali mladé bezdřevé snítky nebo 
snítky černého bezu. Věřili, že báby odkryjí mech či trávu a budou vybírat mák a 
oddělujícjej od písku, zdrží se až do ranního korupění, kdy již pozbývají té moci. 

Na kopcích se rozdělávaly veliké ohně, přes které mládež přeskakovala. Kdo dobře 
přeskočil, měl celý rok štěstí, kdo ne, smůla se mu lepila na paty. Chlapci si po celý rok 
shromažďovali stará košťata, která namáčeli do dehtu nebo oleje, zapalovali nad 
ohněm a vyhazovali do vzduchu co nejvýše, aby jimi prý zasáhli čarodějnice na 
košťatech letící. 

„Pálení čarodějnic", i když ve zjednodušené podobě, se i dnes těší značné oblibě, a 
tak se dá předpokládat, že tento prastarý pohanský obřad má svoje místo v naší kultuře 
bezpečně zajištěné. Jen kdyby nás jeho provádění vždycky dokázalo ochránit před 
zlým tak, jak si to od něj slibovali naši předkové! OK 

FINANČNÍ ÚŘAD V LEDČI NAD 
SÁZAVOU 

přijme správce počítačové sítě a IS 

Předpokládá se praxe na počítačové 
síti se znalostí operačního systému 

WINDOWS, aplikaci WORD a 
EXCEL, obecná znalost nastavování 
tiskáren a instalací výše jmenovaných 

systémů na PC. Vítaná, ne však 
nutná, je znalost operačního systému 

UNIX a databázového systému 
INFORMIX v rozsahu operátora, 

příp. OS WINDOWS NT. 

Bližší informace a podmínky 
výběrového řízení u ředitele FU na 

tel. č. 0452/612 301,303, nebo 
předem sjednanou osobní návštěvou. 

VŠE PRO DĚTI 
Kočárky hluboké, sportovní i s 

přehazovací rukojetí, golfové hole, 
postýlky s nebesy, židličky, chodítka, 
lehačky, autosedačky, hrazdičky do 

postýlek,- vaničky s výpustí, termoboxy, 
dětské příbory, termotalíře, klipsy k 

dudlíkům, kojenecké láhve, pláštěnky 
na kočárky a mnoho dalších 

kojeneckých potřeb. 

ŠIROKÝ SORTIMENT 
KOJENECKÉHO TEXTILU 

DĚTSKÝ TEXTIL DO VEL 164 

Kočárky zn. Cam, Inglesina, Peg 
Perego, BaB, ABC i pro dvojčata Vám 

pomůžeme vybrat z našich katalogů, ale 
i jiné zboží - krosny, síťové postýlky, 
přebalovací pulty aj.Výroba kočárků 
pro dvojčata i trojčata na zakázku i 
vybavení kočárků - plyma, fusaky. 

PŮJČOVNA AUTOSEDAČEK 
Vybíráme z naší nabídky: 

Sport, kočár s přehaz. rukojetí 4.200 Kč 
Trojkombinace zn. Cam 5.980 Kč 

Čtyřkombinace zn. Bambino 4.920 Kč 
Pleny bavlněné 19,50 Kč/l kus 

Body 95 Kč 
Overal na spaní 169 Kč 

Kojenecká košilka 68 Kč 
Dupačky - bavlna 90 Kč 
Šlapací traktor 1.490 Kč 

Ke každému kočárku zakoupenému v 
naší prodejně obdržíte dárek v hodnotě 

600.- Kč 

PAMPALÍNY 
Hradská 310 

HUMPOLEC 396 01 
tel.: 0367 53 39 19 

0603 518 259 

Najdete nás na Horním náměstí, naproti 
finančnímu úřadu. 



Nová prodejna budí zájem veřejnosti 
JÍZDNÍ KOLA - SPORT LEDEČ 

Chceme pozvednout sport, 
pomůžete nám? 

V polovině března se po dlouhé době konečně zaplnila volná prodejní plocha v 
budově České spořitelny. Obchodní prostory, do kterých se vchází z Mostecké 
ulice (naproti tržnici), získala do pronájmu firma Jízdní kola Ledeč. Protože již 
delší dobu slýcháme o této firmě, rozhodli jsme se ji v novém obchodě navštívit a 
představit ji Vám, občanům Ledče nad Sázavou. 

Hovoří jeden z majitelů - Petr Caska z Habreku: „ Kvalitní prodejna jízdních kol 
spojená s opravnou v Ledči chyběla. Proto jsme se v červnu roku 1997 rozhodli 
otevřít cyklistický obchod. Z původních prostor I. patra na náměstí se nám letos 
podařilo získat pronájem přízemí budovy České spořitelny u frekventovaného 
chodníku spojující most a náměstí. Toto umístění zákazníci s radostí uvítali, 
protože již nemusí chodit do schodů. Díky většímu prostoru však také můžeme 
poskytovat rozsáhlejší sortiment zboží v kidturnějším prostředí, nově jsme zavedli 
sportovní zboží, včetně obuvi a postupně se budeme snažit mít sortiment pro 
všechny druhy sportů. Již nyní jsme schopni v krátkých dodacích lhůtách zajistit 
jakoukoli značku a typ zboží od všech sportovních odvětví, včetně turistiky ". 

A jaké máte cíle, čeho chcete ve vašem oboru dosáhnout? 
Odpověď nám poskytl druhý z majitelů, původem z Havlíčkova Brodu - Lukáš 

Dvořák, mimo jiné předseda Vysočina bike klubu - nej většího cykloklubu v 
okrese: „Podniká se za účelem zisku to je jasné. Naši filosofií je spokojený 
zákazník a podle toho se snažíme řídit. Nabízíme celou řadu služeb, perfektní 
poradenští a každému se snažíme vyjít maximálně vstříc. Naším cílem však není 
jen prodej kol, ale také pozvednutí cyklistiky a vůbec sportu jako takového v Ledči 
a okolí. Nejenže podporujeme místní cyklisty, ale také každoročně pořádáme 
závody kol v Habreku a na Septouchově, dále pomáháme s organizací sportovních 
akcí lyžařskému a vodáckému oddílu, přispívámeformou sponzorského daru nebo 
služby na různé sportovní a kulturní akce (plesy, karnevaly). Zavedli jsme 
pravidelné sobotní vyjížďky na kole, vždy ve 12.15 od naší prodejny Chystáme se 
vybudovat několik cyklostezek okolím Ledče nad Sázavou. Nebráníme se žádné 
spolupráci s místními sportovními kluby a organizacemi a během roku chceme se 
všemi navázat kontakt. V našich prostorech hodláme v nejbližší době také 
vybudovat nástěnku se seznamem všech sportovních organizací Ledče, kde se 
budou uveřejňovat pozvánky na různá sportovní klání a samozřejmě výsledky. 
Chybět by neměly fotky; Máme velký zájem lidi trošku odtrhnout od televize apod. 
a opět je přivést ke zdravější zábavě, kterou sport bezesporu je ". 

Při prohlídce útulné prodejny jistě narazíte na posezení v rohu. Proč je v obchodě 
zcela neobvykle instalován stolek se židličkami, nám prozradil mechanik a 
prodavač Pavel Borovský z Habreku, kterého jsme zastihli v plné práci při 
vyplétání a centrování kol: „Posezení, ke kterému brzy přibude i drobné 
občerstvení, máme nejen pro unavené cyklisty, kteří si zde mohou odpočinout, ale 
také pro zákazníky. Nejen, že se u něj mohou v klidu probrat potřeby zákazníka, ale 
využívají ho například manželky vášnivých cyklistů, než si jejich partner 
prohlédne podrobně zboží, nebo lidé čekající na bleskovou opravu kola". 

Už i od místní policie jsme slyšeli, že v obchodě snad i spíte, že někdy i po 
půlnoci Vás je za výlohami vidět? Petr Caska: ,, Kromě toho spaní máte takřka 
pravdu. Oficiálně otevíráme v půl deváté, polední pauzu nemáme a zavíračka je v 
půl šesté. Většinou však máme otevřeno od 8 do 18, tedy 10 hodin denně. 
Abychom však zvládli kromě zásobování, oprav a prodeje také naše další 
aktivity - zásilkový prodej, velkoobchodní prodej odpružených vidlic zn. 
Kangaroo a odpružených kol Dudák, zařizování domácích a profi 
posiloven a přípravu různých sportovních akcí, pracujeme mnohdy až 18 
hodin denně, soboty a neděle nevýjimaje. Při tom všem se stále snažíme 
něco zlepšovat". 

Obchod Jízdní kola - sport Ledeč nás opravdu zaujal. Zatím pouze tři 
lidé zvládají obrovské množství práce a to vždy s ochotou, slušností a 
obrovskou snahou uspokojit zákazníka. Až budete shánět jízdní kolo, 
nebo kolečkové brusle či batoh, zkuste se u kluků zastavit. Jistě Vám rádi 
poradí. Jsou připraveni prodat zboží i na splátky bez ručitele, přijmout 
platební karty a mnoho jiného. 

FIRMA F I Š E R 

Vám zajistí 
instalatérské a topenářské práce, 

montáže vodoměrů, opravy vodáren, 
čerpadel a další služby. 

Josef Fišer 
M. Majerové 1076 

584 01 Ledeč nad Sázavou 
telefon: 0452/2409; 0603 502 208 

LEDECSKY KOZEL 
V sobotu 3. dubna 1999 se uskutečnil již 
třetí ročník turnaje v křížovém mariáši 
v Ledči nad Sázavou za účasti čtyřiceti 
hráčů z celého okresu, ale také z Malovid 
u Vlašimi. 
V turnaji zvítězil Jiří Pajer z Hněvkovic, 
druhé místo patří Jindřichu Pajerovi 
z Ledče nad Sázavou a na bronzovém 
stupínku skončil Jiří Zamazal 
z Havlíčkova Brodu. 
Vítěz turnaje si odvezl sud piva, 
toustovač, knihu o Ledči n. S. a kromě 
drobných reklamních předmětů také 
putovní pohár. 
Hodnotnými cenami bylo odměněno 24 
hráčů a také Josef Novák (1920) 
a Václav Motl( 1975) jako nejstarší 
a nej mladší účastník turnaje. 
Pořadatelé tohoto zajímavého 
a úspěšného klání děkují touto cestou 
všem sponzorům za skutečně hodnotné 
ceny, dále paní Michalové a jejímu 
personálu z restaurace U Dejvida za 
perfektní přípravu prostorů, výbornou 
obsluhu a za sponzorský dar. 
Poděkování ale také patří pánům 
Stránskému a Hessovi za vytvoření 
p o č í t a č o v é h o p r o g r a m u a za 
bezproblémové zvládnutí turnaje přes 
počítač. Josef Hnik 

KOSMETICKÝ SALON „PETRA" 
Ledeč nad Sázavou 

Vás zve při uvedení nové dekorativní 
kosmetiky 

LOREAL PERJFECTION 
a MAYBELLINE 

na předváděcí akci - líčení zdarma 
dne 26. května 1999 

od 10.00 do 17.00 hod. 
Na Vaši návštěvu se těší kosmetičky 

Petra a Ivana 



PRVNÍ KOLO PRO SLAVII 
Vzhledem k tomu, že letošní tuhá zima nám neumožnila sehrát přípravný zápas na 

dobrém terénu, byl pro „A" mužstvo mužů TJ Ledeč nad Sázavou zpestřením zápas na 
umělé trávě SK SLAVIE PRAHA s mužstvem staršího dorostu tohoto oddílu, v jehož 
dresu úspěšně „válí" odchovanec ledeěské kopané a syn současného trenéra našeho 
„A" mužstva Ládi Kalivody - David. Utkání začali mladí Slavisté ve vysokém tempu 
a jejich kombinační hra najeden dotek a neustálý pohyb všech hráčů nám ze začátku 
činily velké problémy. Výsledkem byla i vedoucí branka po chybné rozehrávce naší 
obrany. Postupem času si však naši chlapci na terén, na kterém většina z nich hrála 
vůbec poprvé, zvykli, zpřesnila se kombinace a začaly se rodit i šance, kterých jsme 
měli jistě více než domácí, ale ani Pechanec, Braumber, Moučka a v závěru ještě mladý 
Pajer svoje šance nedokázali proměnit. Jelikož fotbal se hraje ne na šance, ale na góly, 
přišel trest v podobě rychlého protiútoku a po přihrávce „mladého Kaliče" vedli 
Slavisté 2 : 0 a tento výsledek vydržel až do závěru utkání. David sice „svým bývalým 
chlebodárcům" branku nevstřelil, ale byl u všeho podstatného, co se na hřišti dělo. 
A jelikož vedení slavistického dorostu přislíbilo odvetu v Ledči, uvidíme úspěšného 
reprezentanta ledečské kopané v dresu „sešívaných" na pažitu, kde začínal svoji zatím 
úspěšnou pouť za velkým fotbalem.Na závěr je třeba ještě dodat, že David Kalivoda 
byl po zimní přípravě zařazen do kádru „A" mužstva staršího dorostu, ač je o dva roky 
mladší než jeho spoluhráči. Trenéři Slavie ho vyzkoušeli už i v „béčku" mužů. Je 
naděje, že David bude nominován i do kádru reprezentace pro mistrovství Evropy 
„ 16", které proběhne v květnu letošního roku na Moravě. Držíme palce! 
Na snímkuje kádr ledečských fotbalistů se Slavisty D. Kalivodou aL. Jelínkem. 

Dle informací L. Kalivody zpracovala redakce 

ZLATÉ SVATBY V LEDČI NAD SÁZAVOU 
Nadpis tohoto článku možná čtenář chápe jako návěští informace o tom, kdo další 

že to prožil půl století v manželství. (Někteří nazývají manželství očistcem, jiní 
dokonce peklem, a jen nemnozí rájem). Ovšem každý, kdo v této nejstarší lidské 
instituci, jejíž původ sahá až do biblického Edenu, prožil se svým druhem padesát 
let, je hoden naší úcty i obdivu. Velmi rád bych tedy na tomto místě předložil čtenáři 
úplný seznam, coby tabuli cti, se všemi těmito obdivuhodnými lidmi. Je mi líto, že 
to nemohu udělat. Důvod je velmi prostý. Nemám informace. A nemáje pohromadě 
ani nikdo jiný. Mluvím teď za komisi při městském úřadu, která se už tradičně 
snaží všechny důležité mezníky života lidí z města i okolí zachytit a zareagovat na 
ně alespoň drobnou pozorností.V Ledči a v okolí totiž bydlí celá řada dvojic 
pocházejících odjinud nebo manželů, kteří svůj společný život začali jinde než na 
ledečské radnici. V takových případech v matrice údaje o datu jejich svatby chybí, 
protože informační databáze obyvatelů města tento údaj prostě neobsahuje. Přesto 
bychom jako členové komise pro občanské záležitosti chtěli i nadále se všemi 
jubilanty oslavujícími zlatou svatbu, kteří si to přejí, sdílet jejich společnou radost. 
Potřebujeme se to jen dozvědět. Obracím se proto na všechny, kdo si chtějí tuto 
událost připomenout nejen se členy vlastní rodiny, ale i s námi. Nemáme jinou 
možnost Jak se o vašem přání či o přání vašich rodičů nebo prarodičů dozvědět, než 
právě od vás. Napište nám nebo zatelefonujte na matriku městského úřadu, aby, 
pokud si to ovšem přejete, nepřešla taková významná událost, jakou zlatá svatba 
bezesporu je, bez našeho povšimnutí. 

Mgr. Pavel Kořenský 
komise pro občanské záležitosti 

SKAUTI 
K VELIKONOCŮM 

Naši havlíčkobrodští bratři nás pozvali 
na v e r n i s á ž výs tavy „Trad ice 
Velikonoc", kterou uspořádali obětaví 
členové střediska skautů a skautek 
v Hanusovském domě na náměstí. 

Je to už po třetí, kdy spolu s expozicí 
města pořádají výstavbu výrobků, ale též 
mnohých jiných připomínek a tak dávají 
nahlédnout do tradic a zvyků, vážících 
sek velikonočním svátkům a to jak 
v n á z o r n ý c h u k á z k á c h , t ak 
doprovodným a výstižným popisem. 

Po přivítání účastníků vernisáže se 
přihlásily hezké a veselé písničky 
zazpívané členkami folklórní skupiny 
Kalamajka v půvabných krojích. Po 
zásluze byly odměněny potleskem. 
Potom následoval zasvěcený výklad 
bratra Mgr. Patra Hájka, výchovného 
zpravodaje Junáka z chotěbořského 
střediska, který nabídl též zájemcům 
bližší a podrobnější informace. 

Aby program byl ještě pestřejší, 
vyhodnocovala se soutěž o nejdelší 
pomlázku a nejkrásnější kraslici. Kdo 
měl zájem, mohl si na upomínku za 
nepatrnou částku koupit některé 
výrobky - zdobené perníčky, pletené 
proutěné výrobky, kraslice a řadu 
dalších výrobků dětí, vedoucích i rodičů. 
Hodně se natáčelo na video 
a fotografovalo - vždyť není obvyklé 
vidět tak vkusně a pečlivě připravenou 
výstavku s tolika různými ukázkami. 
A to, že nás bratři pozvali - a my jejich 
pozvání rádi přijali - ještě neznamenalo, 
že výstava nebyla určena pro nej širší 
veřejnost. Právě té byla především 
u r č e n a a kdo využ i l pozván í 
havlíčkobrodských skautů v době od 
19. 3. do 2. 4. a v době trvání ji navštívil 
t a k j a k o m y , n e l i t u j e . 

OS37 Ledeč St.Kovařík 

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU 
V ROCE 1999 

Vám všem přeje Česká Kooperativa, 
pojišťovna a. s., která Vám za 20 Kč za 
den zajistí pojištění léčebných výloh 
v zahraničí. I při jednodenním výletě 

můžete prožít finanční šok při náhlém 
onemocnění či úrazu. 

Bližší informace Vám o možnostech 
pojištění sebe i svého majetku podá 

a pojistky uzavře paní Daniela 
Geherová - obchodní zástupce České 
Kooperativy, pojišťovny a. s. v Ledči 
nad S á z a v o u i na t e l . č í s l e 
0452/621826. 

Neváhejte - výlet či dovolenou si 
v cizině nekažte. Verte nám, vždyť 
Česká Kooperativa je druhou nej větší 
pojišťovnou v České republice. 

D. Geherová 



Zápisy do 
mateřských škol 

Ve dnech od 19. do 23. dubna 1999 
se uskuteční zápis dětí do Mateřské 
školy Na Pláckách. Rodiče mohou 
přihlašovat děti během celého týdne 
přímo v budově MŠ od 7.30 do 16.00 
hod. 

Naše škola j e jednotřídní, 
zaměřena na hudební, výtvarnou a 
tělesnou výchovu se zařazením 
o z d r a v n é h o p r o g r a m u s e 
saunováním. Během roku pořádáme 
s dětmi zájezdy do divadla, do ZOO, 
výlety do Stvořidel a Vlastějovic, 
uskutečňujeme zábavné činnosti pro 
děti jako jsou soutěže, karnevaly a 
děti se mohou prezentovat na 
několika besídkách pro rodiče. 

Těšíme se na nové žáčky a 
p o d r o b n ě j š í i n f o r m a c e m ů ž e t e 
dostat na tel. čísle 620 906. 
J.Pavlíčková,řed.školky 

Ve stejném termínu (19. - 23. 4.) 
můžete přihlásit k docházce děti v 
Mateřské škole na Stínadlech. Celý 
březen, duben i květen je určen k 
zápisu dětí v Mateřské škole v ulici 
28. října. 

Uvedené termíny nejsou jedinou 
možností k přihlášení dítěte do 
školky, samozřejmě Vaše dítě v 
každé z uvedených mateřských škol 
bude vřele přijato i v mimo termín 
zápisu. Oficiálně stanovený termín 
zápisu slouží jen k předběžnému 
obrazu naplnění kapacity školky. 

STALO SE ROKU 
1894 
V dubnu byl regulován Huťský potok za 
„izraelitským" kostelem (synagoga) 
nákladem 784 zlatých. 
1934 
V dubnu zemřel ve věku 58 let bývalý 
starosta Jan Hálek, pekař z Ledče. Byl 
aktivním účastníkem I. světové války, 
odkud se vrátil ve stejnokroji legionáře. 
V roce 1930 se v důsledku jím 
nezaviněných nesrovnalostí na úřadě, 
vzdal starostování. 
Městský úřad se nastěhoval do místností 
v prvním patře soudní budovy na náměstí 
a uvolnil najaté prostory v hotelu čp. 1 
(gymnázium). 
Úřad zaznamenává značnou poptávku 
letních turistů po letních bytech v Ledči. 
1939 
Ačkoliv celý rok byl politicky velmi 
rušný a nejistý a i nedostatek určitého 

Společenská kronika 
70. narozeniny 

6. 4. Chmel Josef, Havlíčkova 814 
8.4. Zikmundová Růžena, Zahradní 743 

10. 4. Pipek Jiří, J. Haška 569 
11.4. Říha Jaroslav, Havlíčkova 349 
17. 4. Kopecký Jaroslav, Soubor 12 

17. 4. Kavříková Naděžda, 5. května 627 
75. narozeniny 

4. 4. Rajdlová Anna, J. Haška 570 
20. 4. Lišková Libuše, Na Pláckách 431 

28. 4. Dobrý Jaroslav, Koželská210 
30. 4. Minář Jan, Zahradní 931 

30. 4. Fialová Věra, Zd. Fibicha 782 
80. narozeniny 

4. 4. Hoskovcová Jaroslava, 5. května 1202 
85. narozeniny 

19. 4. Jandejsek Antonín, Růžová 49 

NAROZENI: 
27. 2. Egart Jan, M. Majerové 874 

1. 3. Majorová Klára, B. Němcové 752 
7. 3. Totterová Zuzana, Ke Stínadlům 557 

SVATBY: 
6. 3. Koubská Marie, Kozlov 35 

Kučírek Josef, Čekánov 18 
13.3. Mgr. Filipínská Lucie, Praha 2 
Mgr. Molín Radomír, Ledeč n. S. 670 

13. 3. Fejfarová Markéta, Chřenovice 75 
Hořejš Milan, Ledeč n. S. 670 

20. 3. Košíková Kateřina, Ledeč n. S. 871 
Doležal Lubomír, Sechov 43 

20. 3. Průšová Petra, Ledeč n. S. 1045 
Kubík Michal, Želivec 24 
27. 3. Kluchová Marika, 

Havlíčkův Brod 2951 
Bláha Radek, Havlíčkův Brod 1675 
27. 3. Cudlínová Marie, Veliká 26 

Janák Jaromír, Horní Pohleď 46 

ZEMŘELÍ: 
20. 2. Vojíř František (1925), Pivovarská 527 
2. 3. Pertlová Božena (1919), 5. května 1202 

4. 3. Malášková Jana (1957), 
M. Majerové 667 

20. 3. Štěpánek Zdeněk (1931), Haškova 605 
20. 3. Šejstal Karel (1929), Pivovarská 120 

23. 3. Roubíková Otilie (1911), 
M. Majerové 930 

materiálu vadil stavebnictví, přeci jen 
stavební ruch ve městě se nezastavil. 
Byla povolena stavba obchodního domu 
Karlu Lebedovi (čp. 502), Františku 
Carbovi (čp. 503) a stavba budovy 
Okresní nemocenské pojišťovny v ulici 
28. října (čp. 498). 
1954 
Dům čp. 73 (pan Kokeš) byl prodán za 78 
tisíc korun správě Jihlavského obchodu 
drobným spotřebním zbožím. Později se 
jednalo o úplnou přestavbu domu, která 
tak pro město zajistila první „skutečný 
obchodní dům". 
Bývalá strážnice u mostu byla na jaře 
tohoto roku pronajata poště. Byl tu 
příjem a prodej poštovních cenin, novin a 
cigaret. 
1959 
Na jaře, podle návrhu ředitele tehdejší 
jedenáctiletky pana Emila Hrdličky, byla 

PROGRAM 
KINA 

Květen 1999 
I. 5. TENKÁ ČERVENÁ LINIE 
20.00 h Vzrušující příběh 

z bezejmenného ostrova 

4. 5. MAFFIÓSSO - Mafia 
20.00 h Bláznivá komedie 

6 5. MĚSTEČKO ZÁZRAKŮ 
20.00 h Úspěšná filmová komedie 

8 5. DRTIVÝ DOPAD 
20.00 h Katastrofický příběh 

II.5. HALLOWEEN: H 20 
20.00 h Thriller 

13 5. LABUTÍ PRINCEZNA 
16.00 h Pohádkový příběh pro děti 

15. 5 STAR TREK: VZPOURA 
20.00 h Dobrodružný film 

18 5. BYL JEDEN POLDA III 
20.00 h Česká filmová komedie 

20. 5. ČAS DLUHŮ 
20.00 h Úspěšná filmová komedie 

22. 5. NĚCO NA TÉ MARY JE 
20.00 h Skvělá filmová komedie 

25 5. NEPŘÍTEL STÁTU 
20.00 h Akční thriller 

27. 5 UTOPENEC NA ÚTĚKU 
20.00 h Úspěšná filmová komedie 

29. 5. ZAKÁZANÉ OVOCE 
20.00 h Kriminální komedie 

na průčelí lávky u sokolovny zhotovena 
pamětní deska na počest Jaroslava 
Sychrovského, oběti revolučních dnů 
1945. 
Podle zjištění zemědělské komise MNV 
bylo na konci prvního čtvrtletí v Ledči n. 
S. chováno 155 kusů hovězího dobytka a 
93 prasat. 
Jako první ochotnický soubor v republice 
sehráli místní ochotníci na začátku dubna 
Hrubínovu Srpnovou neděli. Pro vědní 
bylo velmi pěkné. Soubor se umístil na 
druhém místě v oblastní soutěži v 
Pelhřimově. 
1984 
V dubnu byla Technickými službami v 
Ledči dána do provozu nově 
vybudovaná tržnice na náměstí. Se 
zeleninou a ovocem sem přijížděli 
zahrádkáři až ze Znojemska. 

OK 
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